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BGJELEN HETENKINT EGYSZER, VASÁRNAP 

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

Hirdetéseket jutányos áron elfogad. . 
MINDEN HIBDETÉSÉBT 

Múlt számunk az 1897. év utolsó negye-
dének első számát képezi. Ez alkalommal van 
szerencsénk azon t. elöfíizetöinket, kiknek elő-
fizetése a III. évnegyeddel lejárt a megújításra 
kérni. 

Egyben uj előfizetést nyitunk lapunkra, mely-
nek emelésére a t. olvasóközönség érdekének 
szempontjából ezután is széleskörű intézkedése-
ket teszünk, s hisszük hogy lelkiismeretes hír-
szolgálat, czikkeink és tárczáink gondos közlé-
sével a t. közönség b. pártfogását továbbra is 
kiérdemeljük és szíves támogatásával lapunk 
erösbödésére is segédkezet nyújt. 

L a p u n k e 1 ö f i z e t é s i á r a : 
evre- • • • • • • • 4 
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Negyedévre . 1 
Szarvason, 1897. okt. 3. 

a „Szarvas és Vidéke16 
kiadóhivatala. 

A király a nemzetnek. 
Mintha villanyütés érte volna a nemzetet 

ffiintka forró láng bizseregne végig valamennyi 
tnu^yar ember szivén, — ugy állunk még most 

„ kábultan az örömtől, az elragadtatástól. Az a 

dicsőségesen uralkodó királyunk 
intézett B.ánffy báróhoz, magyar miniszterelnöké-
hez, olyan nemzeti ajándékot rejt magában, a milyen 
csak legmerészebb álmainkban, nemzeti vágyó-
dásaink távoli ködében élt messzecsillagképen, 
melyet elérhetni vágyunk, óhajtunk, — de nem 
igen remélünk. 

történt hirtelen, a mi ennyire javunkra 
billentette az igazság mérlegét ? 

magyar nemzet ma is az a hűséges, loyális 
szorgalmas, törekvő, nagy jövőjű nemzet, — a 
mely mindig volt. Ma is hódolattal, hűséggel 
veszi körül a királyi trónt, ma is ugy szereti 
hazáját, mint a saját vérét s ma is jobban sze-
reti szabadságát, mint saját forrongó piros vé-
rét . . . 

S mégis előáll egy hatalmas fiatal császár, 
a németek nagy uralkodója a ditirambokat zeng 
a magyar nemzeti dicsőségéről, a magyar nem-
zet királyhiiségéröl. 

Azután jön a mi ősz hajú fenkölt lelkű ki-
rályunk s hozzányúl hűséges nemzete szivéhez s 
megpengeti benne a legérzékenyebb idegeket s 
örömre, határtalan lelkesedésre dagasztja lelkét, 
büszkeségét csepegtet örömmel tele szivébe egy 
nagylelkű elhatározása], melyben felinagasztcsitja 
nemzeti hőseinket, nagy vezéreinket. 

Előveszi a király a magyar nemzet törté-
netének dicsőséggel teljes nagy könyvét s azt 
mondja: 

„I iü magyar népem ! Ezt a szent könyvet 
becsüld meg, mint a jó keresztény az evangeli-
ömotj mint a jámbor zsidó a Mózes könyveit, 
mint az igazhitű mohamedán a maga koránját. 
Ebben a szent könyvben meg vannak irva a 

legragyogóbb nemzeti dicsőségnek, harczi vitéz-
ségnek, király iránti hűségnek, tiszta jogérzetnek 
legszebb példái, benne vannak mindazok az eré-
nyek, melyek az én hü magyar nemzetemet 
aranynál fényesebben, drágakőnél ékesebben 
diszitik. 

Ezeket a ragyogó példákat szem előtt tartsa 
minden magyar minden tettében, minden szán-
dékában. 

S hogy szem előtt tarthassa* azon akarok 
én is lenditeni csekély erőmből, midőn rendelem 
hogy saját udvartartásom költségeinek terhére 
arra való ihletet művészek készítsék el a nem-
zeti történelem kimagasló férfiainak szoboremlé-
keit s azokkal díszítsék ragyogó fővárosom lég-
szebb tereit irtait és gyülekező helyeit. 

Ezt rendelem én a magyar király, magyar 
nemzetem dicsőségére ! " 

Ezt mondja a mi bölcs királyunk hü nem-
zetének. 

És nemsokára ott fogjuk látni a vértanú,; 
Szent Grellért püspök a bíboros Pázmány Péter 
a hős Hunyady János és Zrínyi Miklós, a sza-
badságharcos Bocskay István és Bethlen Grábor 
a jogtudós Verbőczy István, a történetíró Ano-
nymus királyi jegyző, a dalköltő Tinódy Sebes-
tyén és hadvezér generális Pálffy János gróf 
szobrait a fővárosban a minden magyar sziv 
örömre dóban, ha látni fogja rajta az aranybe-
tűs feliratot, mely történetének legszebb korsza-
kaira emlékezteti s ha látni fogja az ajánlatot 
mely igy fog hangozni felénk a szoborról; 

Emelte a király hü nemzetének. 
Szinte példátlan eset a világhistóriábán. . 
A világ nagyvárossai 0 an látunk hatalmas 

örökre vége van már, vége. . . . 
a szivemnek oly sok szép reménye : 
a ki szeressen nincs, a kit szeressék. . . 

Nem marad más hátra; pihenési, nyugalmat, 
Örökkön-örökké tartót hogy keressék. 

Oh pedig hogy biztam ! Biztam: sivár múltra 
ip jelen ad erőt a 

Nem hittem. 
Álmodoztam 

nem 
*m . . Félráz szivem Jdnju, 
út % Zuit 

Végváry Ferencz. 

v< ne ,4 % o- l a 

Nagy ünnepnapok emlékezetes eseményét őrzi az 
elmúlt napok története. 

Csak nehezen találjuk bele magunkat a hétköz-
napok szürke hangulatába, mert lelkünket s egész va-
lónkat: még mindig elfoglalja az az emlékezetés beszéd, 
a melyet a németek ifjú császárja intézett nemcsak 
Ós® hajú királyunkhoz, hanem rajongásig hű magyar 
népéhez is. 

a király !a — ezt mondta II. Vilmos csá. 
szár magyar nyelven s ezzel tette fel a ragyogó koro-
nát arra a pompás alkotású szónoki remeklésre, mely 
várakozáson felül meleg, benső és baráti volt, annyira, 
hogy azon a fényes udvari ebéden jelen volt magyar 
méltóságok szemeiben megcsillant a könny s egy tör-
ténelmi jelenet mély hatása alatt zúgták a császári 
szónok után ritka hévüléssel: 

Éljen a király ! 
És a magyar nemzet, mikor a beszéd villámszár-

nyon eljutott a legutolsó kis faluba is, éppen olyan el-
ragadtatással, éppen olyan telt szivvel kiáltja szeretett 
királya felé az éljent s egész lelkében jóleső meleget 
érez a császári szózat szavainak olvasásakor. 

Végre egy arra hivatott méltatója magyar nem-
zeti erényeinknek! 

A lángoló liara és szabadságszeretet, a dicső hadi 
erények és törhetetlen .királyhűség, melyet egy nemzet 
ezer éves küzdelmei során tanúsított, méltatást nyer-

I tiek egy császári ajkon s Európa leghatalmasabb ural-
kodója üdvözli a boldog királyt, a hü népet, sikereket 
kivan küzdelmeihez, békét boldogulására, áldást béke-
szeretetére. 

Ez az Apotheozis nemzeti önérzetünket aczélo-
sitja meg. 

He féljenek elleneink! Nera részegedünk meg a 
császári szó mámorától, nem hullatjuk porba a népfen-
séget, — mint azt nemrég láttuk Európa nyugatán egy 
nálunk kultúrában századokkal előbb érett népnél, — 
mi mély megindulásunk mellett érezzük a hálát a ko-
ronás szónok iránt, de nem visz bennünket a túlzások 
terére még ez a legmagasabb hódolat sem. 

Az elbizakodás távol áll tőlünk. De följegyezhet-
jük napi krónikánk legnagyobb betűivel s eltesszük a 
nemzeti oklevéltárba ezt a szózatot, * mint császári ado. 
mánylevelet a múltban tanúsított hűségünk, vitézségünk, 
és szabadságszeretetünk jutalmául örök időkre. 

Majd ha újra megszólal a rágalom szava, majd 
ha újra utat keres a kulturnemzetek szivébe a fekete 
gyűlölet, melyet fizetett bérenczek csepegtetnek el el-i 
énünk évtizedek óta, — elővesszük pajzsnak a császár 
szót s nyílként repítjük oda a vádaskodók felé. 

Az a szózat leselkedik a magyar nemzet történed 
tén, mert Zrínyi és Szigetvár története szimbóluma 
minden nemzet lángoló ifjúságának, s benne a hazafias 
önfeláldozás világra szóló legszebb példáját látja s meg-
tanulja belőle, hogy kell meghalni a hazáért. : 

Az a szózat megtanitja Európa nemzeteit arra 
is, hogy itt a Nyugat végvárán milyen harczokat vívott 
a magyar nemzet az egész keresztény világ védelmé-
ben a félhold pusztító hatalma ellen, mely elözöníeni 
készült egész Közép-Európát az északi tengerig. Mi 
állítottuk meg és szorítottuk yissza medrébe a pusztító 
áradatot s a keresztért háromszáz éven át vérzett a 
magyar! 

Az a szózat regél arról, hogy ez a nemzet, min-
sorakozott kardjával, életével, vérével a sokfelől szot 
rongatott nagy királyné védelmére, a mikor már min-
denki elhagyta s végső menedéke á hu magyarság volt. 

Az a szózat elmondja, hogv a magyar nemzet har-
ozokban töltött ezer év után úgy tudta felhasználni a 
béke harmincz esztendejét, hogy most már méltán sora-
kozik Európa kulturnemzeteinek fényes gárdájába. Es 
kultúránk záróköve gyanánt onnan vettük a kőszik-
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szoboremlékeket. Nemzetek emelték nagy királya-
iknak dicsőítésére. De azt még sehol sem láttuk 
hogy egy fejedelem annyira közel járt volna 
nemzete szivéhez, hogy annak legszebb álmait 
öntse érczbe s történelmi hőseinek hódoljon a 
művészet megörökítő eszközeivel. 

Valami megkapó van ebben a királyi elha-
tározásban, mely egyszerre határtalan örömre 
gy ullaszt s könnyekre fakaszt bennünket. 

Áldassék érte a legnemesebb királyi sziv. 
Törhetetlen magyar hűségünknek szebb ju-

talmát ennél nem isi álmodhattunk. 
Jöjjön bármily nehéz idd a magyar nem-

e r e , _ erre a királyi tényre mindig: büszke 
örömmel fog visszaemlékezni a magyar s nem 
leez olyan hatalom, mely közte és királyi háza 
között félreértést, risszavonást támaszthasson. 

D e , ha lessz alkalom, hogy régi kipróbóbált 
hűségünket ismét hívni fogja a király, ott leszünk 
mind egy szálig, magyarok, s le fogjuk róni 
hálánkat életűnkkel, vérünkkel — a haza a 

megm en tésére. 
H a nem volnánk magasra emelkedett * ün-

nepi: hangulatban, szóllhatnánk az eseménynek 
messze kiható politikai jelentőségéről s azokról 
a- kosabinácziókról, melyeket itthon is, a külföl-
dön is, hozzá fűznek. 

De nem akarjuk elterelni a lelkesedés ki-
törő mámorát s meghagyjuk a politizálást azok-
nak, akiknek az kötelessségük. 

Mi mélye i megilletődve, büszke lángolással, 
nemzeti dicsőségünk fényétől eltelve kiáltsuk: 

Éljen a j ó király, a ki megérti nemzetét, 
a ki megérzi szive dobbanását! 

dolunk, kit hálából legelőször mar meg a gonosz 

Nézzük Romániát, Itt is gyűlölik, megvetik 
a magyart, ezek is a legnagyobb ellenségeink. 
Izgatnak ellenünk könyvekkel s pénzzel dolgoz-
nak izgatásaik, melyeknek területe Magyarország 
oláh nemzetiségével lakta földrésze. Odakünn 
Romániában rajonganak a Dákorománia eszmé-
jéért, és innen akarnak itt tápot gyűjteni az 
ellenünk való gyűlölet lángjai mellett. 

Rossz politika, a véletlen sors, vagy a két 
faj, a román és magyar, természetének ktilönfé-
lesége okozták ezt a szerencsétlen visszás helyeztet. 

Mert bizony Romániának érdekéban állana 
a velőnk való j ó viszony. Egész külön álló nem-
zet ö a koletei), s mi is, inelylyel határosak 
vagyunk. De különbség mégis csak van között 
tünk és pedig az, hogy a mi alkotmányunk ezer-
éves, az ő alkotmányuk meg egy idős Károly 
királyuk uralkodásával. 

A Dákorománia hülyeség vagy vizió, mely 
testet nem ölhet. Rajta lesz Európa két nagy 
állama, a mi monarchiánk és a német, meg a 
török is, mely mint láttuk a göröggel szemben 
szintén nem tehetetlen. 

De hisz csak a románok gyűlölete akarja 
ezt, a román nem, mert I. Károly a békét 
hirdette itt pohárköszöntöjében, a hivatalos bé-

számolunk he. A jelen volt hölgyek névsora a -
kező: Adamik nővérek, András nővérek, Apsolon nővé-
rek, Balogh Juliska, Brachna nővérek, Brachna Zsu-
zsika, Bracsok Mariska, Blaskö Juliska, Brachna Juczika 
Dezső Mariska, Dotlik Fánika, Deitsenschmid Emma, 
Dauda Annuska, Dauda nővérek, Duhaj Juliska, Darida 
nővérek, Fabó Juczika, Fábri Juczika, Gaál Mariska-, 
Gaál Tercsi k e, Gaál Annuska, Gyurik Mariska, Janiink 
Juczika, Javorka Luizika, Králik nővérek, Kotvan 
Juliska, Kondacs Mariska, Kóczy Juliska, Kunstár 
Mariska, Liska nővérek, Lifa Juczika, Laukó Juczika, 
Lipták Mariska, Laviczki Mariska, Mihalik Juczika, 
Maginyecz Zsuzsika, Mucii a Juliska, Molnár Zsuzsika^ 
Neuhauser Eózsika, Nyepokoj Jusz i, Opauszki Annuska, 
Ongyaskó Rozika,, Osztroluszki Juliska, Podani Mariska? 
Pleskó Annuska, Prejevara Mariska, Potoczki Mariska, 
Ruzsicska Annuska, Rómer Erzsike, Szüle Mariska, 
Szida Zsuzsika, Szrenka Zsuzsika, Szekera Juczika, 
Szlovák Mariska, Tomka Juliska, Úrban Juliska, Uhljár 
Juliska és Wig Juliska. Felülfizettek a következők: 
Kunstár Mihály, Osztroluszki Mihály, Ruzsicska György 
Blaskó András, Haluska Mihály, Özv. Kucsek Jánosné, 
Apszolon Mátyás, Bányász János, Bracsok Maris ka, 
Králik Dániel, Özv. Dauda Mihályné, Opauszki István, 
Szüle Kálmán, Adamik István, Tóth Lajos, Szlovák 
Pál 50—50 kr. Birau János, Zamba Linuska, Kutlik 
Endre, Özv. Kasnyik Páíué, Bóka Pap József, Kozsuch 
Endre, "Wig István, Laviczki Mariska, Szálai Pál, 

én a 

. . X Károly és felséges neje látogatásáról már 
napirendre tért a krónika s így higgadtan, tár-
gyilagosan, az ünnepélyes vendéglátás okozta 
izgalmaktól megmenekülten beszélhetünk a ma-
gyarellenes románokról. 

A románok nálunk mint oláhok eléggé isme-
retesek és azon nemzetiségek közé tartoznak, 
melyek a magyar állameszmének, a magyar nyelv-
nek, a magyar fajnak esküdt ellenségei, melyek 
é fcazában élnek sok emberöltő óta, de ezt az 
országot nem akarják elismerni a hazának. 

A legutóbbi küzdelmek bizonyították be ne-
künk a leghathatósabban, hogy mi a magyar 
román,, mire képes a magyar ellen, mit képes 
tenni hazája ellen, melyet ö el nem fogad hazá-
jának. Tekintsünk a forradalom napjaira és ok-
vetlen a kigyót keblén melengető anyára gon-

Iákat a Duna medréből, a hol a közlekedési akadályo-
kat kétezer évi sikertelen kísérletezés után mi távo-
litottuk e l : megnyitván a Vaskaput minden nemzetek 
hajói számára és minden nép haladásának javára! 

Imet ez a mi nemeslevelünk! 
Büszkék vagyunk rá, de nem elbizakodottak! 
Örülünk neki, de nem dicsekszünk vele túlsá-

gosan. 
Hiszen mi tudtuk mindezeket, csak azt nem. hogy 

olyan díszes helyen is megfigyelték, észlelték és tudo-
másul vették cselekedeteinket s nem késnek azt kons-
tatálni akkor, mikor legelőször van rá fényes alkalom. 

Ez jól esik lelkünknek s bizonyára megaczélozza 
erőinket a jövő küzdelmeire s fokozza bizalmunkat s 
jövőben vetett szilárd hitünket erősiti. 

A mit a beszéd legvégül hangsúlyozott, a felbont-
hatatlan békeszövetség, képezi jövö munkálkodásunk 
és bizalmunk alapját s erre az alapra bízvást építhetünk, 

Ez a császári szózat méltó a császárhoz, a ki 
elmondotta, s a magyar nemzet mély hálát érez a 
fiatal uralkodó iránt, a ki oly nemesen és fenk ölten 
érez s a kinek szívében olyan lelkesedés és rokonszenv 
lakik a nagy nemzeti erények iránt. 

. Isten áldása kisérje lépteit s dicsőség ragyogjon 
koronája fényességén! 

két, a mi államunk és az ő kis országa között, Szoi.jar Pál, Fabó János, Darida János, Dispiter János 
melyet ápolni akar. ~ 1 " "" ' 1 

A lietek előtt mondott pohárköszöntő sza-
vait visszaidézzük, hogy egy következtetést von-
junk belőle. A román király akarja a magvar 
néppel a barátságot, hát a román nép miért nem 

: i a ? 
Oh mert a barátság csak névleg van meg 

s csak a gyűlölet lángol. Avagy nem a legna-
gyobb gyűlölet kifejezését jelenté az a tény, 
hogy mikor a románok első királya itt látoga-
tást tett a magyar metropólisban, mely alkalom-
mal a magyar újságírók két testülete a román 
kollegák tiszteletére bankettet adott, erre a ban-
kettre, miképpen a király látás napjaira egy : 

mondd egy román ujságiró jött el és a megren-
delt lakomát nem a románujságirók, hanem a 
román király tiszteletére költötték el és Rákosi 
Jenő nem a román újságírókat éltette, hanem a 
román királyt felköszöntő Mikszáth Kálmánt. 

Királyuk eljövetele sem volt képes rávenni 
az ellenünk dühöngő román lapokat, hogy el-
küldjék tudósítóikat! Ez legjobban jellemzi a 
helyzetet.' 

Károly király tanúságot tehet vendégszere-
tetünkről s arról, hogy mi nem gyűlöljük a ro-
mánokat. De az a tény, hogy noha fejedelmük 
itt járt, a románok szivében a magyarok elleni 
gyűlölet épp ugy forr, mint annak előtte ! És a 
románok sajtójának tagjai nem jöttek el, hogy 
az itt látottakból meggyőződést szerezve, felvi-
lágositsák a román népet, mely előtt továbbra is 

séges a magyar. 

H I R E K . 

— A király nevenapja. Szerte az országban 
fénnyel, kitörő lelkesedéssel ünnepelte a magyar, kóro-
nás királyának nevenapját s igy városunk is. A róm. 
katli. templomban Szirmay L Árpád plébános Jiálaadö 
Te Deumofc tartott. A főgymnasium tanuló ifjúsága 
pedig a főgym. dísztermében tartott rögtönzött ünne-
pélyt, a liol a kymnust elénekelte utána Beuka Gryula 

igazgató tartott remek beszédet az ifjúság kiemelve^e 
kettős ünnep jelentőségét. Délután előadás nem volt 
Este a szakadó eső daczára is fényesen ki volt vilá-
gitva a város. 

— Október 6 A függetlenségi kör az 
idén is f. hó 6-án kegyelettel tartotta meg az aradon 
kivégzett 13 vértanú ünnepét, a körben kevesebben 
jelentek meg a szokottnál a mi főkép az esős időnek 
róható fel, szép tóasztokat mondottak Br. Ha viár Gyula 
ut Plaeskó István, Moravcsik József s többen, fel lett 
olvasva 1L Vilmos porosz cás^ár tóasztja s ő felsége 
szobor adománya a mit a közönség nagy lelkesedéssel 
fogadott. 

— Táncsmulatsag. A helybeli ujoncz iparos 
ifjúság mult hó 26-án tartotta meg a szokásos ujoncz 
bálát mely ugy erkölcsileg mint anyagilag sikerült 
mulatság volt, a mennyiben az összes bevétel 187 írt 
90 kr. volt. Az egybegyűltek csak a késő reggeli órák-

ban oszoltak szét A mulatság sikeréről az alábbiakban 

Borgulya Mihály, Kozma Sándor, Eoivter Károly, Osz 
terland Gryula, G-yebnár István, Csapó Soma, Mucha 
Sámuel, Mucha János. Schreiber Lipót, Majercsik János, 
Kondacs Soma, Czesznak György, Warga András, Hed-
vegy János, Kábámky János, Fuszka András, Babarék 
Pál, Palkovits István, Marsai Sándor 40—40 krt., 
Mihalik Juczika, Marsai Gyula, Gaál Tercsike, Lestyan 
János 30—30 ki\5 Nagy József, Kelement János, Ozupra 
János 20—20 kr. Özv. Rómer György né, Adamik Ist-
ván, Laurik János, Witáiis Pál 10—10 kr. Összesen 
23 frt. Fogadják a nemesszivu, adakozók a rendezőség 
hálás köszönetét 

— É r í e s i í é s . A „szarvasi Casinó-egyesülei" tag-
jait ez utón is tisztelettel értesítem, hogy a casinói 
könyvtar — amennyiben az összes könyvek újból szá-
moztatnak, azokról rendes leltár; uj könyvtári napló 
és jegyzék állíttatik össze — csak okt. 20-án nyílik 
meg s azontúl minden szerdán és szombaton délután 
5—6 óráig a tagok rendelkezésére nyitva áll. Szarvas, 
1897. okt. 6. MoJnár könyvtáros. 

— Tánczmula t sag - . A szarvasi fiatalság tegnap 
este a „Központ" szálloda összes helyiségeiben táncz-
mulatságot rendezett 

— Az ipartörvény módosítása. A keres-
kedelmi minisztérium komolyan foglalkozik az ipartör-
yény módosítása ügyével s az előkészítő anyag már együtt 
lévén a tárgyalások még ez év folyamán megindulnak. Kü-
lönösen az ipartestületekre vonatkozó törvénypontok kie-
gészítése terveztetik s a törvény néhány, a háziiparra vo-
natkozó határózmányokkal bővíttetik. Gyökeres refor-
mokra tehát e szerint nincs kilátás, pedig ha a képe-
sítésre vonatkozó rendelkezések a követelményeknek 
megfelelően meg nem változtatnak, a munkaidő kellően 
nem szabályoz tátik s nz [iparhatóságok működése te-
kintetében sem állíttatnak fel magasabb határózmányok 
az ipar, különösen a gyárak és a kontárok által tönkre 
tett kézmU ipar alig nyer valamit a tervbe vett módo-
sításokkal 

— Müviragkészitö tanfolyam. Dr. Lukács 
György főispán feliratot intézett a kereskedelmi mi-
niszterhez az Orosházán felállítandó müvirágkészjtö 
tanfolyam érdekéhen. — Remélik illetékes helyen, hogy 
már decz. 1-én megnyitják a hat hétre terjedő n:uu 
rágkészitő tanfolyamot. 

isi kisérlet Csabán. A csabai rendói-
;on és iia 

czég termény irodájába behatolt' betörőt. Az elfogott 
ftadics András bajai illetőségű. Előadása szerint pénz 
nélkül ment Csabára, ahol egy zömök emberrel, a ki 
előtte Gáspár János Temesvári lakosnak adta ki ma-
gát, találkozott. Gáspár jő fogással "bíztatta egész nap 
etette, majd betörő eszközökkel ellátva kifeszítették 
az ablak rostélyt s inig Gáspár czirkált, Radics az 
iroda asztalát kifeszítette, de abban mit sem találván 
a másik asztalt feszitgette. A rendőrség figyelmét fel-
hívták a két gyanús alakra s ez is őrjáratával figyelni 
kezdte azok működését, a mit a sötétben lappangó 
bűntárs megneszelt és idejében megugrott. Radicsott 
elcsípte a rendőrség, de csak reggel lehetett vallomásra 
bírni, mikor társa már messze lehetett. Persze most a 
megugrott zömök embert igyekszik elfogni a rend-
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vásár. A helybeli országos vásár időt 
f. h ó 16. 17. és 18-án lesz megtartva. 

— Virághullás Sajnálatos esemény érté váro-
sunk egy tekintélyes tagját Dósa Andor Körös-tisza-
marosi ármentesitő társulat h. igazgatóját. Ugyanis kis 
fia Sánkorka e hó 7-én meghalt. Fogadják őszinte 
részvétünket! A család a következő gyászjelentést ad ta 
ki: Alulírottak ligy a maguk, mint számos rokonság 
nevében szomorodott szívvel jeleniík felejthetetlen kis 
fiuknak Sándorkának, e hó 7-én éjjeli háromnegyed 
négy órakor gyomor-bélhurutban rövid szenvedés után 
történt gyászos elhunytát 8 hónapos korában. Temetése 
e hó 8-án délután 3 órakor fog történni a gyászháztÓl, 
a halászté lé róni. katholikus ó temetőbe. Szarvas 
1897. október hó 7-én. Dósa Andor, Dósa Andörné 
szili. Stammer Vilma szülők. Dósa Sarolta, Dósa Ilona 
Dósa Béla, Dósa Vilma, Dósa Irén, Dósa Andor testvérek 
Áldás és béke legyen emlékezetén! 

A gyermekbetegségek keletkezéseinek 
meggátolhatása abban rejlik, hogy a gyermek oly ed-
zett és erös ellenálló képességet kifejtő szervezettel 
bírjon, mely a baj csiráját fejlődni nem engedi. 

Különféle ezt célzó gyógyszerkészítmények van-
nak forgalomban, de általánosan tudott dolog, hogy 
csak egyetlen szer létezik, mely a hozzá fűzött vára-
kozásnak minden tekiníeiben megfelel; s e szer a 
csukamáj-oluj. A gyermekek a közönséges csukamáj-
olaj bevételetől undorodnak, s e/,ért nagyon hézagpótló 
a Z o 1 t á n-féíe c s u k a m á j o I a j, melynek sem 
ize, sem kellemetlen szaga nincs s gyermekek, vala-
mint felnőttek szívesen veszik be. F ő r a k t á r a Z o 1-
t á n B é l a g y ó g y s z e r t á r á b a n , B u da p e s t 
V. N a g y k o r o n a-u t c z a 23. s z á ui, hol üvegenként 
1 írtért kapható. 

vesznek igénybe. Lakása: „Árpád" szálloda 
1 szám. 

S z ü l e t é s e k . Az elmúlt hét folyamán született 
28 gyermek. Az év elejétől ezideig Összesen 772. 

E1 j e g y z é s e k Mito vsaid János Vaskor Mari, 
Palicska Pál Hanzel Zsuzsi, Palócz György Bencsik 
Erzsébet, Bencsik János Hrncsjár Zsuzsi, Ruzsicska 
Mihály Zahorecz Zsuzsi, Pljcsovszki G-yörgy Szloszjár 
Havi, Krizsnyánszki Mihály Ztindrán Mari, Pálinkás 

Mihail k Mari, Feld János Evirnbach Anna, 

Gyuris Mihály Janurik Mária, Janurik János Blaskó 

H á z as s á g : Erlich Zsigmond Forschner Betti, 
Farkas János Hugyik Erzsébet, Kovács János Szappa-
nos Erzsébet, Litauszki János Török Anna, Hipszki 
István Pljcsovszki Judit, Lipták Pál Kvacsovszki Linka, 
Kracsovits János Pitanya Judit, Petrovics András Krá-

H a 1 ál o z á s. Az elmúlt hét alatt meghalt 11 em-
ber. Az év elejétől ez ideig összesen 460. 

Szaporulat az év elejétől 312. 

A szerkesztésért felelős : SÁMUEL ADOLF-

Veszetség: Nagyszénás 1 u., Szent-András 1 udv., össze-
sen 2 község 2 udvar. Takonykór és bőrféreg: Gyula 
1 u., Kőrösladány 1 u., Mezőberény 1 u.t Szarvas 1 u , 
Tót-Komlős 1 u., összesen 5 község 5 udvar. Hagadós 
száj-és körömfájás: Doboz l ti., Endröd 28 udv.; Nagy-
Szénás 1 lög.T Szarvas 6 u., Szeghalom 1 u., Szent-András 
6 üdv., összesen 6 község 43 udvar, Tenyészbénaság 
és hólyagos kiütés: Uj-Kigyós 3 u., összesen 1 község 
3 udvar. Sertésorbáncz: Csaba 1 pta. Orosháza 1 udv.; 

Uj-Kigyós 1 u., összesen 3 község 3 udvar. Sertés-
vész ; Báufalva, Békés, B.-Csaba, Osaba-Csűd, Csorvás, 
Doboz, Endiőd, Füzes-Gyarmat, Gyoma Gyula, Gyula-
vári, Kétegyháza, Kondoros, Körös-Ladány, Köros-
Tarcsa, Mező-Berény, Nagy-Szénás, Orosháza, Öcsöd 
P.-Földvár, P.-Szt-Tornya, Sámson, Szarvas. Szegha-
lom, Tőt-Komlős, Üj-Eígyos, Vésztő, összesen 27 község. 

— Választások a megyegyűlésen, A űr. 
Bartőky József távozásával megürült megyei főjegyzői 
állásra dr. Bodoky Zoltán orosházi főszolgabíró válasz 
tátott meg egyhangúlag. Az igy megürült orosháaí fő» 
szolgabírói állásra pedig Ambrus Sándor szeghalmi 
főszolgabíró választatott meg szintén egyhangúlag. Így 
megüresedvén a szeghalmi főszolgabírói állás, arra 3 
pályázó közül Cöánki Jenő választatott meg 115 szava-
zattal, Szálai József 45 és Wielane Sándor 53 szavr 
zata ellenében. — Bertóthy István II. aljegyzővel 
Kiss László IH-ad jegyzővé, Szabó Emil árvaszéki ül-
nökké, Somogyi Ákos pedig árvaszéki jegyzővé válasz 
tátott meg. 

— Terjed s Telefon. Békésmegyében a tele. 
fon ofct, 1-tól 200 helyre van bevezetve és pedig: 
Gyulára 36, Dobozra 2, Gyulaváriba 2, Kétegyházára 
3, Csabára 28, Uj-Kígyósra 2, Békésre 7, Mezöberénybe 
4, Köröstarcsára 2, Orosházára 35, Puszta-Földvárra 2, 
Csorvásra % Sámsonra 3, Nagyszénásra 8, Bánfal vára 
4, Tót-Kom Jósra 14, Szarvasra 20, Szentandrásra 5, 
Öcsödre 3, Kondorosra 3, Szeghalomra 6, Vésztőre 3 
Kőrösladányba 4, Füzesgyarmatra 4, Gyomára 6, és 
Endrödre 1 helyre. — Első helyen áll még most Gyula 
36-al, utána nyomban Oroshása következik 35-el s azu-
tán Csaba jön 28-al, Szarvas 20-al és így tovább. 

— A megye a családos hivatalnokok-
n a k A kezelő és segédszemélyzet drágasági pótlékért 
folyamodott a vármegyéhez. A rossz gazdasági esztendő 
miatt, jóllehet a kérelmet a méltányosság korlátain 
teljesíthetőnek találta a választmány, ez izben eluta-
sítani vélte, de a közgyűlés Fábri Sándor dr. meleg-
hangú indítványára kimondotta, hogy a segéd- és ke-
zelő személyzet családos tagjai részére fizetésük 5%-ig 
drágasági pótlékot ad. 

— Fogorvos. Kovács J. Budapestről lei már 
évek óta ellátogat városunkba, most ismét meg-
érkezett rövid, iclei tartózkodásra. Felkéri mind-
azokat, kik fogbajban szenvednek, hogy szíves-
kedjenek mielőbb megkeresni, mert vannak mű-
tétek (plombirozás és fogbetétek) mik hosszabb 
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összegben, mely 6 osztályban sorsol-

Az 1897. év. február hó 27-iki törvény 
szerint a kis lutri megszűnik és ezen osz-
tálysorsjáték által pőtoltatik. Németország-
ban ezen nemű sorsjátékok már 100 év 
óta fennállanak és az illető sorsjegyek el-
adattak, Nálunk Magyarországon is emel-
kedik iránta az érdeklődés, mert a sors-
jegyek legnagyobb része biztos kezekben 
van. Nemsokára ilyenek csak ráfizetéssel 
lesznek kaphatók. Azért ajánljuk, hogy a 
vétellel ne késsünk. 

A magyar osztálysorsjáték áll: 

Bf 

A nyerési esélyek oly előnyösek, hogy 
eddigi kis lutri, vagy egy Ígérvény 

tele ezzel nem is hasonlítható össze, 
előnyös esélyekkel szemben mindenki nyújt 
sa kezét a szerencsének viszonyaihoz 

Az 

ezen 
sorsolva 

összes 50.000 nyeremény a mel-
nyeremény jegyiekből látható; 

:emények 6 részben lesznek ki-
és a nyerő sorsjegy készpénzben 

6 
3 
1. 
0 

A sorsjegyek ára az első húzáshoz: 
egy egész eredeti sorsjegy 

^ nrr-u •Tol n jj 
» » egy 

„ egy nyolcad 
A húzások a fővárosi vigadó épületé-

ilvánosan történnek a m-

A húzásnál mindenki jelen lehet. 
Mi üzlethelyiségüiikb en elárusítjuk vagy 

utánvéttel, vagy az összeg fpostautalvány-
nyali beküldése ellenében ajánlott levélben 
elküldjük az eredeti sorsjegyeket. Minden 
egyes vevő nevét azonnal feljegyezzük és 
vevőink minden egyes húzás után megkap-
ják a kimerítő sorsolási jegyzéket. 

Rendelményeket f. é. október hó 

Török A. és 
a magyar királyi szabad, osztály-sorsjáték főelárusitói, 

Váczi-hörnt áJP. szám. 
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