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S z e r k e s z t i s é g - : 
Jókai Mór-utcza 1257. 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 . 

BFERM'ENTJETIJEN L E V E L E K É L N É M F O G A D T A T N A K . 

Fele lős szerkesz tő B e n c z ú r S a n c L o r 

yVlEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. 

E l ő f i z e t é s i á r e u l c : 
Egész évre . . . 8 kor. — Félévre . . . . 4 kor. 
Negyedévre . . . 2 kor. — Egyes szám . 16 fill. 

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

Hirdetéseket jutányos áron elfogad 
Kiadó s lap tulajdonos SÁMUEL ADOLF 

rszág es a 
Ismét jár kel a nagyvilágban a háború öl-

döklő angyala. Most egyszerre megjelent két vi-
lágrészben is és lépten nyomán vér, halálhörgés 
és a győztesek diadalordítása fakad. Es nyomor. 

Még le se verték egészen a burok szabad-
ságharcát, az emberiség szivét, máris egy má-
sik háború borzalmai töltik el rettegéssel. Es a 
délafrikai háború jelentéktelen csetepaté csak 
ahoz képest, aminő rettentő mészárlásra lehe-
tünk elkészülve Kínában. Évezredekre vissza-
nyúló kulturája van ennek az országnak, mely 
területre nézve akkora, mint Európa s lakosai-
nak száma 400 millió. Sajátos kultúrájától és a 
saját nagyságától mintegy tehetetlenül tűrte ez 
az óriási birodalom, hogy az európai hatalmak 
kény ök-ked vök szerint experimentáltak eddig 
vele s testéből egy egy darabot kiszakítottak. 
Az európaiak páncélos hajókkal, Krupp Agyuk-
kal, Maximfegyverekkel, vasutakkal, pénzzel, pá-
linkával és liittérKŐkkol jöttek közéjük — ele 
most látni csak, minő apró és csekély fegyve-
rek voltak ezek a kinai óriással szemben. Ez 
az óriás, mely végtelen gyűlölettel van eltelve 
az európaiak iránt, most megmozdult. Még csak 
az egyik ujját mozdította meg, máris százszámra 
gyilkolják az európaiakat, közöttük első sorban 
a diplomatákat és hittéritőket, feldúlták a klas-
tromokat, ölnek, rabolnak és pusztítanak min-
dent, ami nem közibéjük való. Mii esz akkor, ha 
az óriás teljesen felébred dermedt álmából és 
egész testével fordul azok ellen, akik az oczeá-

Szabó Géza bárdiunkkal történt meg az az eset, 
hogy tanárja elbuktatta az utolsó szigorlaton, mert nem 
akarta nőöl venni a leányát. Szabó ugyanis laká?adőnéja 
leányát szerette állhatatosan és hűen és ép csak ezt a 
szigorlatot várta, hogy mint kész ember, feleségül vegye 
a kis Tordai Ellát. 

Most újra szigorlat előtt állott Szabó Gréza. Egy 
cseppet sem tudott többet, mint a mult alkalommal és 
mégis jól tudott mindent. De azért most még kevésbé 
volt reménye, hogy keresztül megy a szigorlaton. 

Igen, ha elvenné a tanár ur leányát, ha legalább 
erre vonatkozólag ígéretet tenne! 

— Be hát nem veheti el, mert először nem szereti 
Valéria őnagyságát, másodszor Ellácskát meg szereti. 

Hát akkor tegyen Ígéretet. Ez meg alávaló dolog 
mert Ígéretet becsületes ember csak akkor tesz, ha azt 
be is tudja váltani. Ö pedig néni tudná feleségül venni 
Valéria őnagyságát, még ha aranyból volna is. — 
Akár csak a múltkori szigorlaton, ugyanazok az urak 
és már ott sétált izgatottan a tanár ur. Mikor meg-
látja, megint- csalt oda megy hozzá és vészjóslóan kérdi: 

non túlról néhány hajóval jöttek hozzá, hogy 
leigázzák ? 

A német császár gyönyörű beszéde, ez a 
nagyszerű riadó, világeseményeknek volt az elő-
hangja, a kinai földet európai vér fogja megter-
mékenyíteni. Hogy százszorta több kinai vér 
fog folyni, mint európai, az rnitsem változtat a 
gyászos tényen. 

Mit használ a mi ágyúink és a Maximfegy-
vereink a milliók és milliók ellen, akik Budha 
tanait követik, amelyek azt hirdetik, hogy az 
az ember életének a jutalma, ha halála után 
teljesen megsemmisül. A Niévána, a semmivé 
lévés lelkesíti a kínait, ö sokkal könnyebben 
tud meghalni, mint mi, ott sokkal olcsóbb az 
emberélet mint nálunk. És számuk irtóztató 
nagy. Aki velük hadat visel, az legyen elké-
szülve minden roszra, ami a háború következ-
ménye lehet. 

S mert az európai koncert ugy kívánja, a 
mi országunk is résztvesz az öldöklésben, mely 
esetleg egy világháborúnak az elöcsatája. Mert 
most egyetértenek a Kinában operáló hatalmak 
s katonáikat is egyetértőleg mészárolja le a ki-
nai túlerőt, De ki tudja, mit hoz már a holnap? 
Nem bomlik-e meg ezen egyetértés, és kezdetét 
veszi a világnak egy olyan roppant zűrzavarra, 
melyből tenger vér s esetleg népek szabadsága 
árán bonyolódik csak ki a világ. 

Kár volt bizony Kínára vetni az éhes sze-
meket. Mert biz az igazi nagybaj csak akkor 
kezdődnék, ha sikerülne leigázni ICinát. Fehér 
embernek nincs keresni valója abban a rejtel-

mei birodalomban, ahol oly sokan vannak az 
emberek, hogy ezrek pusztulnak éhen s alig 
veszik észre. — Holott a Kínainak igen is van 
keresik valója Európában. A sárga fajt ugy al-
kotta a természet, hogy a legkitűnőbb munka-
erő a világon. A kinai munkás huszadrészét 
költi a maga személyére annak, ami nélkül az 
európai nem tud megélni s ennek ellenében 
még egyszer olyan jól birja a munkát. Ameri-
kában már nagy szociális bajokat okozó a be-
vándorló kinai népség, mert hihetetlenül olcsón 
és hihetetlenül sokat golgozik és élvezi a f ehé r 
munkás szájából a kenyeret. — S most csak az 
kéne ennek a szociális problémák megoldásában 
vajúdó vén Európának, hogy megnyitván Kína 
kapuit, a sárga emberek hozzánk özönöljenek ! 
Az volna csak az igazi lióditás, amit a kinai 
munkás Európában el tudna érni. 

Bármelyik szempontból nézzük is, nincs 
hasznára Európának a kinai beavatkoás. Külö-
nösen nincs nekünk hasznunkra, akik se tengeri 
hatalom nem vagyunk, se gyarmat kereskede-
lemmel nem bírunk. Soha, soha az a pénz és 
véráldozat nekünk megtérülni nem fog, amelylyel 
a lázadó sárga rémet legyőzni segítjük. Micsoda 
nagy kár azokért a derék magyar fiukért, aki-
ket oda kivisznek! 

Nem minekünk való a népnek ez a verse-
nye az óceán másik oldalán. Sokkal jobban tu-
dunk érvényesülni a békén abban a versenyében 
amelyeknek Paris a káprázatos -színhelye. Kiál-
lításunkkal ott elértük azt a célt, mely intéző 
köreink előtt lebegett; a vijág, megismeri a 

Hát njra szigorlatozni jött? 
Nagyságos ur eljöttem és egy nagyot nyel a becsü-

letes fiu, de Istenemre mondom, ha most is eltalálnék 
bukni, meg leszek én ezután szigorlat nélkül is. 

Fenyegetés akar ez lenni, barátom? 
Semmi esetre tanár ur. 
A professzor egyszer kétszer végig sétál a folyó-

són, körül tekint, nem-e hallja, nem-e látja valaki, 
azután odalép a fiúhoz. És mig hátat fordít a lépcsőnek 
nem veszi észre, hogy leánya ép akkor ért a folyósóra, 

Hát hallja Szabó, okosabban gondolkodik-e már, 
mint ezelőtt. 

Szabó Gféza nem felelt. 
A tanár türelmetlen lett; 
Igen, szeretném tudn:, hogy megjött-e már az 

esze, amennyiben atyját még a vidékről ismerem, ö is 
boldoggá lenne, ha maga egy szerencsés lépést tenne 
meg azáltal, hogy a családomba lépne. 

Olt a lépcsőnél, a folyosó végén felszisszent egy 
leány; jaj, apám vásárra visz itt engem! 

Es a derék jellemes leány el szerette volna takarni 
égő arcát. 

Tanár ur, feleli egyszerűen a fiu, ezt a szerencsés 
lépést nem tudnám megtenni, mert, mert . . . 

Itt elhallgatott és magában hozzá tette : 
Mert mégszakadna a szivem 1 
A tanár ur felfortyant : 
Tudón», miért, Mert még mindig abba a lányba 

van gabalyodva. Látóm, hogy magával én már semmire 
•sem megyek, jól van, ám maga sem megy velem semmire 
A fiút elhagyta türelme: Ezt helyes volt tudni tanár 
ur, akkor be sem megyek a terembe. 

És sarkon fordult, otthagyta a tanárt, mielőtt ez 
felelhetett, volna. Sarkon fordult, egy-két lépést tett 
előre, felpillantott és tanárja leányával találta magát 
szemben. És Gréza rögtön észrevette, hogy a leány 
könnyezik, mert mindent hallott. 

Udvariasan köszönt és tovább akart menni, de a 
leány megállította: — Maradjon Szabó ur, az én saját 
érdekemben kérem, hogy maradjon. Sürgöny jött atyám-
nak, mely fivére rosszullétét jelenti és én siettem 
magam elhozni neki, nem sejtve, hogy önt itt találom 
és nem sejtve, hogy egy ily jelenetnek leszek tanúja. 
Szabó ur, én becsülöm önt és becsülöm atyámat. Az 
ön személyétől tehát elvárom, hogy nem áll útjába 
szerencséjének, nem követ el bűnt és bemegy abba a 
teremve, hol a szigorlat fog lefolyni és atyámtól pedig 
azt várom el, hogy ö akként fogja önt átengedni e 
szigorlaton, vagy át nem engedni, a mint Ön azt meg-
érdemli, vagy meg nem érdemli. 

Szégyenlem, nagysád, hogy tanuja volt e jelenet-
nek és fáj nekem, hogy így lekötelezettjének kell lennem, 
de igaza van . . . . . . Szólt Szabó Géza és bement a 
terembe. 

A tanár ur csak azután ment be; előbb leányával 
beszélt . . . 



modern Magyarországot, a haladásnak és mű-
velődésnek ezt az uj otthonát. Alig múlik el 
nap, mely kedvező hirt ne hozna arról, hogy 
a párisi magyar csoportott ismét dicséret és 
kitüntetés érte. A külföld nagy lapjai egyre 
másra ismerik él, hogy ki ál Irtásunk gazd ag; ér-
dekes és tanulságos. 

S most rajtünk áll, hojry a kedvező rek-
lámot, melyet kiállitásunkkal elértünk, tőlünk 
lehetőleg kiaknázzuk és mindent elkövessünk, 
hogy kereskedelmünk, iparunk és idegen forgal-
munk hasznát lássa a százezreknek, melyeket a 
párisi kiállításra költöttünk. 

A nyár folyamán ezer és ezer magyar 
megy ki Parisba, az ö tapasztalataik a leghelye-
sebbek utmutatást nyúj that ják arra nézve, hogy 
miben lehet hasznunkra a párisi kiállítás. Elvár-
ható, hogy a tapasztalatok felhasználása dolgá-
ban intéző körök s az állani sem fognak a hát-
térben maradni. 

Mert csak ugy mehetünk előre, ha tanu-
lunk * és a béke áldását élvezve dolgozunk. 
Adja Isten, hogy minél hamarább elmúljon tő-
lünk a kinai lidércnyomás. Ne legyen nekünk 
semmi dolgunk a sárga emberrel. 

K I R E K. 
— Képvise lőtes tü le t i k ö z g y ű l é s lesz folyó 

évi julius hó 16-án (Hétfőn) cl. u. 3 órakor a község 
tanácstermében a következő tárgysorozattal : 1„ Az 
1900. junius 27-ik napján megtartott közgyűlés jegyző-
könyvének hitelesítése. 2., A f. evi 75. 87 és 108/900 
sz. közgyűlési határozatok értelmében az építendő kórház 
telkéuek kibővítése céljából Vitális István és neje 
Röhony Judit, Kovács Mihály és neje Valastyan Mária 
és Raffáj János szarvasi lakosokkal a szarvasi 1381. 
1379. és 5995. tjkvi beltelkek megvételére vonatkozó-
lag megkötött adásvételi szerződések megerősítése név-
szerinti szavazással. — Ezen ügyben — a jelenlevők 
határoznak. 3.) A gyulai m. kir. pénzügyigazgatóság 
20419/900. sz. végzése mely szerint a közművelődési 
alap terhére előirt 14.221. korona 82 fillér illeték lefi-
zetésére 1901. julius hó 1-éig haladék adatott. 4.) A 
gyulai kir. törványszéki elnök 1403/900. cin. sz. irata 
a járásbirősági telekre vonatkozólag. 5.) Az 1899/900-iki 
tanévre szóló községi iparos tanonc iskola zárszámadá-
sainak felülvizsgálata és jóváhagyása. 6., £ községi 
iparos tanonc iskolai bizottság megválasztása 1900. 
szeptember 1-től további 3 évre. 7., Az 1899/900-iki 
tanévre szóló községi iskolaszéki zárszámadás felülvizs-
gálata és jóváhagyása, 8., A községi iskolaszóki tagok 
megválasztása 1900. szeptember 1-től további 3 évre. 
9. A décsi jegyzői földek haszonbérbe adására vonat-
kozó 4 rendbeli árverési feltétel jóváhagyása. 

. _ . . . 

Szabó Géza fényesen letette a szigorlatot, a többi 
urak csodálták, hogy milyen zavart ma a tanár ur, 
alig tud kérdéseket feltenni és nem is figyel a feleletre. 

A szigorlatnak vége volt s Szabó Géza haza felé 
vette útját. Mikor megbukott volt a szigorlaton, akkor 
sem volt ugy lesújtva, mint most. Szegy elte a fin 
nagyon, hogy annak a nőink köszönheti utolsó szigor-
latát, ki tőle semmit sem remélhet és ugy erezi e magát, 
mint a ki valamit erőszakkal, érdem ellenül zsarolt ki 
magának. Még lassabban* kedvetlenebbül ment fel a 
lépcsőkön, mint mikor elbukott. Mikor benyitott szem-
ben találta magát Tordai Ellával, az lát va a fin feldúlt 
arcát, megrémülten knpott levegő után és egyszerre 
elterült a padozaton. 

Géza utána kapott, felemelte, a díványhoz vitte 
ás ugy élesztgette. Nem sokára felnyitotta szemeit a 
leány és kétségbeesetten kezdett zokogni : 

Ugy-e ismét elbuktatták ? 
Nem, nem édes Ellám, ngye mondtam a múltkor, 

hogy vannak rossz emberek is, de jó az Isten. És mert 
jó az Isten, mondom most, hát vannak áldott jó leányok 
is. Keresztül engedtek a szigorlaton. 

Ella kitárttá karjait és Géza szótlanul ölelte 
magához a leányt, kitől már nem szakíthatta el senki 
soha. 

Saruvári. 

— A bányai ág. ev. egyházkerület ezév 
rendes közgyűlését szeptember hó 4-én és következő 
napjain tartja meg Budapesten a Deáktéri templom-
épületben Sárkány Sámuel püspök és Zlinszky Mihály 
egyh.-ker. felügyelő elnöklése mellett. 4-én d. ii. 6 óra-
kor kerületi értekezlet lesz. Ezt követő 5-én délelőtt 
a tulajdonképeni közgyűlés; majd folytatólag a köz-
gy ül és. 5 -én dél előtt gyámi n tézeti közgyűlés ; m aj d 
folytatólag a közgyűlés befejezése következik., A ke-
rületi közgyűlés tárgysorozata: 1. A kerületi felügyelő 
megnyitó-beszéde. 2. A közgyűlés megalakulása. 3. A 
püspök évi jelentése. 4. A horvát-szlavon egyházmegye 
szervezkedése. 5. Jelentés a kerület nönevelő-intézeté-
röl. 6. Jelentés a csekély javadalmazása lelkészek con-
guruájának kiosztásáról. 7. A politikai községek egyházak-
hoz való beosztásáról hozott ujabb szabályrendelet tár-
gyalása. 8. a lelkész választására vonatkozó szabály-
rendeletnek az egyet szabályrendelethez való alkalmaz-
kodása. 9. A különféle bizottságok véleiuényrs je,ie,ntése 
10. A kerületi és egyetemes gyűlések jegyzökönyveinek 
kapcsán hozandó határozatok, 

— Halá lozások. Szarvason iiagykiferjedés.sel 
birö, s az ország legtávolabbi vidékére is elágazó Po-
nyiczky család egyik köztiszteletben álló s legidősebb 
tagja özv. Bakay Dánielné szül. Ponyiczky Mária urnö 
f. hó 9-én hosszas szenvedés után jobb létre szenderült 
temetése e hó 10-én d. u. ment végbe nagyszámú gyá-
szoló közönség résztvétele mellett. A gyászbeszédet 
Nt. Placskó István Ev. lelkész mondotta, s megható sza-
vakkal méltatta az elhunytat, mint szerető gyermekei, s 
boldogulásáért semmi áldozattól vissza nem rettenő anyát 
majd mint egyházának hithű s áldozatkész tagját. A 
inélyeu megszomorodott család az alábbi gyászjelentést 
bocsájtotta k i : Alólirottak mély fájdallommal jelentik, 
hogy szeretett jó écles anyjuk, nagyanyjuk, dédanyjuk 
illetve anyósuk özv. Bakay Dánielne szül. Ponyiczky 
Mária julius 9-én éjjeli 1 órakor hosszas szenvedés, 
után agg kórban élte 78-ik évében az úrban elhunyt. 
A megboldogult hiilt tetemei e hó 10-kén délután 4 
.'rakor lógnak az ágost. hitv. evatig. egyház szertarfása 
szertartása szerint az ö temetőben nyugalomra tétetni. 
Legyen áldott emléke! Szarvason, 1900. julius 9-iken. 
Gyermekei: Bakay Mária Miklőssy Jánosné, Bakay 
Dániel, Bakay Sándor, Bakay Gyula, Bakay Géza, Ba-
kay Irén. Rusz Jánosné. Vök és mennyek : Miklőssy 
János, Dr. Laurovits János, Kusz János, ¿vxrnann Irma 
Haviár Valéria, Horváth Mária, Sarkadi Nagy Mária. 
Unokái: Laurovies Zoltán, Laurovicg Margit, Laurovics 
Ferencz, Laurovics János, Miklőssy Ilona, férjével 
Ágoston Miklóssal, Miklőssy Ferencz, Miklóssy Jánof, 
Bakay Etelka, férj. Marsai Somával, Bakay Paula, fér-
jével Borovits Károlylyal. Bakay Aladár, Bakay Mar-
git, Bakay Matild, Dédunokái: [[Ágoston Imre, Ágoston 
Laczi, Ágoston Sárika, Marsai Ferike, Marsai Andorka, 
Borovits Jenő, Borovits Ilonba, Borovits Laczi.J 

Ugyan e hó 9-én halt el Kolm Farkas magánzó 
volt szentesi utóbb szarvasi lakos, ki munkás és tevé-
keny életének végső napjaira Szarvasra jött lakni, hogy 
életének hátralevő részét szeretett gyermekei körében 
tölthette el. Temetése e hó 10-ikén délután ment végbe 
mely alkalommal. Klein rabbi helyettes szép, s magyar 
beszéddel méltatta áz elhunyt érdemeit. A megszomo-
rodott család az alábbi gyászjelentést bocsájtotta ki. 

Alólirottak a maguk, valamint a nagyszámú 
rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel 
tudatják, hogy a szerető férj, apa após, nagyapa, 
testvér és rokon Kohri Farkasnak, életének 76 ik, 
boldog házasságának 44-ik évében folyó hó 9-én 
reggel 6 órakor rövid szenvedés után történt 
elhunytál. A felejthetetlen halolt földi maradvá-
nyai folyó hó 10-óri d.u. V23 órakor fognak a 
szarvasi izr. sírkertben örök nyugalomra helyez-
tetni B.-Szarvas, 1900. évi Julius hó 9-én. Ál-
dás és béke hamvaira. Kohn Farkasné, szül. 
Fiichsl Júlia mint neje. Kemény Dezső, Kohn 
Adolf, Berta, Lina, Jőzsa, Sarolta, gyermekei. 
Wellisz Adél, Rosenberg Adolf, mennyei. Sámuel 
Adolf, Berger Soma, Fábián Ármin Wellisz Soma, 
vejei. Kohn Jónás, Kohn Ignácz, Grün Betti, test-
vérei. Továbbá számos sógor, sógornő és unoka. 

— F. hó 12—ön délután kisérték öröknyugvó 
helyére latkőczi id. Dely József nyugalui izott uradalmi 
számtartól, 1848 9 évi honvéd huszárfőhadnagyot, ki 
f, hó 10—én este egy feldőlt petróleom lámpa foly-
tán kapott égési sebek következtében hunyt el. Á 
megboldogult a szabadság harcz alatt Erdélyben 
Bem seregében szolgált' a Reusz Kösztricz 7 ik számú 
huszár ezrednél, számos csatában vett reszt, s a seges-

vári vesztei harezban ő is megsebesült s a testébé 
fúródott golyót, holta napjáig hordozta. Szarvason, hol 
édés atya Dely Márton az Id. Gróf Bolza József uradaL 
mában hosszú évekig szolgált, utódjaként ugyan ő 1882 
év Január 1 ó'a, híven és pontosan töltötte be gázda-
tiszti hivatalát. Tanulmányait a keszthelyi Gcorgikonban 
végezte, s Szarvasra kerülte előtt, Bácskában és Heves-
megyében, több nagyobb uradalmakban működött mint 
gazda tiszt. Ravatalára a Bolza és Csáky Gróflcsalád 
is díszes koszorút helyezett eme felirattal „Hűséges 
gazdatisztünknek" Gyászos elhunyta alkalmával a meg-
szomorodott család, az alábbi gyász jelentést bocsáj-
totta ki. 

Özv. id. Di,dy Józsefné szül. Heuzler Berta, mint 
neje, ifj. Dely József, Dely Szeraphin özv. Gaál Ká-
rolyné, Dely Irén özv, Kovách Eruőné, Dely Rózsa térj. 
Deczky Imi éné, Dely Hermin férj. Kmetz Mihály né 
gyermekei. Dely Jenő-, Dely Sarolta, Deczky József 
Deczky Imre, Deczky RAzsa, Kmetz Mihály unokái 
Heuzler Mária, Heuzler Jozefina férj. Krammer Jakabné 
Hőgye Mária, özv. Cas^etti Rudolfnó sogornők. Dely 
Juliánná özv. Hranyiczki Ferenc ;né nővére. Deczky 
Imre, Kmetz Mihály mint vők és számos rokonság ne-
vében szomorodott szívvel jelentik id. latkőczi Dely 
József, nyug. uradalmi szám tartó és 1848/9-iki huszár-
föhaduagynaK a gondos férj, szerelő apa, nagyapa, após 
f. é. julius hó 10-én este 11 órakor 74 éves korában 
váratlanul történt gyászos elhunytát. A kedves halott 
halott hült tetemei f. évi ju'ius hó 12-én d. u. 4 órakor 
a rom. kath. egyház szertartásai szerint fognak örök nyu-
galomra helyeztetni. Az engesztelő szent mise áldozat 
folyó hó 13-án fog a helybeli róm, kath. templomban 
az Egek Urának bemutattatni. Szarvas, 1900. julius 
hó 11-én. Béke lengjen porai fölött! 

— Megjuta lmazot t taní tók és o v ó n ö Bé-
késmegyei közművelődési egyesület, a f. hó '4-én tar-
tott gyűlésén a rendelkezésére álló alapból, a magyar 
nyelv sikeres tanításáért két szarvasi tanítót és egy 
óvónőt jutalmazott meg, és pedig Bidegh János részére 
200 koronát. Benc/iir Mihály i észére 150 koronát, s 
LászTóiFi Róza óvónő részére 50 koronát utalványozott ? 

— H y m e n Bednár István „Árpád t t kávéházi 
pincér a napokban tartotta eljegyzését Paraszt Mátyás 
kedves és szép leányával Jus í t ika kisasszonnyal. Gra-
tulálunk ! 

— Köszönet ny i lván í tás a múlt hó 30-án 
beszámolás után felüliizetései a bevételhez hozzájárult még 
Nt, Zvarinyi János ur 3 koronával, fogadja hálás kö-
szönetünket. A keresk. ifjak táncvignlmi rendozoség. 

— Puszt í tó zivatar. A. múlt héten, ¡vz ország 
nagyrés/én keresztül vonuló zivatar Szarvason is kitört 
e hó 7-éü azaz szombaton délután és pedig qly vesze-
delmes erővel, hogy nem csak szsímtalan élőfát sodort 
ki tövestől, do igensok ópiíleinek megrongálta a tete-
jét, igy többek között az uj ev, templom fedélzetéről 
is nagy darabon sodorta le a cserepet, 3 az 'átvonuló 
zivatar ugy a már learatott, ¡mint a lábon <\1 ló gabo-
nákban is nagy károkat okozott. 

— Vil lám sújtotta arató. A f t hó 7-én ha-
tárunkon is keresztülvonuló zivatar, a kondorosi hol-
dakon az ott aratással foglalkozó Búzás Jáuo? szarvasi 
lakosba belecsapott a villám, ki rögtön szörnyet halt_ 

— Kutya hecc. Gsiitör.ökön délután hatalmas 
jövés verte fel a Beliczéy ut csöndjét. A járó kelők 
természetesen rosszat sejtve összefutottak az „Árpád 
szálló" udvarán, lioniiau a lövés hangzott, s börészük 
volt lélekemelő látványosságban. Égy közséfi rendőr 
felsőbb megbízásból több társa fényes segédletével Igy-
ekezett elpusztituni egy gyanúsnak talált ebet, melyet 
beszorítottak az Árpád szálló kertjébö. A kutya 
vmitof, szűkölt, a rendőr rászegezte fegyverét, és lőtt, 
de a serétek elsuhantak a zöld virányos kertnek rezgő 
bokrain. A löyes után a kutya el iramodott, a rendő-
rök utána, s a kert kanyargós utaiu folyt a futkározás 
tovább, még végre a delegált rendőr még kétizben lőtt 
rá, de mind két lövés csak cseszte az ebet, s midőn 
töltés hiányában a szegény parára már többször nem 
lőhelett, elüzent a gyepine.Mterért, ki azonban késett* 
s így a megsebzett eb ki vánszorgott a főnt kövezetére, 
s ott kínlódott és nyöszörgött tovább, vérnyomokat 
hagya maga után. Mondanunk sem kell, első sorban 
mily veszélyes dolog népes helyen a lövöldözés, 
másodszor mily felháborító látvány az álatoknak ily 
imérvű kínzása. 

— Megvásáro lható-e a b o l d o g s á g ? Az 
angol-bur háborút a kinai boxer öldöklés követi. Minő 
boldogság távol lenni ezen vérontotta földektői és teljes 
biztonságban, derűs családi körben élvezni & nyugalom 
boldogságát. Ez a boldogság nincs meg minden család-
ban; de bizton és nyomban bekövetkezik a "Képes 
Családi Lapok, előfizetése után. A teljes családi bol-



dogsághoz összetartó szellemi kapocs kell, és ezt nyújt-
ja a „Képes Családi Lapok" czimii legrégibb szépiro-
dalmi illusztrált hetilap, mely „ Hölgyek Lápja" divat-
és regény mellék letei vei együtt évnegyedenként 3 koro® 
riáért megrendelhető a "Képes Családi Lapok,, kiadó-
hivatalában Büdapast, V I . , Ó-utcza 12. Mutatvány-
számokat kívánatra ingyen és bérmentve küld a 
kiadóhivatal. 

— Eljegysés Szécsi Izsó. Szenfandráson, eljegyezte 
Schneer Rózsika k. a. Schueer András ur kedves és 
bájos leányát. 

— Az iszákosság gyógyszere. Az iszákos-
ság ellen, dr. Thibault párisi orvos állítólag biztos 
hatású gyógyszert talált fel. Az iszákosság uj ellensze-
rével mos az osztrák belügyminiszter rendeletére kí-
sérleteket tesznek több ausztriai kórházban és elrne-
petegek intézeteiben. Az eredménytől függ aztán, hogy 
megengedik-e az uj szérum árulását a gyógyszertárak-
ban is. Ha e gyógyszerbefog válni, mit fognak fognak 
akkoz csinálni a szeszgyárosok és a depósok ? 
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C S A R N 0 K. 

Apai szív. 
(Rajz.) 

Kint üldögélt ócska, kopottas házikója előtt az 
öreg Görtvélyes. Minden este itt szokta bevárni a nap 
lementét azon az esetlen formájú kősziklán, amelyet még 
legénykorába ő hengergetett a kapu elé. Azóta mélyen 
besiilyedt már az utca talajába. Mintha az is nyugodni 
vágyna az édes anyaföldbe mintha annak sem tetszene 
a mostani idő, a mostani világ. 

Merően elgondolkozva nézte a lenyugvó napot a 
jó öreg, miközben az elmúlásról, a végenyeszetről tűnő-
dött. Azok az alig melegítő, gyenge, alkonyati napsu-
garak az ő elgyengült erejét, téhetetlen erőtlenségét 
juttaták eszébe. De hát minden elgyöngül, elmúlik ezen 
a világon. Milyen délceg, erős, szép ember is-volt ö 
fiatal korában és mivé lett 1 . . . Uram bocsá1 — majd 
hogy káromkodásba nem fogott. 

Miért is kell neki még lovább élnie, nyomorban, 
öregen? Miért nem niiílhat el ő is, mint annyi sokan 
szerettei közül ? Hisz oly szivesea itt hagyná ezt a 
megunt, zijos, megromlott világot. Minden este elbú-
csúzik a hegyek mögé szálló naptól és imádkozik, hogy 
többé ue virradjon az ő számára . . . Hiába minden \ 

Nincs öröme a sivár jelenbeu, hát a multat éli 
át gondolatban újra, ineg újra. 

De más idők is voltak azok 1 
Ilyenkor egy mély fuvalomszerii hang rezegteti 

meg a kapu fölé hajló vén diófa leveleit, egy halk sóhaj 
mely ott keletkezett valahol az öreg szive táján és a 
szellő szárnyán a végnélküli messzeségbe vész el. 

Megvárja még egészen bealkonyodik. Minek menne 
Le előbb, hiszen úgyis olyan rendetlenség van odabent 
abban a kamrának való kis szobácskában mintha minden 
bufor, minden szerszám darab azt kiabálná feléje; nein 
tudsz rendet tartani, nem yagy már küzibénk való I 

De egyszerre sötét, gomolygó folhók tűnnek fel a 
láthatáron. Megeied az esö és csak a nagy siirü csep-
pek nedves csókjairól veszi észre az öreg, hogy jó lesz 
bemenni, mert megázik. 

Lassú, tipegő léptekkel elindult a fal mellett, de 
mire reszkető keze megnyomhatja a pitvarajtó félig 
letört fakiTincsét, kétszer is meg kell állnia, hogy elfárad] 
labizmaí uj erőt nyerjenek. 

Odabent végig botorkál a szanaszét fekvő székek 
közölt és fáradtan roskad le az ablak méílett elnyúló 
rozoga ágy szélére. Kecseg-ropog a régi bútordarab. 
Talán az is elégedetlen? 

Könyökét az ablak párkányára támasztja és néz 
ki a ködös éjszakába, néz a távol sötétjébe hosszasan, 
figyelmesen, mintha valami régi emléket szemlélve 
halvány, szürke két nagy szeme. 

Nézi az ablaktáblára tapadó nagy esőcseppeket. 
Nézi szótlanul, elgondolkodva, mint pörögnek végig a 
kemény, merev üvegtáblán a nélkül, hogy csak egy 
kicsit is meglágyítanák azt . , . 

Eszébe jut egy rideg, keményszívű ember, egy 
könyörületet nem ismerő szívtelen apa; eszébe jut egy 
könnyeket ontó, rimánkodó édes anya, akinek a könyej 
éppen oly sünien hullottak, mint odakint a zápor ólmos 
cseppjei és aki a kisirt könyek hosszú zápora után 
epugy eltűnt, mint ahogy az égboltról eltűnik az esö 
fellege. 

Azóta egyedül van, 
Sokszor eszébe jut az a szegény jö asszony, meg 

az a másik is, akire eleinte még gondolni sem akart. 
Gyűlölte, megvetette, pedig a gyermeke volt. 

Eleinte, kitagadta, pedig talán nem is Volt olyan 
rossz. Nem! Nem volt rossz; hogy is gondolhatta eddig 
azt az ő véréről, hogy az volt a hibás? A világ az oka 
mindennek. Ez az ármányos, csalfa, romlott világ csá-
bította el! 

. . . Már szívesen vissza fogadná, csak jönne. 
Ismét keblére ölelné, mint valamikor. Újra drága kin-
csének nevezné, mint azelőtt. Nem szégyelné a világ 
előtt, hogy az ő gyermeke. Örömest megosztaná vele a 
gyalázatot . . . 

Egészen elérzékenyedett. 
Szórakozottan előkeresi kabátja szebéből nagy, 

széles vörös-csíkos zsebkendőjét és éppen mikor odakint 
eláll az eső — megerednek a könnyek mindkét szemé-
ből. Pár porc alatt csurom-viz lesz a nagy kendő. Nem 
csoda, hisz évek óta visszafojtotta könnyéit. 

Röstelte volna, ha sirni látják. Eájt volna neki 
ha vigasztalják. 

De ezután nem rösteli! Bátran elmondja minden-
kinek, hogy mennyire szereti, mily epedve várja meg-
tévedt gyermekét. 

Kö3éledő lépteket hall a pitvarból. 
Hm I Csak most látja, hogy sirt. Gyorsan kifacsarja 

a kendőt, kinyitja az ablakot és elkezdi törülgetni a 
vizes ablaküveget . . . 

Ne lássa a világ, hogy azért a sokat megátkozott 
megtévedt leányért hullottak a könnyei, akiért a szive 
majd nem megreped ! 

Ifj. Tóth Béla. 

Fyilttér.*' 

Minthogy a tavasz előrehaladásával csecse-
mőt, gyermekeket és felnőtted egyaránt fenyeget a 
járványok veszélye, ismét csak a minden alka-
lommal hálásan fogadott 

M O H A I 
r 

vizének használatát ajánljuk. Egyrészt mei t olcsó, 
igen kellemes és tiszta ivóvíz lévén a tavaszi és 
n j á r i évszakokban kedvelt élvezetszörként szere-
pel, másrészt, mert dus szénsavlartalmánál fogva 
specificus óvószer is a tiplius, cholera és a gyer-
mekek tiphoid-szerü tavaszi-nyári hasmenése ellen. 
Ehhez járul még, hogy a csecsemőt is megvédi az 
ilyenkor nagyon veszélyes hurutos bélbántalmak 
ellen, mig szoptatója e viz használata folytán 
nagyon kedvező és össztételü és bőséges tejet 
nyer. A már meglevő gyomor- és bélhurutót gyer-
mekeknél és felnőtteknél gyógyítja. Kellemesen 
hatván be szénsavánál fogva a gyomor és bél 
idegeire; a gyermekek lázas megbetegedés^ éi 
pedig nélkülözhetelen, hűtő hagyható és a szom-
jat csillapító hatásánál fogva. 

— = Kedvelt borvíz, 
A mohai Agnes-forrás 

kezelősege. 

Főraktar: r E desknty L. 
cs. és kir. udvari szállitó 

BUDAPEST, Y,y Erzsébet-tér 8. 
Kapható minden gyógytárban , fűszer-

kereskedésben és vendéglőben. 
Helybeli föraktar: 

Csapó Soma füszeriizletében ugyan itt kapható 
Kőbányai Királysörföző részv. társaság, „Király-
söre" a mely legjobb kellendőségnek örvend. 

7—24. 

Nyilvános köszönet. 

Mindazon tisztelt barátainknak, ismerősöknek és 
jóakaróinknak, kik a gyászos halállal kimúlt családfő, 
idősb. D e l y J ó z s e f végtiszteletére, ugy a temetési, 
mint a templomi gyászszertartásokra megjelenni szíve-
sek voltak, valamint nagy vészteségünkből kifogó fáj-
dalmunkat részvét-levelileg vigaszt nyújtani kegyesked-
tek : fogadják ez uton hálás köszönetünk nyilViíuitását. 

Különösen emeljük ki ezúttal hálateljes mély tisz-
teletünket, a neineslelküségeért általánosan ismert 

*) E rovatban közlöfctekérfc nem vállal felelőséget a szerk 

Bolza Csáky grófi család nagy uri tagjainak kik fáj-
dalmunkat tüntető meleg részvétökkel nagylelktileg 
enyhíteni kegyeskedtek. 

Végre a fáradhatlan házi orvosnak D r . Mikolay 
Islván urnák, a ki a megboldogultat híven, odaadólag 
gyógyít á, ápolá, s nagy szén védéseit enyhíteni szíves-
kedett. 

Szarvas, julius 14. 1900. 
A gyászoló Dely-család 

összes tagjai. 

841. végrli. SZ. 

Alulirt kiküldött bir. végrehajtő ezennel 
közhírré teszi, hogy a szarvasi kir. járásbíróság-
nak 1899. évi Y. 171/1. sz. végzése folytán D r . 
Salac Oszkár ügyvéd által képviselt Szarvasi 
Takarékpénztár felperes részére Juhos György 
és Juhos Pál alperes ellen 1774 kor. — fill. 
követelés s jár. erejéig elrendelt kielégítési vég-
rehajtás folytán alperestől lefoglalt és 3182 kor. 
— fillérre becsült ingóságokra a szarvasi kir. 
járásbíróság 1900. V. 522/1. sz. végzésével a 
további eljárás elrendeltetvén, annak az alap és 
felülfoglaltatók követelése erejéig is, amennyiben 
azok kielégítési jogot nyertek volna a b.-csabai 
utmenti 323 és folytatólag a hosszusori XI. 64. 
sz, tanyán leendő megtartására határidőül 1900. évi 

julius hó 19 napjának délelőtti 9 órája kitüzetik, 
a if ikor a bíróilag lefoglalt buza, árpa, szarvas-
marhák, malacok, egy csikó és takarmány s egyébb 
ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, szükségesetén becsáron alul is el fognak 
adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőző kielégíttetéshez jogot tartanak, a meny-
nyiben részükre a foglalás korábban eszközöltetett 
volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki 
nem tűnik, hogy elsőbbségi jelentéseiket az 
árverés megkezdéseig alulirt kiküldöttnél Írásban 
beadni, vagy pedig szóval bejelenteni el ne mu-
lasszák. 

Kelt Szarvason, 1900. évi julius hó 1. napján-
Magyar Mihály. 

kir. bírósági végrehajtó. 

1628/900. tkvi. 

Alul irt tkvi. hatóság részéről közhírré tétetikf 

hogy a B-Szt.-Andrási tpékztámak Szilágyi Fe-
tenc szentandrási lakos elleni 300 k. és járulékai 
ból álló követelés kielégítése végett, a Szt.-andrá&i 
899. sz. tjkvben Páli István és neje Tőgyi Lídia 
tulajdonául felvett hrsz. 4 hold 200. D-öl 

gödénylaposi szántó 1343 koiona kikiáltási árban 
nyilvános árverésen eladatni rendeltetvén, arra 
határidőül 1900. évi julius hó 28- napjának d. e. 
8 órája a Szt-András községházához kitüzetik 
mely határnapon az érintett ingatlan, becsáron 
alól is eladatni fog. 

Kikiáltási ár, a becsár, bánatpénz annak 
10 °/o-a s a vételár l/3-ad része áz árverés nap-
jától számított 20 nap, a második Vs-ad része 40 
nap, és a harmadik Vs-ada ugyanazon naptól 
számítandó 60 nap alatt fizeteudö 5 °/o kamatokkal. 

Tevő az ingatlannak az árverési naptól 
számított 15 nap mnlva lép birtokába, a meny. 
nyiben az idö alatt utóajánlat, vagy előterjesztés 
nem tétetnék, A többi feltételek alólirt tkvi. 
hatóságnál, a hivatalos órák alatt és Szt.-András 
községnél is megtekinthetők. 

Kir. jbíróság mint tkvi. hatóság. 
Szarvas, 1900. évi május hó 4-én. 

Mészáros, 
kir. jbiró. 



Van szerencsém a n. é. közönséggel tudatni, 
hogy a jó idők heáltával a fürdőket megnyitot-
tam, a főgymnasiunii uszodában. Reggel 4—7-ig 
férfiak: 7 - 9-ig n ő k ; 9 —10-ig a Szarvason 
időző tanuló i f j ú s á g ; 10-től d. u. 5 óráig fér-
fiak és 5 órától kezdve nők. 

A zöld fürdő uszodáját csupán a férfiak 
látogathatják. 

Gyermekek és alsóbb osztályú deákok 5 
órán tul csakis a szülőik kíséretében fürödhetnek. 

Tisztelettel tudatom, a n.. é. közönséggel, 
hogy uszó leczkéket adok, ugy leány mint fia 
gyermekeknek: Fiuk: délután 2 órától 4-ig 
Leányok- délután 4 órától 5-ig Minden nap a 
vasárnapot kivéve. 

A nagyérdemű közönség becses pártfogását 
ért alázattal esedezik 

teljes tisztelettel 

Konrád János. 

i 

föld-, szölö- és gytimöiosfaiskola tulajdonos 

Borkereskedése Czegléden 

S z á l l í t : 
p 

O h o m o k i fehér 
borokat év és minőség szerint 

22—24—28—32—36 forintért. : 

Ké t sze r f e j t e t t h o m o k i u j - b o r o k a t 
18—20—22—24—-26—2S forintért. -

Törköly-pálinkát 70—75—so forintért . = 
Hordót is ad és eladási árban vissza is veszi az t — 

/ Tessék, horárjegyzókct kérni = 

H i r e é s e 
aron a 
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