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S s E s e x l c e s z ' t c ^ é g r ' 
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 . 

RKHMKNTETIIEN I I R V E T J E K 'KL NEM FOGADTATNAK. 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő B e n c z ú r S á , n . d . o r 

^ V L E G J E L E N I K M I N D E N V A S Á R N A P . 

E l ő f i z e t é s i á r s b f e : : 
Egész évre . . . 8 kör. *— Félévre . , . 
Negyedévre . . . 2 kor. — Egyes szám 

. 4 kor. 

. 16 fili. 

| Belíc.zey-utcza 11. szám. (saját ház,) hová az elo-
* fizetési pénzek intézendők. 
i 
j Hirdetéseket jutányos áron elfogad 

<! Kiadó s lap tulajdonos SÁMUEL ADOLF 

A termés és a munkás. 
Országszerte megfeszített erővel folyt a ter-

mények learatása. Most már megállapítható, hogy 
Magyarország ez idei termése mérsékelt köze-
pes, a tavalyinál mcnnyiségi'eg I^sebb, de minő-
ségileg jobb, és ez, ha nem is egészen, de 
mindenesetre nagy részben kiegyenlíti a külön-
bözetet a tavalyi és idei termés közölt. 

Eltekintve azoktól a vidékektől, mélyedet 
a niult heti rettenetes vihar sújtott, Magyaror-
szág gazdaküzőnségém k nt m lesz komoly oka 
arra, hogy az idén zúgolódjon Í.Z ellen, a mit 
földje t e r m e t t . A ki földjét jól megdolgozta, 
annak nem marad el a jutalma. A termények 
árai — legalább a budapesti terménytőzsde hiva-
talos árfolyamai szerint — nem rosszak, á kelen-

ség sem áll egyelőre mögötte a tavalyinak és 
harmadévinek, daczára annak, hogy malmainkra 
egyelőre bénitólag hatott az örlérfi forgalom 
megszüntetése. Ta r lünk tőle, hogy az idei ősz-
szel sok szenvedélyei szó fog esni ugy a parla-
mentben, mint az életben és a sajtóban az őr-
lési forgalom eltörlése fo l j tán a malmokra nézve 
beállott kedvezőtlen helyzetről. Mert tény, hogy 
ha a malmok üzemének és forgalmának ma 
tapasztalható stagnálása még sokáig tart, Magyar-
ország egyik büszkesége, a malomipar olyan 
válságba kerül, melynek közgazdasági életünkre 
nézve igen kínos következményei lehetnek. 
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Nem tudjuk, hogy az aratás befejeztével 
a malmok milyen magatartást fognak tanúsítani, 
nem fogják-e az őrlési forgalom megszüntetésére 
való tekintettel vásárlásaikat a minimumra redu-
kálni ? Őszintén szólván, egyedül ettől az egy 
rossz eshetőségtől féltjük Magyarország termé-
sének jó eredményét. De reméljük, süt elvárjuk, 
hogy az a kormány, mely jónak látta az őrlési 
forgalmat megszüntetni, gondoskodni fog arról, 
hogy ez által a ga:da ne károsodjék, annál is 
inkább, m rt hisz annak idején azt hangoztatták, 
hogy az őrlési forgalmat t-ltörlő törvény a gazda 
ét elekéinek megvédelmezésére készül. 

A kormánynak ebben a törekvésében segít-
ségére vannak azok a jelentések, melyeket kon-
zulunk küldenek be külföldi állomáshelyeikről. 
E jelentések szerint világszerte részben gyenge, 
részben a közepesnél aluli termés várható, nem-
csak mennyiség, de minőség dolgában is. Ez a 
körülmény mindenesetre igen kedvező hatással 
lesz Magyarországon ugy a termények keresle-
tére, mint az árak alakulására nézve. Ha van 
valami, a mi a malmok esetleges rosszakaratú 
magatartását ellensúlyozhatja, az csakis a kül-
föld gyenge termése lehet. 

Legyenek tehát gazdáink, midőn eladásra 
kerül a sor, körültekintők és óvatosak. Olvas-
sák szorgalmasan a lapok közgazdasági rovatait, 
azokban most nem csépelnek fires szalmát. Egy 
kis kalkulálással mindenki kiszámíthatja, hogy 

az ő vidékén mennyit adhat a gabonáért a ke-
reskedő és ebből az árból aztán ne engedjen 
egy fillért sem. A vidék intelligencziája most 
igazi jótéteménnyel szolgálhat a föld egyszeri! 
népének, ha felvilágosítja a piacz helyzetéről és 
megmagyarázza neki, hogy mennyit ér a gabo-
nája most és mit érhet el vele, ha vár az 
eladással. 

A béke szelleme lengett az aranykalászszal 
ékes rónaság felett. Sehonnan nem jött hír 
arról, hogy az aratásra szerződött munkálok 
zavart okoztak volna. Rendesen állottak mun-
kába mindenfelé és fennakadás nélkül tesznek 
eleget vállalt kötelességüknek. Megnyugtató 
jelenség, hogy a szoczializmus az arató munká-
sokat séhol neín késztette arra, hogy a munkaadó 
földbirtokossal szemben ellenséges álláspontot 
foglaljanak el. Mert bárhogyan tagadják is, 
takargassák is hivatalosan, tény az, hogy van 
szoczializmus a magyar parasztság között és 
terjed napról-napra lassan-lassan feltűnés é 8 

külső emócziók nélkül. A szocziálista agitátorok 
az alföldön most már nem Budapetről kerülnek 
ki. hanem a nép gyermekei közül valók ők 
egytöl-egyig, ismerik a viszonyokat, a lelkeket 
a a titkos óhajtásait minden egyes embernek, a 
kit a szocziálizmusnak meg akarnak nyerni. 
Sokkal hálásabban folytatják az aknamunkát a 
gatyás apostolok, mint a nadrágos agitátorok. 
Okosabbak is, ravaszabbak is, mint ezek. Nem 
izgatnak, hanem toborzanak. 

1. 
Szerkesztő úr, bocsássa meg, 
Hogy ónnal irom versemet, 
De megtörtént ma — oh, csodálat! 
Hogy a tintám, az mind kiszáradt . 

Pár rövid éve Uhet annak, 
Hogy egy nótát szörnyen felkaptak 
És énekelték szerteszéjjel 
Heggel, délben meg este, éjjel, 
Ma is hallhatjuk egyre-másra, 
Meg sem is változott nagyon, 
A szövege lett aktuális 
S nem igy cseng-zeng az ajkakon : 
„Jumbó, Jambó, 
1Tuniculi) funicula,11 

Hanem a refrénje ma ez: 
Kánikuliy Kánikula ! 

3. 
Nem, nem panaszlom fel tenéked, 
Ilogy vagyaimat meg nem érted 

S érzéketlen maradsz, 
Ha izzó tűz lobog eremben, 
S e parázs-szltó szerelemben 
Csókot k&ek, nem adsz, 

Oly nagy a hőség s még megártana 
Ha, keblemen gyuladna lángra 
A te fagyos szived! . . . 
Nagyon helyeslem azt az elved, 
Hogy csak télen üzesz szerelmet, 
S magad ugy hevíted. 

4. 

Szólt egy barátom: „Hallja, 

Hát vak, hogy észre nem veszi, 
Ilogy barátnéja tetteti 
Csupán csak a szerelmet ? ! 
Fagyos az ajka, jéghideg 
A szive, ölelése, 
8 nem érzi mégse 
„De kérem — válaszoltam én — 
A kánikula idején 
Van jobb valami ennél ? ! . . . " 

Nagy szomorúság nyomja a Bánó Imre szivét, ó 
ugyan csak egyszerű parasztlegény, de azért végtelenül 
tud szeretni. Mióta a szép Letenyei'Mariska szeniébe 
nézett, egészen meg van babonázva az Imre. Mindig 
csak a lányt látja maga előtt, egyébbre nem is tud 
gondolni. 

De bizony a Mariska nem szokott törödni vele, 
még a köszönésére is alig felel. Nagyon tlkapatták 
azt a lányt, most utána jár az egész falu legénye. 
Nemcsak Bánó Imrének tetszik ő, hanem minden-
kinek. 

Éppen ez szomorította az Imre szívét. Ó a szép 
lány nyomába is alig mer lépni, akit körös-körül fog-
nak a falu legényei, mihelyt kilép az utcára s ezek 
ugyancsak elhalmozzák szép szóval, s mihez Bánó Imre 
egyáltalán nem ért. 

Bizony nem is töródött vele a szép Mariska. Bánó 
Imre ólyan volt az ő szemébe, mintha nem is lett volna 
a világon. Hanem azt is még kell vallani hogy a többi 
legényeket sem Tüntette ki, valamennyien egyformák 
voltak előtte. Elbeszélgetett, eltréfált velők, de azzal 
egyik sem dicsekedhetett hogy csókot, kapott tőle. 

De volt azért mégis olyan hatalom, mély el tudott 
hatolni Mariska szivéhez, a zene. Ha valami szép dalt 
halott, rögtön könybe lábadt a szeme. 

Egy eae, midőn Bánó Imre' ném tudott hova 
lenni bánatában, fogta tilinkóját és azzal elbujdosott a 
sűrűségbe, mely Mariska ablaka előtt terült el, * -



. Ne higyje tehát sem a hatóság. sem a föld-
birtokos, hogy elvetette a szocializmus tanait 
az a munkás, a ki most békésen pengeti azt a 
kaszát, a mellyel harmadéve nekiment a csendőr-
•zuronynak. Szocziálista az most is, tán inkább 
jnint valaha, és elvbarátainak száma f o l y t o n nő 
miként az áraidat. De ennek ellenében kiábrán-
dult a harmadévi vad álmokból, belátta, hogy 
erőszakkal csak önmagának árthat és hogy az 
intéző körök jóindulata nélkül nem mehet sem-
mire. A külföldi munkások mintájára most szer-
vezkedik a magyar paraszt-szocziálísta. s vele 
született helyes érzékénél fogva ebből a szer-
vezkedésből kizárta a pesti"szocziálistákat s sza-
kitett a nemzetköziség elvével. S a mi a fő: bé-
kében él. 

A békés szocziálista pedig semmiféle állam-
nak és társadalomnak nem ártott. A mienknek 
sem fog ártani, ha hatóságaink nem lesznek el-
fogultak és türelmetlenek, s parasztjaink józan 
eszük és ezt a földet lángolón szerető szivük 
után indulnak. 

Erdősi Dezső. 

rr | r 

Szarvas község képviselőtestülete folyó hó 
16-án délután a szokott helyen, közgyűlést tar-
tott, s a következő ügyekbon történtek intézke-
dések. 

Az előzőleg, t. i. junius 27-ik napján tar-
tott közgyűlés jegyzőkönyve felolvastatván, az 
hitelesíttetett. 

A községi kórház kibővítése ezé íjából meg-
vásárolt három beltelek ügyében létrejött jogügy-
lethez 81 képviselő hozzájárult, mig 2 képvi-
selő ellene szavazott, s igy a kötött adásvételi 
szerződések nagy szótöbbséggel helybenhagyólag 
megerősíttettek. 

Felolvastatott a gyulai m. kir. pénzügyigaz-
gatóságnak 20419/900. számú végzése, mely 
szerint a közművelődési alap terhére előirt 14.221 
korona 82 fillér illetéknek lefizetésére 1901. évi 
julius hó l-ig a községnek haladék engedélyez-
tetett. A felolvasott végzés tudomásul vétetett. 

Felolvastatott a gyulai kir. törvényszék elnö-
kének 1403/900. Elnk. számú, s az építendő 
járásbirósági palota részére szükséges beltelek 
adományozására vonatkozó átirata. Ez átirat 
kissé szokatlan élénk vita tárgyát képezte, a 

Mariska már lefeküdt, midőn ablaka alatt hirte-
len megszólalt a tilinkó édes-bus kesergése. A szép 
leány összerezzent, szivből jöttek azok a hangok és 
szivébe hatoltak. Andalogva hallga ott r-eájok. Nem 
tudta elgondolni hogy ki legyen a tüinkőzó. . 

Azon tul minden este ott sirt a dal a Mariska 
' ablaka alatt, megbabonázva a szép lényt. 

Végül egy este már sehogy sem volt maradása 
a szobában s amint a tilinkó megszólalt gyorsan felöl-

Í tözködött és kiment a sűrűségbe, de akkor a tiliukózó 
siető léptekkel távozott s ö fel sem ismerhette. Ez a 
körülmény még inkább szöget ütött a szép Mariska fe-

' jébe. Micsoda fiatal ember lehet az, aki elmenekül, mi-
kor ő jön ? 

Vasárnap este szobájában meggyújtotta a lámpát 
és aztáq kiment, elrejtőzött a sűrűségben, hogy onnét 

' lessé meg titkos udvarlóiát. 
Nem kellett sokáig várnia. Csakhamar megjelent 

nagy meglepetésére Bánő Imre és el kezdett tilinkőzni 
Mariska, aki eddig ügyet sem vetett Imrére, most 

egészen más szemmel nézett a fiatal emberre, mikor 
keze a hangszerből oly édes dalamot csalt ki. Szeme 
könybe borult, szive ellágyult. 

— Imre, susogta. 
A fiatal legény kezéből kiesett a tilinkó, de most 

nem futott el, odasietett Mariskához, és szenvedéesen 
átkavolta Mariskát, aki ellenkezés nélkül tűrte csók-

mennyiben a képviselőtestület tagjainak nagy-1 

része sokaltaa kért telek n a g y s á g á t , s tekintve 
a yállozott körülményeket s azon eshetőséget, 
hogy a községházát néhány év múlva ugy is 
nagyobbítani kell, s igy a kért telekre a község-
nek is szüksége lesz, ily körülmények között a 
képviselőtestület nem volt hajlandó a kért telket 
átengedni, de egyúttal megbízta a község helyet-
tes első jegyzőjét és a törvénybirót, miként egy 
alkalmas teleknek eladása s illetve megvétele 
czéljából lépjenek érintkezésbe a Lusztig csa-
láddal, s eljárásukról a képviselőtestületnek te-
gyenek jelentést, s a majdan beérkezendő jelen-
tés után fognak ez ügyben véglegesen intézkedni. 

Az 1899—900-iki tanévre szóló, községi 
iparos tanoncz iskola zárszámadásának felülvizs-
gálata terjesztetvén elő, azt a képviselőtestület 
jóváhagyólag tudomásul vette. 

A községi iparos tanoncz iskolai bizottságba 
az 1900 évi szeptember 1-től számiiandó 3 évre 
megválasztattak. Id. Marsall János, Tajber Gusz-
táv, Szüle Kálmán, Sclüosser János, Daricla 
Mihály, Petrőczy Károly, Kántor Sámuel, Kon-
valina Ferencz, Kölbl József, Melis Pál kovács, 
Grósz Lampert, Grimm Mór, Harmati János, 
Kuzsicska György, és Dr. Reiszmann Adolf 
szarvasi lakosok. 

Előterjesztetett az 1899/900-ik tanévre szóló 
községi iskola száki zárszámadás, s ennek felül-
vizsgálatára vonatkozó jelentés, mit a közgyűlés 
jóváhagyólag tudomásul vett. 

A községi i,skola szék tagjaivá, az 1900 
évi szeztember 1-től kezdő három évre a követ-
kezők lettek megválasztva, u . ni. Placskó István 
Szirmay L. Árpád, Dr. Szemző Gyula, I)r. Szlo-
vák Pál, Kutlik Endre, Molnár János, Liska Já-
nos, Moravcsik József, Simkovics Pál, Salacz 
József, Kovács János, Ivozsuch István, Roszik 
Mihály, Veles Tamás, Grimm Mór, Blaskó Já-
nos, festő, Janurik Pál, Szrnka I. János, Mar-
gőcsi Gyula és Válkovszki Mihály. 

Végül az elöljáróság bemutatta, a décsi 
jegyzői földek bérbe adására vonatkozólag kö-
tött 4 rendbeli haszonbéri szerződéseket, mit j ó -
váhagyólag tudomásul vettek. 

H Í R E K . 

Néhány hónap múlva Bánó Imre oltárhoz vezette 
a szép Mariskát. Egyedül a tilinkónak köszönhette, 
hogy olyan kaczkiás menyecskét hozhatott házába. 

Varsányi Gyula. 

— A szarvasi takarékpénztár egyesület 
multheti választmányi ülésében elő lett terjesztve a 
folyó 1900 évi Január Juniusi félévi pénzforgalma. 
A pénzintézet ez idei forgalma 10'381,714 korona és 
30 fillérrel zárodott; mig a tavalyi forgalom 9'506,049 
kor. 52 fillérrel zárult. Az idei készpénzbeli betét 
1/794,812 korona 10 fillér, a folyó számlákra betét pe-
dig 20,745 kor. 65 fillérben, a két rendbeli betét léhát 
1'815, 557 kor. 75 fillérben liintettetik elő. — Szent-
Andráson telepitett fióküzletében hasonlóan nagyobb a 
forgalma, a tavalyihoz arányítva. 

— Leforázot t k i s leány, A szülői gondat-
lanság áldozatául esett f. hó lé-én az öcsödi tanyák 
között egy két és fél éves kis leánj'. U, i. Demjén 
Imré-né, egy nagy üst vizet forralt, s a már erősen 
forrásban levő vizet a tűzhelyről levette, s azt a kou-
ylia közepére helyezve a konyhából kiment. Lidi 
nevű kis leánya ezen közben bejött a konyhába, s a 
forró vizzel telt iistöt vigyázt hiúsága folytán magára 
borította, s a reá omló forró víztől oly súlyos égési 
sebeket szenvedett, hogy néhány órai kínos vergődés 
után meghalt. 

— Betörés lopás. Öcsödön f, 'hó 12-én éjjel, 
eddiff elé ismeretlen lettesek, Roseufeld Móricz ottani 
lo-ivskedónek, üzlete utcára néző ablakait betörték, s 
azon behatolva 340 korona éríékü holmit vittek el Az 
öcsödi cséndörség, vett értesülés után a nyomozást meg-
kezdette. de eddig e é a tetteseket nem sikerült 
kideríteni. 

— í r ó g é p . Az igazságügyi miiüsztcriuin rende-
lete folytán, a szarvasi kir. járásbíróság a napokban 
lett egy Keuringfon-i'éle Írógéppel felszerelve. A h-iró 
személyzet nagyban igyekszik e gép kezelését elsajá-
títani, s ha majd annak gyakorlatába teljesen bele 
jönnek, reményünk lehet, hogy a jövőben kiadmányo-

zandó végzések sokkal olvashatóbbak lesznek, mint a z 

eddigi, s a sokszorosító gépon előállított kiadmányok. 
— Eljegyzés . Csiszár István szarvasi törekvő 

fiatal iparos, eljegyezte Szarka István előkelő iparos 
kedves leányát Juliskát. 

— A Szarvason idözö tanuló i f j ú s á g f 
évi julius hó 28-án, szombaton, Dr. Belopotoczky 
György ur elnöklete alatt a „Tanulói Segélyegylet" 
javára, az „Erzsébet4 ligetben Zártkörű nyári tán ez» 
mulatságot reutlez. A mulatság kedvezőtlen idő esetén 
az „Árpád" szálloda kerti helyiségében tarlatik megf 

— F e l f ü g g e s z t e t t k ö z s é g i mérnök.-Halmay 
Ödönt, szarvas község mérnökét, a f. hó 18-áu meg-
tartott vizsgálat alkalmával, járásunk főszolgabirája 
állásától felfüggesztette. Nagy érdeklődéssel várják a 
fejleményeket. 

— V é g z e t e s esés. Eugl Dávidué. szarvasi 
kéreskedő neje, f. hó 17-én délután közönséges létrán 
ment fel házának padlására, lefelé jövet megszédült s 
oly szerencsétlenül esett le, hogy pár pereznyi kínlódás 
után meghalt 

— B i z a l o m Korén mel le t t . A szarvasi ág, 
hitv. ev. főgyirmasium tanári kara legutóbb magtartott 
iilésén szavazott a megürült, s augnsztus 1-én betöltendő 
arad-békési csperesi állásra. Két szavazatát újból egy-
hangulag Korén Pál, osnbai lelkészre, a leköszönt 
esperesre, ailta-

— V e s z e t t k u t y a által megmart , kis leány; 
f. hő. 16 áu Tóth Pál szarvasi birtokosnak Mari nevü 
kis leányát, egy kóbor v<?szet kutya meg-narta A. 
kutyát; elpuszütotálc, s miután kétséget kizárólag meg-
áll ipitották, hö*y az ve-zatt volt a megmart kis leányt 
szülői felvitték Budapestre, a Hőgyes féle gyógyin-
tézetbe, 

— Kánikulai do lgok. Falhnak bevált jóslatai 
lián, néhány nap óta oly hőség Állott be5 hogy a hő-
mérő árnyékban is 26—28 fokot mutat, mig a napos 
oldalon déltájban 30—41 fokig emelkedik a hőség. Az 
aratásra is nagy kihatással volt e hő?ég, mert a mun-
kások a déli órákban dolgozni kíptelenck voltak s mit 
délben mulasztottak, azt este a hűvösebb idő beálltá-
val igyekeztek behozni. A jobb módú emberek sötétre 
zárt s^obáiuban rejtőznek el a nap tűző heve elöl, 
vagy pedig felkeresik a fenyvesek által környékezett 
fürdőhelyeket, s a hegyek k<">zé tett kirándulások által 
igyekeznek a forróság elől menekedni, A katonai gya-
korlatokra is nagy befolyása van a hőségnek, mit leg-
jobban igazol a temesvári hadtest parancsnokának, 
Schwíefzer táborszernagy n;ik n ina rendelete, mely-
szerint addig, mig a forróság tait, a gyakorlatok reg-
geli 5—9 óra között végzendők, nehogy a naphevének 
nagyon is kitett legénység, napszúrást kapjon. A turis-
táknak is most van világuk, de tele is van velők min-
den nevezetesebb 'négy és szikla, s vakmerőségük úgy-
szólván nem ismer határt, s aztán nem is csoda, ha 
a turisták egyike-másika a járatlan s veszedelmes 
gleoscserelcen megcsúszik s alá zuhan, s 10 közül 9 
ott találja kora halálát, a sokszor aUig megközelithető 
mélységben. Legjobb dolguk vai; ilyen kánikulai idő-
ben az iparosoknak, kereskedők- és a hivatalnokoknak, 
kik hűvös szobákban végzik napi teendőiket, s nem 
vágyakoznak holmi nyaktörő kirándulásokra, ők 
megelégszenek a sik földön való járkálással, s igy 
legalább nincsenek kitéve annak, hogy lezuhanjanak s 
nyakukat szegjék. 

Lapunk e lőző számában említést tettünk 
két bécsi kereskedő ktilöncz vállalatáról, mely szerint 
ugyanők — fogadásuk folytán — egy uagyobb hordót 
maguk előtt gördítve,, meghatározott idő alatt Párisba 
a folyó világkiállításra gyalog megérkeznek. Mint a 
német .lapokból értesülünk a két ktilöncz, uijokban 
mindeuöct ovátiókban részesülnek. Salzburg városában 
az ott idö'/ő Lajos Viktor főherceg is érdeklődött irán-
tuk s megvendégelte őket. Fáradalmas útjukban min-
denütt rokonszenvesen fogadtatnak, e hó 15-én estve 
már Augsbürgíg jutottak, s kevés pihenő után foly-
tatják nehéz utjokat. Bár fáradságuk eddig is megvi-
selte őket, de biznak erősen abban, hogy fogadásukat 
megnyerik a kikötöte összeget bezsebelik s Párisba 
in í jd megisszák a magnum áldomást, épen ugy, mint 
olőttük azon német családapa, a ki egy, gyermekkocsiba 
ültetvén nejét és gyermekét, a kis kocsit maga előtt 
tolva Párisba szerencsésen már megérkezett s ott ví-
gan éli világá*\ 

— Ujitás az aszódi l e á n y n e v e l ő intézet-
b e n . A bányai ág. h. ov. egy ház kerület aszódi leány-
nevelő intézete a jövő tanévre a IV, osztályt végzett 
növendékek részére uj osztályt nyit, hogy egyfelől az 
idegen nyelvekben, zciiéhen, ra j iban tovább képezhessék 
magukat, másfelől főleg a fehérnemű- és ruhavarrásban 
és szabásban gyakorlati ügyesséfet sajátíthassanak el. 



C S A R N O K 
áldozat. 

R. i. után Bencze László. 
Téglás Péter vasúti őr boldogan él családjával. 

Kicsiny volt ugyan a családja, de azért a boldogsághoz 
nem hiányzott semmi sem. Ha feleségére és négy éves 
kis fiára tekintett, « MU cserélt volna királyokkal. 

De nem is csoda. Téglás Mártánál hívebb, oda-
adóbb feleséget képzelni nem leheteti, a kis Peter ke, 
a házaspár gyermeke, pedig a legaranyosabb gyermek 
volt az egész világon. 

De büszke is voJt rá az apja. Ugy eljátszott, el-
beszélgetett vele, akár csak egy felnőttel. Nem is le 
Lelett tán jobb pajtásokat találni, mint Téglást és az 
ő kis Petikéjét. 

Most is ott játszik vele a nap ugaras mezőn, A 
kicsike virágokat szed, lepke után futkos és az apának 
nincs nagyobb öröme mint lia a fiu eltalálja egy virág 
nevét. Sosem nevel oly joiziiet, mint mikor a kis Pé-
tiké a rózsát ibolyának mondja. 

Ott heverésznek mûr egy órája a fiiben és az 
apa mulat Peti bolondságain, Peti meg azon mulat, 
mint nevetgél az apja. 

Aztán lassanként tovább mennek. 
Végre a vasúti sínekhez érnek. 
A vasúti sínekhez! Kitűnő eszméje támad a va-

súti őrnek. Mivel most úgyse jön jó cideig vonat és az 
ö Pet ikéje olyan jól tudja utánozni, majd játszanak va-
sutat. 

A kis ember oly komikummal fut végig a sínpá-
ron, miközben órácskáit felfújja és folyton ezt kiáltja : 
„Csitta, csilla, csit ta!" — Mint az igazi gőzös, igy 
kiált az elragadott apa és viszi a gyereket az anyjá-
hoz hadd lássa ő is ezt, (És a gverek produkálja ma-
gát az anya előtt is) 

Boldogan tekintenek egymásra fér j és feleség. 
Egyszerre- csak robogva jön a vonat, az igazi 

vomat. 
Az apja megkapja Petike kezét, de az kiszaba-

dítja magát és előbbi diadalától megittasulva, „csitta, 
csitta káltásokkal a vonat felé fut. 

Apa és anya iszonyút síkoltanak, a sinek felé 
futnak, és az elrobogott gyorsvonat megett alaktalan 
hustümegef látnak, vértócsát, bőrfoszlányokat és el-
törött csontdarabokat. 

Téglás egy darabi? rábámul gyermeke maradvá-
nyaira. Agyveleje mintha megált volna. A szeme olyan 
csendes és buta. 

De nem ! most magához tér, szeme vadul tekint 
Beront a házba és felkap egy pisztolyt. 

Felesége utána. — Ráveti magát és dulakodni 
kezdenek. 

Iszonyatos harcz egy pisztolyért ! 
Elekor az asszony megszólal, Kikácsolva kiáltva. 

Hal l jad! Péter, P é t e r ! Ne öld meg magad! A Peti 
nem a te gyereked! Megcsaltalak Bocsáss meg! 

A vasúti őr elejti a revolvert, kifut a konykába 
Felkap egy nagy konyhakést és ráveti magát az asz-
szonyra. 

* * * 

Mikor egy félóra múlva a feleség tesbvére kar-
jai közt haldoklott, igy szólt hozzá: 

. . . . Majd hat hónap mulya, ha fájdalma már 
kissé csittült, mond meg neki, hogy Peti az — ő gye-
reke volt és a vallomásomat csak azért tettem hogy 
meg ne ölje magát. De csak hat hónap múlva ! . . . 
E r t ed? . . . Hamarabb ne ! 

A tahu: Elmondom a dolgot ugy, a hogy történi, 
¿ká r -meg is eskiiszök rá, ha tetszik. Csak arra kérem 
a tekintetes urat, hogyha véletlenül elröhögöm magam, 
ne tessen rám megharagudni. Mert hát nagyon mulat-
ságos jelenet volt az, instálom. 

A t a n ú : A Csupák-féle kávéházban újságot olvas-
tam, a mikor betoppant oda ez az ur. Tüsléni leolvas-
tam a képéiöJ, hogy vidéki, amolyan fertálygeniry, a 
kinek bliktri az egész világ, ha egy pzázas banknötát 
érez a bugyellárisában. Nem akarok hazudni. Be volt 
biz ő rúgva alaposan, csak azt nem tudom, hogy bor 
tól-e vagy pálinkától. 

Leült, maga elé tette pörge kalapját, egyet ka-
csintott a kaszir frajlára, aztán nagy büszkén körül-
nézett a kávéházban, mintha ázt akarta volna megér-
tetni velünk, hogy odahaza Bugaczon ő a legnagyobb 
tir, mí pedig valamennyien csak afféle kis Miskák va-

gyunk. Látván, hogy rá sem hederitenek, nagyúri módra 
elkiáltotta magát : 

— Hé ! Zsidó ! 
Dejszen, ebből még hecc lesz, mondok magam-

ban. Vagy megver valakit ez az ember, vagy őt 
verik meg. 

A pinczér ugy tett, mintha nem is hallotta volna 
a nagyságos ur kiáltását. 

— Még egyszer azt mondom, hogy hé! zsidó ! 
Erre már hozzá ment C^xipák ur, a kávés, és 

szelíden kérlelte : 
— Ne tessék ngy kajabálni nagyságos ur ! Elker-

geti a vendégeket. Aztán meg nem is vagyok zsidó. 
A részeg ur büszke,megvető pillantásokkal mérte 

vég:g Csupákot. Aztán kevélyen háti a dőlt, elővett egy 
menkő nagy bugyellarist^és azt oda dörgölte a kávés 
orra alá : 

— Hallja maga, ne óbégasson ! Az én pénzemért 
mindenki zsidö.'Maga is. meg az a rücskös képii nyá-
picz ur is, a ki ott billiárdoztk. 

— Az a rücskös képö nyápicz ur véletlenül egy 
néppárti korifeu^ vala. 

Nem is dugta ö zsebre a sértést. Letette a dákót 
s egyet pödört a bajuszán, kiköhögte magát becsülete-
sen és oda ment az izgága ember asztalához. 

— Engem tels/ett gondolni ? 
— Téged h á t ! 
Ejnye, a ki árgyélusát! Ne méltóztassék velem 

tegeződni. Ha részeg moradjon otthon. 
És addig-addig hadonászott a szegényke a részeg 

ember orra körül, a mig az szó nélkül pofon vágta. 
Mát hiszen pofon ide, pofon oda, egy pofon még 

nem a világ. Egy pofont már adtam is, meg kaptam 
is, mégis i i t vagyok, hanem ilyen hatalmas pofleves-
ben 1850. 61a nem gyönyörködtem. Tudniillik, hogy 
1850-ben születtem. 

A nyápic ur eleinte se látott, se hallott. Szédült 
vele az egfez világ. Mikor aztán nagy nehezen magá-
hoz tért, a iáfékszobába sietett és ott egy Maxi nevii 
barátjának elpanaszolta az esetet. Az pedig éppen 
be mondta a bélakasszát, a mire egy kvinttel megál-
dott uri ember megkontrázta. Természetes tehát, hogy 
összecsapta a kártyákat és dühösen felugrott: 

— Ki volt az a vakmerő? Hadd nézzek a szeme 
közé! Je r csak velem czimbora! Majd móresre taní-
tom én ! 

Es oda mentek a részeg atyafihoz, a kire Max 
dühösen ráordított": 

— Maga volt az? 
— Én hát ? 
— Hogy merte pofon ütni az én. legjobb bará-

tomat. 
— Hiszen nem kelll ahhoz valami nagy mersz. 

Pofon iitöm én mégegyszer ! 
És szavának állt. Ujabb pofont mért a nyápicz 

ur ábrázatára, a mitől az elkezdett forgolódni, mint 
egy meg őrült kakadu. A városligeti erőmérőpufancs 
sohasem kapott akkora pofonokat, mint a milyent most 
ő kapott. 

Maxi erre még dühösebb lett-
— Ejnye az áldóját magának! Emberhalál lészen 

itt mindjárt. Tudja maga, ki az az ur? Nem hallotta 
még hirét ennek az urnáit? Tudja maga, hogy ezt az 
urat tiszteli és bessiili az egész világ. 

— Ez«, a rücsköset? Ezt a vékony czinegét? De 
már erre még egyszer pofon ütöm. 

És ugy tett a mint monda. A szerencsétlen ember 
elkezdett könyörögni az ő kedves, jó barátjának. 

— Ne pártolj olyan nagyon, Maxi) Ágyon pártolsz! 
. . . Fuss inkább egy rendőrért. 

Es Maxi rendőrért sietett, a ki aztáh bekiaérte 
a vádlott urat. 

Igy törtónt a dolog-. Szívesen meg eskiiszők rá, 
ha tetszik. 

A bíró becsületsértés vétsége miatt ötven forint 
pénzbüntetésre Ítélte a vádolttat, a ki megkért beimün-
ket, hogy ne írjuk ki a nevét. Nem szeretné a jó em-
ber, ha a felesége megtudná Budapesten viselt dolgait 

Teuyészmarha kiállítás és vasár. A Békésmegyei 
Gazdasági Egylot a nmélt. ni. kir. Földmivelési 
mini>2te,r ur támogatása méllott dijazással egybekötött 
tényé,szmarha kiállítást és vásárt rendez. A kiállítás s 
az azzal egybekapcsol t tenyészállatvásár B.-Csabán 
1900. szeptember 22-én, délelőtt 10 órakor kezdődik, 
és tart 23-án délután 6 óráig. A bírálat 22-én 
d. u. ejtetik meg, s másnap di e. 9 órakor a kiállítás 
a közönség részére megnyittatik. — A látogatás teljesen 

ingyenes. Dijaztatnak: 1. Tenyészbikák, (magyar és 
nyuguti faj.) Ezüst és bronz érmekkel, arany, ezüst és 
bronz oklevelekkel. II. Tehenek, a) Magyar fajták: I . 
dij 200 kor. és ezüst érem, II. dij 100 kor. é? bronz 
érem, 111. dij 40 kor. és bronz oklevél. IV. dij 30 kor. 
és bronz oklevél. V. dij 20 kor. és bronz oklevél, b) 
Nyugoti. fajiak: I. dij 100 kor, és ezüst érem. II. dij 
50 kor. és bronz érem. III, dij 30 kor. és bronz érem. 
IV. díj 30 kor. és bronz érem. V. dij 20 kor. és bronz 
érem. III. 1 — 3 éves magyar és nyugoti faj ta Üszők: 
I. dij 60 kor. és ezüst érem. II. dij 50 kör. és bronz 
érem. III. dij 40 kor, és bronz oklevél, IV. Tejelő 
tehenek versenye: 1. dij 200 kor. és ezüst érem. II. dij 
100 kor. és bronz érem. Ili* dij 50 kor. és bronz 
oklevél. A versenyben részt venni óhajtók tehenekeit 
21-én reggel tartoznak behozni és takarmánnyal ellátni. 
V. Pásztor dijak. Községi bikák ;kiváló gondozásáért. I 
dij 40 kor. II. dij 30 kor. III, dij 20 kor. A bejelen-
tének szeptember hó 15-ig a titkári hivatalnál szóval 
avagy Írásban eszközölhetők. Bizalommal fordulunk ügy 
nagy, mint kis birtokos társainkhoz kérve, hogy ezen 
szarvasmarha-tenyésztés és tejtermelés fokozása érde-
kében rendezendő kiállítást és tenyész állatvásárt minél 
számosabb tenyészállat kiállításával érdekessé, és a közér-
dekben hasznossá tenni szíveskedjék. Az eladásra szánt ál-
latok utolso árát a bejelentés alkalmával a titkári hivatallal 
közölni kérjük, hogy a jelentkező vevőket tájékozhassuk 
s esetleg az eladást közvetíthessük. A kiállító ném 
tartozik feltétlenül eladni a kiállított állatját. B.-Csabán, 
1900. évi ju[iuu hő. 

Békésmegyei Gazdasági Egylet. 

Innen-onnan. 
A mai ficsurok. 
Találkozik a ficsúr az utczán a szabójával és 

át ám a d : 
— No, hát mikor hozzamár haza a megrendelt 

nyári ruhámat? 
— Ha majd az eddigi tartozását ki tetszik 

fizetni. 
— Hja, barátom, én — addig nem áárhatok. 
Nöi kérdés. 
— Tiulja ön uram, mi az a női kérdés ? 
— Oh, nagysád, nagyon is tudom. 
— Nos ? 
— Az, hogy „nős-e az illető ?" 

*) E rovatban közlőitekért p m vállal felelőséget a szerk# 

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

M O H A I 
r 

vizének használatát ajánljuk. Egyrészt mert olcsó, 
igen kellemes és tiszta ivóviz lévén a tavaszi és 
m á r i évszakokban kedvelt élvezetszdrként szere-
pel, másré-zt, mert dus szénsavtartalmánál fogva 
specificus óvószer is a tiphus, 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 szoptatőja e víz használata folytán 
nagyon kedvező és össztételü és bőséges tejet 
nyer. A már meglevő gyomor- és bélhurutöt gyer-
mekek nél és felnőtteknél gyógyítja. Kellemesen 
hatván be szénsavánál fogva a gyomor és bél 
idegeire; a gyermekek lázas megbetegedés" él 
pedig nélkülözhetelen, hűtő hagyható és a szom-
jat csillapító hatásánál fogva. 

— = Kedvelt borvíz, 
A mohai Ágnes-forrás 

kezelősege. 

Foraktar : 

cs. és kir. udvari szállító 
BUDAPEST, V„ Erzsébet-tér 8. 

Kapható minden gyógytárban, fiisser-
kereskedésben és vendéglőben. 

Helybeli foraktar: 
Csapó Soma füszerüzletében ugyan itt kapható 
Kőbányai Királysörföző részv. társaság. „Király-
söre" a mely legjobb kellendőségnek örvend. 

12—24. _ 



. V . sz. 

i 

Alulirt kiküldött bir. végrehajtő ezennel 
közhírré teszi, hogy a szarvasi kir. járasbiróság-
nak 1899. évi V. 505/3 sz. végzése folytán Dr . 
Glasner Adolf ügyvéd által képviselt Kobitsek 

. K á r o l y felperes részére Süveges György alperes 
ellen 60 kor, 60 fill. követelés s jár. erejéig el-
rendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 
lefoglalt és 190 kor. — fillérre becsült ingó-Ö 
ságokra a szarvasi kir. járásbíróság Y. 505/3. 
sz. végzésével a további eljárás elrendeltetvén, 
annak az alap és felülfoglaltatók követelése ere-
jéig is, amennyiben azok kielégítési jogot nyer-

. tek volna a szarvasi ezüst szOllökbén levő IV. 146. 
sz, tanyán leendő megtartására határidőül 1900. évi 

julius. hó 26 napjának délutáni 3 órája kitüzetik, 
a mikor a bíróilag lefoglalt bnza és liszt s-egyéb b 
ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés 

• mellett, szükségesetén becsáron alul is el fognak 
adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajfató követelését 

- megelőző kielégittetéshez jogot tartanak, a meny-
nyiben részükre a foglalás korábban eszközöltetett 
volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki 
nem tűnik. hogy elsőbbségi jelentései ket az 
árverés megkezdéseig alulirt kiküldöttnél írásban 
beadni, vagy pedig szóval bejelenteni el ne nul-
lasszák. 

Kelt Szarvason, 1900. évi julius hó 14. napján. Magyar Mihály. 
kir. bírósági végrehaj tó . 

mI mmis 

I f j . Póhl Károlynak jő for-
galmú helyen lévő sarok háza 
elköltözés miatt minden áron 
eladó, esetleg bérbe kiadó. 

¡mírau Mi 
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Van szerencsém a n. é. közönséggel tudatni, 
hogy a jó idők be állával a fürdőket megnyitot-
tam, a főgymnasiumi uszodában. Reggel 4—7-ig 
férf iak: 7—9-ig n ő k ; 9—10-ig a Szarvason 
időző tanuló i f j ú ság ; 10-től cl. u. 5 óráig fér-
fiak és 5 órától kezdve nők. 

A zöld fürdő uszodáját csupán a férfiak 
látogathatják. 

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

Tisztelettel tudatom, a n. é. közönséggel, 
hogy uszó leczkéket adok, ugy leány mint fiu 
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. 
Szent Andráson. m 

I T H I f f i R R W M l 

traiMifli 
Csjik őzzel a tor-
ráuysz. boj. redő* 
Jo^yf?yel Talddl. 

LONDON, OhiofÜMcoS. w. 48 Brixton Road. Főraktárak: 
Ilurinaauj Angol India» Agcn. Zágráb. Alffier. Amsterdam* II. Sandors, „ Roldn 8. Itasol, Szfc.Jáno« Kyógy-tár, \V. IC rata. Itolgrád, Nikola A. Dolim, gyógy tilr Mfhály 

fojodolembon, Központi raktár Szerbia rószőro. Berlin, 0. 
ItOlügna. 

Bruxolloti, Pharmacio Öli. Dolaoro & Oo. 
11 ud anoaíi, Török J. Dr. Egg or L. ós J. Cairo. Coin a. Rli., Noris. Vebrcceiu EIch, Luxemburg. Schmidt P., győgys®. 

(a melyet az •fészségügyl hatóság megvizsgált) 
az egész világ kedveli ós mindenütt iceresik. Csak 
akkor valódi, ha az oldalt látható r ö l d , a törvény-
széknél bejegyzett napáca t t-vódó'jegygyel van ellátva. 
Fölülmúlhat atlan szór minden m e l l - , t U d ö - , m á j - , 
g y o m o r b e t e g s é g e l l e n s t b . k ü l s ő l e g i s k i -

t ű n ő e n h a t é s s e b e t g y ó g y í t . 
Egy próbaüveg bórmenfcesen 1 korona 40 fillér. 

Szójjelküldós c s a k előzetes fizetés esetén. 

Thierry A. centifoliakenőcse 
(csodakenőcsnek nevezik) 

utolérhetetlen szivó erejű ós gyógyitóhatásu. Operá-
ciókat a legtöbb esetben fölöslegessé t+zzi. E kenőcs-
osel egy 14 éves, gyógyíthatatlannak tar tot t csont-
szut, ujabban pedig egy 22 éves rákszerü bajt gyó-
gyítottak meg. Antiszeptikus ós gyógyitóhatásu min-

denféle seb gyaladasánál. 
Próbírtégcly bírmciitvc I kor. 80 fül. Csuk olfízot&s fizctós cselén knkljuk meg. 
Óvakodjanak utánzatoktól és kerüljék az értékte-
len, úgynevezett házi kenőcsöket s más efféléket. 
Cini; A, Thierry, gyógyszertár és gyár a Yédőangyalhoz, 

Pregrada Piayorhoí felé, a Déli vasat mentén. 
: P rospektus ingyen ó s bérmentve. = 

E szerek sohasem romlanak meg ós jó azokat 
használatra készen a házban tartani. Az összes mü-
veit államokban bejegyzett vódöjegyeimnek utánzatá t 
a törvény üldözi. 57474 

Iflilgeaty 
Bordogne, Kopflü» 

liága, v 
IVbriken farmi».. 

Miláuó, 
A. Borfcoloni. 

Haimo, Sorrigo, 
Apoí. Lojonot. 

Kant©«, 
Pharmacio 

O. Fro dot, 
Nápoly. Palermo 

Paris, Pharm a cío frongaiso, I & 8, maco do la 13»pu-Mlquo, Pliar-
XQRcio Daproy, 11, 
Xiuo dos francR 

Bourgeois. 
Prtiga. 
Róma, 

Oorao, Ageirzia 
¿•1 Polioliuico. 

Iloubalx, 
Pharmacio 
F. Gor rath. 
Sarajewo. 

Szegőd. 
Tomcsyftr. 

Tr iosz t . Volonoe. 
Vlouno. ZUrloIi. 

Csak end a tor* 
TÓnys«. bej egy» 
zett yédííjefryffyoi 

TS&lÓdt« 

Nyomatott a „íázarvas és Vidéke" gyorssaj tóján. 
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