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TÁRSADALMI ES SZÉPIRODALMI HETILAP. 
Szerkesztőség: 

Beliczey-utcza 11 szám, hova a lap szellemi részét 
illető közlemények küldendők. 

BJÉKMENT-ETLEN LEVELEK ICL NEH'i FOGADTATNAK. 

p I e g j e l e n i k minden v a s á r n a p . 

Előfizetési : 
Egész évre . . . 8 kor. — Félévre . . . . 4 kor. 
Negyedévre . . . 2 kor. — Egyes szám . 16 fill. 

I S Z i a d - ó l i l T r a t a ü l : 
Reliczey-utcza l i . szám. (saját ház,) hová az elő-

fizetési pénzek intézendők. 
Hirdetéseket jutányos áron elfogad. 

Kiadó s lap tulajdonos SÁMUEL ADOLF 

Szarvas nagyközség elöljáróságától. 

Az esküdtbiroságokról szóló 1897 évi XXXIII. 
tcz. 9 § a értelmében ezennel közhírré tétetik, 
hogy a községben és határában lakó minden fér-
fi aki magyar honos a folyó évben 26-ik évét 
betölti, de életének 70-ik évét tul nem haladta, 
a magyar nyelvet érti, azon írni és olvasni tud 
és évenként legalább 20 korona egyenes állami 
adót köteles fizetni amennyiben pedig időleges 
adómentességet élvez — 20 korona egyenes ál-
lami adónak megfelelő értékű vagyonnal bir, 
vagy az adózásra való tekintet nélkül. 

Köztisztviselő, lelkész, a magyar tudomá-
nyos akadémia tagja, tudor, okleveles tanár, ügy-
véd, mérnök, épitész, hajóskapitány, gazdász, 
gyógyszerész, vegyész, erdész, bányász, tanitó, 
sebész, állatorvos továbbá az, aki felsőbbmüvé-
szeti, vagy más felsőbb szakiskolát elvégezte, 
végül a ki a középiskolai záróvizsgát letette 
május 4-től 10-ig terjedő időben a hivatalos 
órák alatt, az esküdtek alaplajstromába való fel-
vétel végett alólirott összeíró bizottság előtt sze-
mélyesen vagy meghatalmazott által is megje-
lenhetik. 

Szarvason, 1903. április 24-én. 
Kollár Lajos Grimm Mór 

aljegyző. birck 

3300 Szarvas nagyközség elöljáróitól. 
Í9Ö3~I, 

Hirdetmény. 
Alólirottak Szarvas nagyközség elöljárósága kép-

viseletében az 1886-ik évi XXII. t. cz. 142-ik §-a ren-

delkezése alapján közhírré teszük, hogy a községi 
köz-kórház és ápoldai alap, közművelődési alap, köz-
munka, törzsvagyon, asphalt építési alap, uti bizottsági 
épitési alap, letéti, munkásrsegély alap, gyámpénztári 
és a gazdai 1902-ik évi zászámadások a folyó év áp-
rilis hó 13-ától bezárólag április hó 28-ig a számvizs-
gáló bizottság által felvett felülvizsgálati jegyzőkönyvben 
foglalt észrevételekkel együtt 15 aapi közszemlére van-
nak a községi számvevőnél kitéve. 

Ezen zárszámadások a képviselőtestület által 
1903-ik év április hó 29 én délelőtt 9 órakor tartandó 
rendes képviselőtestületi közgyűlésen fognak megvizs-
gáltatni. 

Szarvason 1903-ik óv április hó 9 én 
Az elöljáróság nevében: 

Salacz József, Kovács János, 
első jegyző. t. biró. 

^zociöldenio^i 'atá^ fi[agjaío^zágoq. 

Kibontakozván a kezdetlegesség stádiumá-
ból mértföldcsizmában halad előre szociáldemok-
rácia Magyarországon. Mint mindenütt a világon, 
nálunk is termékeny talajra hullanak Marót és 
Lassale tanai, a proletariátus szervezkedik min-
denvármegyében, minden városban s nemsokára 
ugy fogjuk őket látni velünk szemben, mint szá-
mottevő társadalmi és gazdasági pártot, mely 
velünk együtt fog dönteni a zöld asztal mellett 
a közügyek felett. 

Készüljünk el tehát erre az időre, de ne 
harcra, gyiilölségre készüljünk, hanem békés 
együtt munkálkodásra az ország népének javára. 
Tul vagyunk már azon az időn, mindön felelős-
ség nélkül kigyót-békát lehetett kiáltani a szo-

ciáldemokráciára s vezetőiket népbuditó svind-
lereknek és Jakaboknak csulolták. Se nem bn-
titók se nem svindlerek ezek, hanem vezérei 
egy nagy, komoly mozgalomnak, mely alaposan 
megváltoztatta nem egy kultur államnak társa-
dalmi és gazdasági képét és uj munkásviszo-
nyokat teremtett. Ne hallgassunk a konzetvativ 
bácsikra, a „régi jó idők" szellemében gondol-
kozó maradiakra, akik előtt a szociáldemokrácia 
még most is csak homburg. Hanem hallgassunk 
a modern emberekre, akik egy uj, de komoly 
és nagy tényezőt látnak a szervezkedő proletá-
riátusban s annak létjogosultságát nem vonják 
kétségbe. A struccpolitika nagyon megbosszul-
hatja magát, de az ellenfél fölismerésért és a 
vele szemben elfoglalandó mélltányossági szem-
pontért hálás lesz nekünk az utókor, amely 
ha nem is a szociáldemokrácia jegyében fogja 
megalakítani az uj társadalmat, de mindenesetre 
nagyon sok törvénye és intézménye magán fog-
ja viselni a szociáldemokratikus eszmék jellegét. 

Kétségtelen, hogy ellenfeleink ők — de nem 
elenségeink. Veszedelem csak az utóbbiakban 
rejlik, de ezeket öle megvalósíthatni sohasem 
fogják. De követeléseik: az általános választói 
jog, a nők egyenjogúsága, a lefegyverezés, a 
kötött birtok államivá tétele, az adózás egyön-
tetűsége, számoz adó eltötlése, a felekezeti ás 
rangkülömbség megszüntetése, a kötelező ingye-
nes oktatás és betegsegélyezés, a munkás véd-
tőrvények csupa olyan kérdés, melyet a utókor 
dűlőre juttatna még szociáldemokrácia nélkül is. 

Veszteit boldogság. 
Bánatos arccal és támolygó léptekkel haladt tava 

a fiatal ember a néptelen utcákon, a kellemetlen őszi 
hideg levegő és a finoman szitáló eső haza kergette 
a járókelőket. Hidas Ernő dideregve rejtette száraz, 
csontos, kiaszott kezeit felső kabátja zsebébe. Kalapja 
keremitől nehéz esö cseppek folytak alá barázdás ar-
cára és összefolytak a szeméből kiömlő könnyekkel. 

— Elbocsájtottak, ismét elbocsájtottak suttogta 
majdnem hangtalanul. 

— Elbocsájtom önt! így szólt hidegen és büszkén 
az Engel és társa cég uj lőnöke Hidashoz. Öt évig 
szolgálta híven éa kitartóan a céget/ mint könyvelő és 
bizonyára még ma is ott volna, ha az üreg Engel be 
nem htlayja örökre a szemét. Az uj főnök azonban, 
olyan fél amerikai, elbocsájtotta a férfi alkalmazottakat 
és nőkkel helyettesitette őket, mivel azok olcsóbb mun-
kaerők. 

Leverten hagyta ott Ernő a kapott bőrszéket, a 
mely íróasztala előtt állott, ahol oly sok évet töltött 
görnyedő munkában és ahonnan az első üdvözletét 
küldte imádott Katójának. Az ajtónál egy szomorú 
pillantást vetett régi helyére és elment. 

Hosszú, kínos hónapok multak el azóta. Szorgal-
masan kutatott uj állás után, Fáradatlanul járt egyik 
ir&áából, a Másikba, de sehoí *e eredményre. 

Azután elérkezett egy nap. Az volt összes szenvedései-
nek előhírnöke, amikor Kató —• kiadta az útját. 

A leány atyja Kardos ékszerész, gúnyosan neve-
tett a fiatalember arczába: 

— Ön azt hiszi, hogy egyetlen leányomat egy 
állásnélküli emberhez fogom feleségül adni ? Kató visz-
szaadja önnek a szavát is, meg a jegygyűrűjét is ; 
Tehát iparkodjék ót elfelejteni és ne álljon az útjába. 
Különben is a napokban egy előkelő úriemberrel el 
fogja magát jegyezni. Ez a csapás Ernőre nézve ret-
tenetes volt, mert sohasem gondolt volna erre. Azt 
hitte, hogy ez mind megváltozik akkor, amikor egy uj 
állást talál és ugy a mennyasszonya, mint pedig annak 
családja újra becsülni fogják őt. 

— Kardos ur kezdte Ernő. Legyen belátása, 
Hagyjon engem szóhoz jutni. Hisz ön tudja, liogy nem 
a saját hibám folytán vagyok állás nélkül. Nem kere-
sek fáradhatatlanul uj állást? Legyen tehát elnéző. Ne 
rabolja el utolsó reményemet. Ne szakítson el Katától. 
Dolgozni akarok. 

Gúnyos arcfíntoritással vágott a szavába: 
— Ugy lesz, ahogy mondtam I És ha ön nem 

hagyja el azonnal a házamat, kénytelen leszek erőszak-
hoz folyamodul» 

Eszméletlenül támolygott ki Ernő a szobából, 
szemei kápráztak, szédülés fogta el, ugy, hogy a falhoz 
kellett támaszkodnia, nehogy elessék. Könnyű léptek 
zaja téritették magához Ernőt es Katót látta maga 
előtt. 

iCáiókai kiáltott rá bensőségteljes lwng<m,. 

amire egy végtelen hideg, megvető tekintet volt a 
válasz. 

— Katóka, hát neked sincs szavad hozzám? Oh 
Istenem, hát már te is megvetsz engem? 

Ekkor Kató ugy félválról odavágta neki: 
— Sajnálom. Apám ezt így akarja. ValóBiinüleg 

tévedés is volt a dologban akkor, mert most már ügy 
érzem, hogy nem szeretem — önt. 

Hogy került le akkor az utczára, azt még ma 
sem tudná megmondani. Csupán azt tudja, hogy akk or 
nem ment haza, hanem egész éjjel az utcákon kó-
borolt. 

Eltaszítva, elhagyva, egyedül állott a világon. 
Szülői már évek óta pihentek a földben és egyetlen 
nagybátyja, ugyan csak három éve halott volt. Bará-
tai sohasem voltak. Kató volt mindene 6 világon. 

Napok multak el azon szerencsétlen est óta is 
ErDó még mindig nem tért magához teljesen. Midőn 
azonban kezdett gondolkodni tudni, akkor tettemesen. 
meggyűlölte a hűtlent. 

Az álláskeresést újból kezdte, sőt még munkái-
nak is ajánlkozott gyárakban ós építkezéseknél; de 
minden eredmény nélkül. A szükség és nélkülözés be-
köszöntött nála; egyes értékes tárgyai, egymás után 
vándoroltak a zálogházba. Dacára ennek a nyomorúság 
mértéké még nem telt be. 

Egy eset reménytelenül üdöngött az utezákon 
amikor agyszerre egy karcsú hölgy vonta magára fi-
gyelmét, kinek termete és az egész tartása Katóm 
emlékeztette, Szemei elragadtatással csUgtek :»z előtt« 



Ebből m egézséges szempontból fogjuk fel a 
magyar proletáriátus mozgalmat-és ne féljünk a 
.vörösektől«, mert ezek sem lázadók, se nem 
felforgatók, hanem az emberiség egy nagy töme-
gének hivatott szószólói egy uj elvnek, eszmének 
katonái. Nem az erőszak fegyverével harczolnak, 
hanem az alkotmány által felállított határokon 
beiül. Az ilyen ellenfelet megvetni: ostobaság 
és könyelmüség, gyűlölni: kegyetlenség. 

Húsvétkor két szocziálista országgyűlés volt 
nálunk. Az egyik Budapesten a másik Nagy 
Szalontán. Budapesten a nemzetköziek tartották 
kongreszszusokat. Ezek összesen hetvenezren van-
nak, közöttük több mint harminczezer a főváros-
ban. E párt tagjai legnagyobbrészt iparosok, a 
falvak parasztsága között hódítani nem igen 
tudnak, mert a magyar paraszt nem veszi 
be a nemzetköziséget s agitátoraik nem tud. 
nak a nép eszejárása szerint beszélni. Merev 
elvi állásponton állnak. Kitűnően vaunak szervez-
ve. A pártvezetőség egyetlen felhívása elég arra, 
hogy talpra álljon egy nap alatt Budapest 30000 
szoczi ál demokratája, hogy tüntessen.jjA pártvezetü-
seg tagjai egytől egyig ügyes szónokok. Csekély 
kivétellel mesterlegénységből kiizdötték fel magu-
kat, roppant sok tanulással és kitartással. A 
párttól fizetést kapnak, igen szerényei. Ezt sokan 
a szemükre hányják s panamázással vádolják 
őket, holott ők a fizetést éppen ugy megszolgál-
ják, mint a miniszterek vagy képviselők. Miután 
az agitáczió és a pártügyek idejüket lefoglalják, 
mesterségöket nem űzhetik, ami fizetést kapnak, 
as alig elég a megélhetésre. Jelentős ember csak 
egy van közöttük: Bokány Dezső, aki sokat 
tud és egyike a legkitűnőbb szónokoknak. 

É pártnak már harmincz esztendős múltja 
van s hogy aránylag, ilye sekély eredményt ért el, 
annak az az oka, hogy kevés nálunk az ipari 
munkás és hogy a vidéket nem tudták mgehódi-
tani. 

Annál jobban hódit a parasztság között, kü-
lönösen az alföldön az újjászervezett szocziálde-
mokráczia. 
Négy év előtt alapította Mezőfi Vilmos hírlapíró, 
aki apportunitásból szakított a nemzetkőzíességgel 
s a pártprogrammjában a hazát és nemzetiszin 
lobogót elismeri. Ez a párt csaknem kizárólag 
a földmivesek között agitál s rövid fennállása 
után már horribilis eredményeket tud felmutatni. 
Kétszázkilenczven községben van szervezete s hí-
veinek száma megközeliti a százezeret. Holott jóval 

I jzerényebb eszközökkel rendelkezik, mint a nem-
«etközítík és csak három hívatásos agitátora van. 
Ezek között Boros Brindus Mihályé az elsőség, 
akinek szinte csodás képesssége van ahoz, hogy 
egyszerű beszédével a paraszt szivét és eszét 
megnyerje. Mint az áradás, ugy terjed a földmives 
nép között az újjászervezett szocziáklemokráczia 
s van már vagy harmincz község, melyekben 
Lassale gatyás követői az elöljárók. 

A két párt vezérei kőzött most szenvedélyes 
személyes harcz dul s jobban gyűlölik egymást, 
mint a latifundiumus mágnásokat. De kétségtelen, 
hogy néhány év múlva egyesülni fognak olykép-
pen, hogy az ujjászervezettek beleolvadnak a 
nemzetköziekbe. Mert hogy a szocziáldomokráczia 
csakis nemzetközi lehet, az olyan elv, melyet po-
litikából, opportunitásból kerülgetni lehet ugyan, 
de megtagadni soha. 

H Í R E K . 
— Község i képvise lőtestület i k ö z g y ű l é s 

lesz f. évi április bö 29-én d. e. 9 érakor a kővetkező 
tárgysorozat tal : 1. Az 1903 április 18-iki közgyűlés 
jkönyvének felolvasása. 2. Hitelesítők kiküldése. 3. Az 
1902 évi közpénztári, kórház ápoldai, közművelődési 
közmunka, törzsvagyon, asphalfe alap, uti bizottsági, 
építési alap, letéti, munkássegély alap és az árvapénz-
tári zárszámadások felülvizsgálata. 4. .Főszolgabíró ur 
határozata a biró és elsőjegyző ellen Dr. Lengyel Sán-
dor által kér t fegyelmi ügyben. 5. A közigazg. bizott-
ság határozata Viszkolt András fegyelmi ügyében. 6. 
Előterjesztés az esküdtbirák összeírásához egy képvi-
selő testületi tag kiküldése iránt. 7. Április havi pénz-
tárvizsgálati jelentés. 8. Az ev. egyház község taná 
csanak határozata a papi es íauitöi széuajárandőság 
megváltása tárgyában, 

— Pénzkőlcsönök. Előzetes költségek nélkül 
tökekamat törlesztéses kölcsönöket I . helyre 4°/0 II. 
helyre 5 % mellett a birtok értékének 3|4 részig, kon-
vertálásokat, személyi hitelt mindenkinek kezesekkel 
vagy kezesek nélkül is kieszközöl Szvoboda Sándor. 
L a k i k : Szarvas, Kereszt-u. 1823. Süveges Pál házában. 

— Köszönetnyi lvánítás . A posta és távírda 
altisztek és szolgák bálrendezősége a szarvasi izr. 
nőegyesületnek 59 koronát jut tatót a bal t isi ta jövedel-
méből, fogadja a buzgó és fáradhatlan rendezőség ezen 
önmagát dicsérő nemes cselekedetéért a nőegylet hálás 
köszönetét. 

— A polgári l eány i sko la f. é. május 23-án 
a városi színkörben fogja megtartani a szokásos ünnep-
séget, melynek tiszta jövedelme részben az iskola tanítás 
szereinek részben az önképzőkör könyvtárának gya-
rapítására szolgál. 

— Központi v á l a s z t m á n y i ülés. Szarvas 
község központi választmánya rendkívül élénk ül^st 
tartott péntek délután. A vita tárgyát az képezte, hogy 

a központi választmány utasította az Összeíró küldött-
séget munkálatainak kieomgáíására s most ez azt je-
lentette a választmánynak, hogy az össze írási munká-
latokat legjobb meggyőződése szerint állította össze, 
azon változtatni nem hajlandó, mert ha nem is felelne 
meg az összeíró küldöttség által készített névjegyzék 
a követelményeknek; mindenkinek megvan adva a tör-
vényes felszólamlási jog a névjegyzékben való felvétel 
illetve törlés iránt. Hosszas vita után a választmány 
5 szóval 2 ellenében tudomásul vette a választ, mit 
azonban dr. Haviár Gyula megfeiebbezett s igy érdek-
lődve nézhetünk a belügyinmisternek határozata elé, 
mely azon elvi kérdés felett fog dönteni, hogy tarto-
zik-e az összeíró küldöttség munkálatait a központi 
választmány felszólítására és uiasitása szerint kijaví-
tani vagy sem. 

— Kinevezés . A király mint a hivatalos lap 
csütörtöki száma közli Kresmarik Pá l szegzárdi kir. 
ügyésznek. Szarvas város képviselője dr. Krcsmarik 
János fivérének a főügyészi helyettesi cimet és jelleget 
adományozta. 

— Lemondás. Mint értesülünk a „szarvasi 
helyi tanitóegyesülett egyik legtevékenyebb tagja Pa tak i 
János a tanítóegyesületnél viselt jegyzői állásról 
lemoudott. 

— Műkedvelő előadás. A szarvasi helyi ta-
nítóegyesületnek évek óta tartatni szokott jótékony^czelu 
előadása közbejött akadályok miatt ezidén elmarad. 

— Választás . Bob v o s Sámuel okleveles jegy-
zőt, ki eddig Szarvas város kateszteri irodájában műkö-
dött, Reformál us-Kovácsháza (Csanád m.) községe f. hó 
22-én jegyzővé választotta meg. 

— Megli iusult lopás. Pecznyik Mihály f. hó 
20-án hajnali 4 órakor kiment a vasúti állomáshoz, 
hogy az ott felraktározott búzából néhány zsákot el-
emeljen. Épen akkor, midőn zsákmányával elakart illanni 
vette öt észre Balázs György vasúti málházó, ki elfogta 
ugyan a búza tolvajt, de ez oly súlyos ütést mér t fejére 
hogy kénytelen volt őt elereszteni. Pecznyiket aztán 
aemsokára lakásán kerítette kézre a rendőrség. 

— R é s z a g ember garázdálkodása . Sok 
lehet az életkedv Filyö Pál uramban, mint ezt, Szent-
György napján csapott vigassága is tanúsít ja . Hatalmas 
mennyiségű itókát beszedve jó kedvében, mit a szakadó 
zápor seui volt képes lelohasztani, kurjongatott Weiczner 
Gáspár korcsmája előtt s tőle bort követelt. Minthogy 
pedig a korcsmáros kívánságát nem volt hajlandó tel-
jesíteni, házának összes ablaKait fensata kézzel beverte. 
A bezúzott ablakuk üvegje aztán anyyira összevagdalta 
kezeit, hogy feltétlenül elvérzik, ha az odaerkező ren-
dőrök hamarosan orvost nem kerítenek. De sebeinek 
bekötözése után sem akart a veszekedéssel felhagyni s 
dühében felszaggatta a kötéseket és annyira üvöltött 
még a kóterben is, hogy vegre teljesen kimerülve 
összeesett. — Zahorecz János is a szentgyörgy napi 
vigasságának köszönheti, hogy mámorát a rendőrség 
börtönében volt kénytelen kialudni, mert előbb Vitális 
János kereskedő ablakfáin óhajtotta erejét kipróbálni. 
Mint a rendőrségi jelentés ívja, legjobban bánt el 
Weiczner Gábor korcsmáros egy karmadik szentgyörgy 
napi mulató atyafival, Roszik Andrással. E z is derűs 
haugulatában törni-zúzni kezdett, mire Weiczner Őt 
galléron ragadva ugy hajította ki a korcsma a j t a j án , 
hogy egyenesen a zápor esőtől megtelt árokba hullott 
s ez a hideg zuhany annyira hatot t reá, hogy saját 
vallomása szerint röglön elfelejtette, hogy szentgyörgy 
napján mulatni szokás s szépen haza tért , 

libegő alakon. Mintha mágneses erő vonta volna maga 
után, követte az ismeretlen alakot utcáról-utcára mig 
egy házban eltűnt. Egyszerre csak a Molnár utcában 
találta magát, ugyan azon utcában laktak Kardosék is. 
Óvatosan osont az előtte oly jól ismert nagy ház ka-
puja alá, ahol behúzódott egy sarokba és várt néhány 
ptreig. Hogy miért lépett be ismét abba a házba, ahol 
annyi szenvedésen ment át, maga sem tudta. 

Egyszerre csak egy halvány remény sugár kapta 
Meg gondolatait: nem történhetne-e az meg, hogy 
Kató az övé lesz, ha egy jó állást kap ? 

Léptek és emberi hangok zaja zavarták meg 
gondolatait, Kató lépett be egy ur karján a kapun, 
Kardos Ur pedig követte őket. Ernőt meglátták és fel-
ismerték. Katő halkan fölsikoltott, amint Ernőt észre-
tette, az ékszerész pedig dühös pillantással nézett rá. 

Az ezatán következendő órák végzetessé váltak 
Ernőre nézve. Rendőrök elfogták őt a Városligetben 
egy padon, ahol először akarta az éjszakát, mint haj-
léktalan eltölteni — é s a kapitányságra vitték. Más-
nap reggel, amikor kihallgatták egy betöréssel gyanu-
sitották? ami az éjszaka történt Kardos ékszerésznél. 

Az ékszerész íudnillik éjféltájban gyanús világos-
ságot éBzlelt az üzletben; e pillanatban azonban a be-
törő a nyitott ablakon át az udvaron keresztül elme-
nekült, anélkül, hogy valamit elemelhetett volna. A 
menekülő tolvajban Kardos, Ernőt vélte fölismerni, 
ehhez még az is járult, hogy néhány órával előbb, 
gyanús körülmények közölt látta meglapulva a kapu 

Dacára annak, hogy Hidas Ernő szentül fogadta 
és esküdözött, hogy a betörésről fogalma sincs, mégis 
gyanút ébresztett a viselkedése, kopott ruházata. Alát-
szat is ellene szólt, tehát elitélték. Rettenetes, kinos 
napokat kellett átélnie. Ma végre néhány órával előbb 
elhagyta a fogházat. De hát most mihez fogjon ? Mel-
lére horpasztá'fejét és mint egy részeg ugy haladt az 
utcán végig. Nincs sehol egy ház, egy kis barátságos 
hely a közelben, ahol megpihenhetne. Pedig oly fáradt 
volt és fázott nagyon. As első lámpaoszlophoz kellett 
támaszkodnia, met már majd összerogyott. Egyszerre 
csak a földön megpillant egy gyűrődött papir darabot. 
Fölemeli és a lámpa világ felé tartja. Micsoda boldog 
érzés egy bankjegy! Fékezhetetlen örömmel kacagott 
föl és becsukta szemeit. 

— Talán egy tiz koronás vagy talán egy százas ? 
Pénz ! Jó Isten, hisz akkor még nem veszett el 

minden. Ha csak tízkoronás lenne, akkor kifutná egy 
fegyverre. De ha egy százkoronás ? Akkor félre halál 
gondolatok, újra meg kell birkózni az élettel. 

Amint szemét fölnyitotta, ránézett a papirosra és 
olvasta: Vásároljanak osztály sorsjegyet Hecht bank-
házánál. 

Fájdalmasan morzsolta össze a papírdarabot. Vad 
kacagás hagyta el ajkait és megtörten elindult a Duna 
felé. . 

Egy lialászgimyhö előtt egy fiatal ember hulláját 
húzták ki a halászok. Kardos ékszerész komoly képpel 
mutatott egy névre Hidas Krnő az újság napi újdonsá-
gai között. Látod ide jutott ez az ember, leányom 1 

Kató elolvasta és halálsápadt arcából két köny-
esep folyt le csöndesen, amint atyjának visszaadta az 
újságot. 

Újév utáni szerdán, az újságok újra hírt adtak 
egy betörésről, amely a Molnár utcában levő Kardos 
féle ékszer üzletben történt. A betörőt elfogták, az 
ékszerész egy elbocsájtott segédje személyében. Az 
elfogott tolvajban megállapították ugyanazt a személyt, 
aki néhány hónap előtt ugyan csak betörést kísértett 
meg a Kardos féle üzletben, s mely tettéért egy ár-
tatlan embernek kellett szenvednie. 

Katő csöndesen felnyitotta ékszerdobozát és a sok 
drágaság közül egy emailmelltüt vett a kezébe. Az 
igaz gyöngyökkel körülvett foglalat egy barna füstös 
fiatal ember képét mutatta. Kató könnyei záporban 
omlottak a képre. 

Lenn az udvaron egy kintorna egy közismert 
német dalt nyekergett — a veszett boldogságról. 

Békássy Jenő. 

A veszettség, 
A.: Barátom, ez a kutya aligha meg ninös Veszte, 
B.: Honnan gondolod azt? 
A.: Nem issza a vizet. 
B.: Akkor te már régen meg vagy veszve! 

A s z e g é n y e k javára . 
Koldus. Csókolom kezeit, adjon egy kis alamizsnát í 

Éhezem. 
Grófnő, Mit akar maga ? Hiszen én ma éppen önéit 

%0k táncolni. 



KÖZGAZDASÁG. 

Kerkulesfürdő. 
Általános s talán némileg jogosult is azon panasz, 

hogy hazánk inteügens középosztálya a fürdők általá-
nos drágasága folytán nem részesülhet azok gyógyitó 
és üdítő hatásában, mert anyagi helyzetük nem engedi 
a fürdőlátogatással összekötött nagyobb kiadásokat. 

Ezen panasznak elejét veendő az alulírott igaz-
gatóság mint első kezdeményező a túloldalon megneve-
zettek részére az Ott kitűntetett oly nagymérvű ked-
vezményeket léptetett életbe s ez által oly hazafias 
tettet vél bemutatni, mely által lehetővé teszi, hogy a 
világszerte ismert, páratlanul i u s kén és konyhasó 
tartalmú pormentes, mindig enyhe éghajlatú, kitűnő 
vasúti és hajó-összeköttetése által bárhonnan könnyen 
felkeresbetővé tétessék. 

Ezen kedvezmények, valamint a különben is 
olcsó élés lehetségessé teszik, hogy a Bzerényebb jöve-
delemmel rendelkezők is fürdőnkben egészségüket 
visszanyerve, üdíllve és munkakedvükben meggyara-
podva örömmel és kettőztetett szorgalommal dolgoz-
zanak tovább édes hazánk felvirágoztatásának mun-
kájában, 

Az alant felsoroltak, kik Herknlesfürdőban gyógy-
célból egy hétnél tovább tartózkodnak, ugy a lakás 
törzsáránál, valamint a lűrdők áránál április hó 15-től 
október hó 15-éig, a julius ho 1-től augusztus hó 26-ig 
tartó föidényt kivéve, 50°|0-nyi árkedvezményben ré-
szesittetnek: 

1. Az orvos urak mindenkor szabad fürdőket, 
gyógy- és zenedij-mentességet és a szobák törzsáránál 
50°;o kedvezményt élveznek ; családtagjaik szintén a 
gyógy- és zenedij fizetéséből mentek, a lakás és für-
dőknél bármikor 50°|o kedvezményben részesit tetnek. 
2. Valamennyi államhivatalnok. 3. Valamennyi várme-
gyei hivatalnok. 4. Az összes városi és községi hiva-
talnokok, lelkészek, községi és körjegyzők stb. 5. Bank 
és takarékpénztári hivatalnokok. 6. Betegsegélyző 
pénztári tagok. 7. Az osztrák-magyar monarchia tiszt-
viselő egyletének tagjai. 8. A gazdatisztek és erdőtisz-
tek egyesülete tagjai. 9. A magyar tisztviselők orszá-
gos egyesületéuek tagjai . 10. A magyar vasúti és ha-
józási Club tagjai. 11. A pénzintézeti tisztviselők or-
szágos egyesületének tagjai. 12. A magyar tanítók 
egyesületének tagjai . 13. A kereskedelmi utazók*egye-
sületének tagjai . 14. A magyar folyam- és tengerhajó-
zási r.-t. hivatalnokai és alkalmazottjai. 15. Az első 
cs. és kir. dunagőzhajó/aái társ. hivatalnokai és alkal-
mazottjai. 16. A magyar szinészegyesület tagjai. 17. 
A „báró Hirsch"-féle jótékonysági egyesületnek 20 
tagja. 18. Valamennyi „Turista egyfsiilet" tagjai. 19. 
A/, „Otthon" tagjai. 20. A „Kereskedelmi alicaliuazoi-
tak egyesülete" tagjai . 21. ~A biztosító intézetek hi-
vatalnokai. 

Megjegyzések; Az emiitett kedvezmények csakis 
hiteles igazolványokkal ellátott személyeknek adatnak. 
A kedvezmény csakis azoknak adatik meg, a kik az 
igazgatóság szállodáinak egyikében l aknak ; a magán-
szállodákban lakóknak kedvezményre a fürdőáraknál 
sincsen joguk. 

A szobák árainál engedélyezett kedvezmény azok 
törzsárainál értendő. 

Fürdőigazgatóság Herkulesfürdő. 

.Időjárási jelentés 1903. ápr. 25-ig.. 
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Felelős a szerkesztésért Sámuel A. a kiadó. 

Mindazoknak akik meghűlés vagy túlterhelés úgyszintén nehezen emészthető, vagy meleg, fagy 
hideg ételek, vagy rendetlen életmód által gyomorhajt, úgymint : 

- Gyomor-katárus, gyomor-görcs, = = = = = = = = = 
gyomorfájdalom, nehéz emeszthetöség, vagy elnyáíkásodásban szenvednek, ezen háziszer ajánltatik melynek 
kitűnő hatása éveken kipróbálva lett. Ezen biztos szer az 

Ullrich Mtiberi-féle §yógyfö-bm\ 
Ezen győgyfű-bor kitűnő gyógyhatású füvekből és tiszta borból lett készítve, feléleszti az emész-

tő szerveket, az embernél elősegíti az emésztést és kitűnő hatással > an a vérképződésre. 
Idejekorán való használatnál a gj'omorbaj már csirájában el lett fojtva. Azért igyekezzünk kellő 

időben használatba venni. Simptomák, mint: fejfájás, büfögés, gyomorégés, felfúvódás és hányás, mely idült 
gyomorbajnál sűrűbben előfordul, elmúlik néhányszori ivás után. 

Székrekedés és ennek következtében előforduló szívdobogás és álmatlanság, máj- és vesebaj, 
gyorsan javul. Gyógyfübor kitűnő hatással van az emésztésre, könnyű székletételt idéz elő, eltávolít kárté-
kony agyagot a gyomor és belekből. 

Aszott, sápadt kinézés, vérszegénység, elgyengülés rendesen jtosz emésztés következményei, 
rosz^ vérképződés és májbaj következtében. Étvágy hiány, ideges lehangoltaSg, úgyszintén ismétlődő fejfájis 
és álmatlan éjszakák sok embert vittek a sirba. QQr- Gyógyfübor az elgyengült életerőt feléleszti. 

Gyógyfübor elősegíti az étvágyat, ezáltal könnyíti az emésztést és a táplálkozást, elősegíti az anyag-
cserét, jó hatással van a vérlcépzödésre és az izgatott idegeket le csillapít ja, növeli az életkedvet. Ezt bizo-
nyítja számos elismerés és köszönő nyilatkozat. 

Osermő, Apáti, Nagyszalonta, Marciháza, Zsadány, Okány, Vesztő. Szeghalom, Körösladány, KörCatarcaa. 
Gyoma, Endröd, Kondoros, Nagyszénás, Csorvás, Tótkomlós, Mezökóvácsliáza, Battonya, Puszt&szenttornya, 
Kutics-Ujszentanna, K.-Os-entanna, Pankota, Bokszeg, Tenlce, Kornádi, Csökmő, Dévaványa, Orosháza, Arad 
Nagyvárad. Ugy Magyarország minden kissebb helyiségeibe ós nagyobb városaiba. 

Úgyszintén eredeti árak betartása mellett a szarvasi gyógyszertárak (Nígrfnyi Zoltán) 3 vagy több, 
üveg gyógyfübort Ausztria ós Magyarország bármely községbe küldenek. 

U t á n z a t o k r a f i g y e l e m m e l l e g y ü n k 

Tessék kérni Ullrich. Hubert-féle gyógyfübor t . 
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r u h a - m o s á s h o z 
l e g r j o T o T ? I c é f e l t c s z e r . • 

— Törvényesen védve. — 
: Mosd-iutézetekben, ház ta r t á sokban a l e g k e & v e l -

tefofo ruhakéki tő . 
I c s ó é s f e I ü l m x i l h a t I a n j 

ICis üveg 2 4 fillér. — t izszeri mosáshoz elegendő. 
1 nagy üveg T60 kor., yh üveg 1 kor. i 

K a p h a t ó m i n d e n ü t t i — Utánzatoktól óvak odjunk 

VI., Rózsa-ufcza 85. 

E g y e d ü l v a l ó d i a n g o l 

tf. 
í íy. 2 holott biztos k i lá tása 
WH • van rá, hogy minden, 

b á r m i l y e n i d ü l t sebei biztosan begyógyulnak és 
e lkerülhe t ma jdnem minden fá jda lmas és veszélyes 

sőt, anipntá t ió t is, ha a lkalmazza műtéte t . 
Thierry A. gyógyszerész egyedül valódi 

E g é z s é g ü g y i ha tóság á l ta l m e g v i z s g á l v a 
ós v é l e m é n y e z v e ! 

|Az üvegek felszerelése a kereskedelmi védjegytör-
vény védelme a l a t t ál l . 

• Ez a balzsam belsőleg és külsőleg liasz-
j nál. — Ez a balzsam : 1. Felülmulha-
I tailanul hatékony gyógyszer a tüdő- és 
I mell minden betegségeiben, enyhíti a 
hnrníot és megszünteti a váladékot, 
elállítja a fájdalmas köhögést és meg-
gyógyítja az ilyen bajokat, v ég ha 
idültek is. 2. Kitűnően használ fcorok-
gyuladásnál, rekedtaéyiiél és a torok 
minden betegségeiben stb. 3. Minden 
lázt alaposan megszüntet. 4, Meglepő 
gyorsasaggal meggyógyítja a gyomor-
görcsöt, kólikát és liascsirakást. i>. Gyön-
géd székelési olcoz és tiszti tj a a vért 
meg a veséket, megszünteti a lépkórt 
és a melahut, megerősíti az étvágyat 

_ és az emésztést, G. Kitűnően szolgál fog-

• . o v a s fogaknál, szájposliadásnál és minden fog és 
szájbetegségnél, megszünteti a felböfőgést és a száj meg 

I gyomor rossz szagát. 7. Külső hasznalatban csodás gyógy-
I szert képez minden sebre, lázas kiütések, sipoly, szemöl-
csök, égett sebek, fagyott tagok. rüh, kosz és bőrkiütések 
ellen, megszünteti a fejfájást, zúgást, szaggatást, köszvényt 

Istb. vigyázni kell mindig a z5ld apácza-védjegyre, mely 
\fént látható! Legbiztosabb védelem a hamisítások ellen. 
Iha közvetlenül hozatjuk eredeti karton-dobozokban bér-

mentve bármely postaállomásra Ausztria-Magyarországon 
ll-á kis- vagy 6 kettős üveg 4 korona. Eosznia-Herczegovi-
| nába i korona 60 fillér. K evei ellj nem lűldeük. Küldés 

csakis az összeg élőre való utalványozása mellett. 

Í» 
fl.TÍülS^iai 

jsw&stíBí.! 

Geo t i f o i« i a - i c e n o c s é 
mélynek rendkivűli nagy a huzólcépéssége, s a sebek gyó-
gyításában, vaUmint a fájdalmak csillapításában felül 
múlhatatlan. A valódi centifol ia-kenöcs alkalmazhatná 
gyermekágyas nők fájó emlőjére, a tej megrekedésénél-
emlőkeményedésnél, orbáncznál, mindenféle régi sebeknél, 
fölfakacU lábaknál, sós csuznál, dagadt lábaknál és csont-
Süunál is, ütött, sziírt, lőtt, vágott es zuzoit sebeknél; min-
den idegen test, mint szálka, homok, serét, tüske stb. belia-

QCOltClI » m i n n f l T l r l o rvn TI n 4-11 It 1 1 > Í H n u á r , « n l 1 ' 

é g e t t sebeknél, fagyott tagoknál, bel egek fekvésétől szár-
mazó sebeknél, nyakdaganatnál, vérdagnnat oknál ; iűlfá 
jásnál és gyermekek sebes fülénél stb. stb. Küldés csak az 
összeg előleges utalványozása mán. Ara postadíjjal szállító-
levéllel és csomagolással stb. cgyűu 2 tégely b kor. 50 flll. 
Nagy mennyiségű eredeti bizonylatok betekinthetők. óva 
intek a hamisítványok megvételétől és kérem, hogy tessék 
vigyázni erra; hogy minden tégeh on Ickel l hogy égetve 
legyen e czini: „Schutzengel-Apotheke dr.s A. Thierry 
in Fregrada.u 

Ez a két gyógyerejében felülmulhatatlanként szer soha 
sem romlik meg, hanem ellenkezőleg mentől öregebbek 
annál értékesebbekké és hatékonyabbak-
ká válnak, sem lágy, sem. meleg meg nem 
árt nekik, minélfogva minden évszakban 
használhatók. Csaknem mindig meghoz-
zák a segéJyt és sikeit, legalább az or-
vos megérkeztéig; természetesen sohas 
sem szabad hamisítványokhoz vagy má-
liatástalan úgynevezett pótszerekhez 
nyulm, melyekert csak hiába dobjuk ki 
a pénzt, hanem forduljunk mindenkor _ 
csak ezen két rég kipióbált, kitűnő olcsój megbízhatón 
mellett teljesen ártalmatlan világhírű szerhez, mely mi a 
den eshetőségre készen, minden családban ké zJetben kell 
tartani. Aliol nem lehet valódi minőségben, a valódiság 
minden ismérvével kapni, ott rendeljék meg közvetlenül 
ily czim alatt: Schutzengel Apotheke des A Thierry in 
Pregrada bei lioKitsdl-Sauerbrunn. Központi raktár Buda-
pesten Török József gyógyszerésznélZágrább.anMittelbachS 
gyógyszerésznél és .Bécsben. Brady C. gyógyszerésznél. 

O ï l j a j ! Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás ellen gyors és 
biztos hatásúak " 

er me 
az étvágyat nem rontják és kitűnő ízűek. 

:ZZ D o b o z a 1 korona és 2 korona. 
Sfo.* Próbadoboz 50 fillér. 

~ ~ ~ Fő- és szétklildési raktár: — 

ez az 
átkozott köhögési 

„NÁDOR" GYÓGYSZERT AB 
Budapest, VI., Váczi-körut 17. 

Egger mellpasztilla 
csakhamar 

m e g g y ó g y í t o t t . 

S S T a p í i e i t ó G ^ a r v a s o n : 

Ackermmm Gyula és Bugyis Andor gyógyszertáraikban. 

U Langíel F , M b M Y l ^ F f i - B A L Z g A M . 

3Vl ^r m«ga az a nedv. mely a nyír-
fa törzséből, ha abba fúrás t esz-
közlünk, kiíolyik, emberemlékezet 
óta mint a legkitűnőbb szépítő-
szer i smere tes ; ha azonban ezt a 
nedvet a fel találó előírása szerint 
kémiai uíon balzsammá készí t jük, 
akko.t lesz csak kitűnő hatása. 
H a az arezot vagy más bőrhelvet 

este ezzel bekenjük, a borról m r másnap reggel 
majdnem szrevehetlen pikkelyek válnak le, mi-
Ital a bőr vakító fehér és ffnom lesz. 

E z a balzsam elaimitja az arezon képződő 
ráuezokat és hiinlő'lieJyekel és annak fiatalos arc-
szint á d ; a bőrnek fehérséget , finomságot és üde-
sé» et kőlcsöuöz, a legrövidebb idő alat t el távolí t ja 
a szeplőket, bőrfol tokat , anyajegyeket , as orr vő-
rösségét , bór-a tkákat és mindé,jféle bőr t isz tá t lan-
ságot. ü g y korsó á ra használati u tas í tással együt t 
I frt 50 kr. 

D r . L e n g i e l - f é l e B e n z o e - s z a p p a n 
a legenyhébb és leghasznosabb szappan a b ő r r é -
szére, különlegesen daeparálva darabonkint 60 kr . 
K a p h a t ó minden nagyobb gyógyszertárban. F é r a k -
tá t Budapes en TORoK JÓZSEF gyógyszer t t rábau, 

Király-utcza 12. szám. 

Szölőiugast ültessünk 
rneíJé ház i kerijesstfefaen!. 

Erre a z o n b a n 
nem minden sző-

lőfaj a l k a l m a s , 
(bár mind ku<-zó 
természe ü.) mer! 
n-g\ obbrésze há 
megnő is, (érmést 
nem hoz, ezért 
sokan nem őriek 
el ereGmenvt ed-
dig. Hol lugasnak 

alkalmas faiokat ültették, azok i.őveá 
ellátják házukat az egész szó'iőérós 
idején a legkitűnőbb muskatály éa 
máa édes szőlőkkel. 

A szőlő hazánkban mindenütt 
megterem s ninasen oly ház, mely-
nek fa'a mellett a legcsekélyebb gon-
dozással felnevelhető nem volna, 
ezenkirűl máa épületeknek, kertök-

. nek, kerítéseknek stb. a logremekebb 
S L ^ ^ k 1 feJt

leg,kev<;s,ebb h e lY e t i» e' oglalna az 
e^yábbre haaználbató részekből. Ez a legháladatosabb 
fiTümolcs, mert minden évben terem. 
•».«?. "»mert^t^ére vo: átkozó színes íónynye-
m»tu kabüogns bárkinek ingyen és bérmentve küldetik 
meg* aki címét egy levelezőlapon tudatja. 
Ermellétt elad &x5l5oltváiiytfllep Hagy-KAgfa. n. p Síékelytid J 

Njojiuatot a „Bmxv»^ és Vidéke* gjorssajtójáii. 
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