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f l K I i a d . ó l x i ' v & t & l : 
beliczey-utcza 11. szám. (saját ház,) hová az élő-

fizetési pénzek intézendők. 
Hirdetéseket jutányos áron elfogad. 

Kiadó s lap tulajdonos SÁMUEL ADOLF 

Szarvas község előjárőságától. 

Szarvas község elöljárósága közhírré teszi 
miszerint a népkerti herés f. évi május hó 19-én 
d. e. 9 órakor fog a helyszinén eladatni. 

Szarvason 1903 május hó 16-án. 

Az elöljáróság nevében; 
SalacK József. 

első jegyző. 

Fizessünk adót. 
Sokáig nem fog tartani az ex-lex, de amíg 

tart az állapot, melyet áldatlan politikai viszo-
nyok hoztak az ország nyakára, tartsuk szem 
előtt fokozott mértékben a törvényt. Ha van 
szükség komoly hazafiságra és törvénytiszteletre, 
ugy most van ez az idő, midőn egy rendkívüli 
helyzet rendkívüli viszonyokat teremtett. Bármi-
lyenek is legyenek valakinek a politikai nézetei 
hazafiság és törvénytisztelet dolgában egy fele-
kezeten kell lennünk, mert a volt fundamentuma 
minden időben nemzeti létünknek és ez lesz a 
jövőben is. 

Hangsúlyozzuk : komoly hazafiságot kell ta-
núsítanunk most. Nem lármás, tüzes szavakban 
nyilvánuló érzések válnak most hasznára az or-
szágnak, hanem csendes, higgadt viselkedés, 
amelylyel példát adunk a nép alsó rétegeinek, 

hogy rendkívüli helyzetekben is, midőn a tőr-
vény hatálya fel van függesztve egyenlőre, tisz-
teljük és betartjuk a törvényt. Mert ha nem 
tennük ezt, olyan felfordulás támadhat közéle-
tünkben melyet sokáig meg fogunk sinyleni. Ve-
gyük figyelembe azt hogy azok akik az ex-lexet 
előidézték valamint azok is, kik kényszerítve 
voltak belemenni, egyaránt hazafiúi meggyőző-
désük magaslaton állva határozták el magukat 
e komoly lépésre, hogy nem fanatizmusból, 
párt gyűl öltségből vagy könynyelmüségből történt, 
hanem mert komoly kötelességet véltek teljesí-
teni. Ebből a szempontból Ítéljük meg az ex-
lexet és teljesítsük kötelességünket éppen ugy, 
mintha nem lenne ex-lex. 

Fel van függesztve az állami adófizetés kö-
telessége s az állami adóvégrehajtás joga. Eb-
ből azonban ne vonjuk le azt a konzekvenciát, 
hogy nem kell adot fizetni. Igaz, hogy nem mu-
száj — de az ex-lex elmultával majd annál szi-
gorúbban indul meg minden vonalon az adóbe-
hajtás. Akinek tehát módjában van, az fizesse 
meg ugy mint eddig pontosan az adóját, mert 
ha ezt nem teszi, kellemetlen helyzetbe kerül-
het majd az ex-lex után, midőn egyszerre kell 
a felszaporodott nagyobb összeget kifizetni. Akik 
gondtalanul mulatnak az éx-lex felett és élnek 
az adófizetési kötél ezettlenség előnyével, annál 
savanyúbb arcot fognak vágni, ha bekövetkezik 
az ex-lex. Lehet, hogy egy-két hétig tart ez az 
állapot, lehet, hogy egy-két hónapig, de semmi 
esetre sem oly sokáig, hogy az ember hasznát 

vehetné annak, hogy nem muszáj adót fizetnie, 
vagy hogy a végrehajtónak nincs jussa a- há-
zába jönni. Majd jön azután. . . 

De ne csak azért b ujjunk ki az adófizetés 
kötelezettsége alól, mert anyagi hasznunk nincs 
belőle, hanem azért is, mert ha élünk a ném 
fizetés jogával, kinos zavarba hozhatjuk az or-
szág testének legfontosabb szervét, áz állam-
pénztárt^ mely százezer és százezer család me-
ríti az élet feltételeit. Micsoda kinoi kavarodás 
lenne például az, ha az állam alkalmazottai,; a 
birák, tanárok, hivatalnokok esetleg a katonák 
nem kapnák meg fizetésüket ? Fennakadna a 
kormányzás s a közigazgatás gépezete, ami az-
tán beláthatatlan zavarokat okoz. Végső esetben 
aztán valami nagy, gyors és természetesen drá-
ga kölcsönre lenne szükség, aminek levét csak 
az adófizető közönség inná meg. 

Ez a helyzet, a maga ridegségében. Ha az 
ex-].ex idején nem teljesítjük állampolgári köte-
lességünket, egyaránt ártunk magunknak és a 
köznek. - • 

Fizessük tehát adónkat pontosan, ugy amint 
eddig tettünk, teljesítsük minden kötelességün-
ket ugy, mintha nem lenne ex-lex, 

Ami a nagy politikát illeti, azt majd elin-
tézik egymás között az arra hivatottak — " m i 
cselekedjünk ugy, ahogy azt a haza az ő ko-
moly, hű fiaitól méltán elvárhatja. 

II. Rákóczi Ferencz. 
Bákóezi neve magában foglalja mindazt, ami Ma-

gyatország történelmében eszményi magasztos és ihlet-
teljes. 

Mennyi honszerelem, mily legendaszerü hősiesség, 
mennyi tört remény, mennyi, szentséges kegyelet fűző-
dik e névhez, amely kétszáz esztendővel ezelőtt a ha-
zájuk szomorú sorsa fölött búsongó magyarok ezreinek 
százezreinek, szivébe bizalmat, bátorságot, lelkesedést 
öntött. . . . 

Bűvölet száitjii meg minden magyar ember lel-
két ha rákóczira gondol és áldja emlékét annak a 
nagynak, igaznak, akinek haló pora is honszereleiiire 
tanit, noha távol nyugszik az tőlünk; vagy annál in-
kább, mert a Propontis partjainak morajló habjaiból 
felénk száll a nagy martyr szelleme. . 

A lelkesedés szent lángja fellobog minden magyar 
szivében ha a .Rákóczi nevét hallja. 

Lobogjon is és ne lohadjon sohasem, mert hozzá-
fogható hős ős dicső fejedelem nem volt Magyarország* 
nak sohasem! 

Sokáig hordta a délkeleti szellő a bujdosók ta-
nyájáról, á martyrok temetőjéből, Rodostóból nagyjai-
nak bus sóhajtásait a, távol hazába : és mikor a sóhaj-
tások örökre elnémulianak s a hontalan bujdosók köny-
Mtffpeit az angyalok fölszedték M Ők „előbb Mttálf 

meg a menyországot, mint Magyarországotakkor a 
honfiúi kegyelet titkon borongva szállt a törhetlen elv-
htiség ama dicső vértanúink sirhantjaihoz, — áldván 
emléküket s tőlük tanulván nehéz időkben, súlyos meg-
próbáltatások idején honszerelmet: 

Vagy miért daloltak volna igy lánglelkü költőink 
Kölcsey, Vörömarty a magyar jellem hanyatlásának 
Szomorú időszakában, a rodostói sirok felé fordítván 
könnyes szemeiket: 

Rákóczink, hajh ! Bercsényink,- hah ! 
Magyartok gyászban ül. 
Mért itthon nem leltek vigasztalást és e megdi-

csőült hősöket idézték fel mintaképül, s megkönyeb-
bült hősöket időzték fel mintaképül, s megkönnyebbült 
honszerető lelkük, nékik panaszolván el nemzetük rom-
lását. 

Kétszáz* sztendővel ezelőtt Bákóczi nevét zengte 
minden ajk, az ő dicsőségét harsogta minden tárogató, 
az ő indulójának varázshangjai mellett rohantak ezren 
és ezrén hálál megvetéssel a csata tüzébe. 

A két század óra elnémult tárogató haugja meg-
szólalt most újra és édes — bus hangja belényílallott 
szivünkbe, hogy fölélessze a régen-elnémult dicsőséges 
napok emlékét. . . . 

Eétszázadik esztendő fordulását ünnepli meg e 
hónap 10-én Magyarország az ö uralkodásának és ez 
alkalommal széles e hazában mindenütt a II. Bákóczi 
Ferencz dicső emlékezete tölti bé a sziveket. . 
t * * * 1 - í 

Szenvedés és keserűség hu osztályosai voltak 
•$ész életen M, melyet hazája fölszabadításának, htlsé j 

ges magyar népe jólétének szentelt. Gyermek volt még 
amikor árvaságra jutott; atyát ném is ösmerte. Mun-
kács várának felszabadítására pedig lelketlen Cselszö-
vés szakította el édesanyjától Zrínyi Ilonától, akit többé 
sohasení láthatott. 

Idegenek között nevelkedett, élete legnagyobb ré-
szét családi körön kivül töltötté és igy nem is érez-
hette ennek áldásos melegét, ami rea nézve annál fáj-
dalmasabb volt, mert jó szive szeretetért áhítozott. 

Lehetetlen óly hamar feledni, — mondotta már 
akkor, midőn először került idegenek közé. Nem is fe-
ledett, átérezte sorsa egyik tragikumát és az élet hiú-
ságaiból nem birt szórakozást, vigaszt meríteni. 

26 éves ifjú volt midőn a kuruezok Óhajtására a 
nemzeti mozgalom élére került. 

Magas termetű, szép, nemes arcvonású, barátsá-
gos, megnyerő modorú férfiú volt, 

Saint Simon herczeg, a nagy memoire író/ ki 
Rákóczit iTranc^iaországban való tartózkodása idejéből 
jól ismerte, a fejedelem egyéniségnél így nyilatkozik, 
»Rákóczi magas termetű, de nem túlságos. Tekintete 
igen nemes, arcza kellemes; okos, szerény, óvatos. Igen 
udvarias, de válogatással. Modora igen könnyed, de 
egyszersmind méltóságos, hiúság és keresettség .nélkül. 
Igen becsületes, igazságos, őszinte, egyszerű, rendkívül 
bátor és igen kegyes, istenfélő." 

Rákóczi hatalmas előkelő rangot és Olyan dus 
vagyont örökölt, aminővel más nem dicsekedhetett. 
'Kitűnő, nevelésben részesült ,de nagy szorgalma; akarat-
ereje, tudásszomja révéh" ismereteit folyton gyarapította, 
•Beszélt hat nyelven j mint szónok . vihar jgyanáflt ra* 
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H Í R E K . 
~ Képviselőtestületi közgyűlés. Szarvas 

köwég képviselőtestülete májas 11-ón rendkívüli közgyű-
lést tartott, mely alkalommal két nagyon fontos dolog : 
a gözfttrdó és a polgári leányiskola államosításának 
ügye nyert vélgeges elintézést. A m. ülés jegyzőkönyr 
vének felolvasása után hitelesitőkttl, felkérettek Csicsely 
János és Gyuris István képviselők. Ezután a közgyűlés-
örömmel tudomásul vette a törv. hatósági bizottságnak 
jóváhagyó határozatát a gőzfürdő építésére felveendő 
60.000 koronás kölcsönre vonatkozólag s igy semmi 
sem áll útjában a gőzfürdő létesítésének.. Majd általá-
nos érdeklődés közepette tárgyalták a polgári leányis-
kola ügyét. A miniszternek leiratában foglalt összes 
feltételeket elfogadták, elhatározták hogy a község 
felépített! az iskola épületét, megadja az első felszere-
lést és az évi 2000 koronás segélyt, s igy aztán a 
vármegye jóváhagyása utján befejezett tény lesz a 
polgári leányiskolafelépitése és államosítása. 

— Érettségi vizsgálatok. A szarvasi főgymna-
siumban az írásbeli érettségi vizsgálatok csütörtökön 
kezdődtek. Az osztályvizsgálatok eredményét szerdán 
d. u. hirdette ki a tanári kar, mélynek eredménye 
elég kielégítő, a mennyiben 45 tanuló közül csak kettő 
nem bocsájtatott érettségire. Eddig a magyar, latin és 
mennyiségtan tantárgyakból tettek vizsgálatot, hátra 
van még hétfőn a német, s kedden a görög írásbeli 
érettségi. 

— Közgyűlés. BékésYármegye törvényhatósági 
bizottsága folyó évi második rendes közgyűlését május 
hó 30-án tartja meg, mely alkalommal a vármegyei 
pénztár 1902. évi zárszámadások s az erre vonatkozó 
állandó választmányi javaslat fog tárgyaltatni. 

— Ünnepség. A szarvasi társulati polgári le-
ányiskola * önképzőköre" részben saját könyvtára, rész-
ben az iskola tanítási szereinek gyarapítása czéljából 
ünnepséget rendez. 1903. május 23-án a városi szin-
körken. Műsor: 1. Poldini Ede „Vadrózsa" énekli az 
.Önképző-kpr" dalos-köre. 2. Liska Emma polg. IV. 
03zt. növ. az „Önképző-kör" alelnökének jelentése. 3. 
Az „Önképző-kör' pályázatán dijat nyert dolgozatok 
felolvasása, szavalatok és énekek. 4. Magyar népda-
lok, czimbalmon játsza: Weisz Juliska p. IV. o. n. 
5. .Márta néni mankója". Vigjáték 1 felvonásban. 
Irta: Cyarmathy Zsigáné. 6. „Vén ezigány". Irta Far-
kas Imre, zenéjét szerzette Farkas Lajos. Szavalja: 
Borgulya Mária p. IV. o. n., zongorán kiséri Józsa Irén 
p. III. o. n. 7. „Tündér kert" előadják az elemi osz-
tályok növendékei. 8. „Irénke születése napja". Vig-
játék 1 ¿¡felvonásban. Irta: Hajtman Etelka. 9. „Bú-
csú". Magánjelenet. Irta Nagy Endre. Előadja: Sárossy 
Irén p. III. o. n. 10. Eilenburg R. 4 kézre játszák: 
Haviár Ilona és Reismann Rózsi p. III. o. növendékek. 
11. Langer Viktor: „Rózsa dal* és Bognár Ignácz: 
„Éljen a magyar fajta" éneklik a polg. isk. növen-
dékei. 

— A törvényhatósági bizottság tagjai. 
Békésvármegye legtöbb adót fizető és választott vár-
megyei bizottsági tagjainak az 1903 évre szóló hely-
neve névjegyzékét a vármegye alispánja közli a hiva-
talos lapban. E szerint S z a r v a s o n virilisek: Gróf 
Bolza Pál Gróf Bolza Géza Dr. Kontúr Béla Kontúr 

gadta magával hallgatóit, a harcmezőn bátor katona 
volt és fejedelem volt ő a nép szeretetében is. 

És emellett széles látkörü diplomata volt ki a 
nemzetközi viszonyok szertelenül kuszált szövevényeinek 
mélyébe tudott tekinteni. 

Tiszta fogalmai voltak az államélet szükségletei-
ről, a nép anyagi és szellemi érdekeiről. Számos reform-
eszmét pendített meg, derék szervező tehetsége tagad-
hatatlan volt. 

Meg volt győződve, hogy amire vállalkozott az 
isten akarata, s hogy a gondviselés szemelte őt ki 
Magyarország megmentésére. 

Rajongó szeretettel sereglettek is a kuruczok az 
6 diadalmas zászlója alá, amikor Magyarország meg-
mentéséről volt szö. 

Életének legboldogabb napjai talán azok voltak, 
midőn a szépséges Sarolta Amália herczegnőt vette 
nóül és Bécsben, majd Sáros várában tartózkodott. Itt 
azonban a bécsi kormány 1701 április 18-án beteg 
áejének ágyánál, mint összeesküvőt elfogatta és Bécs-
újhelyre vitette. Börtönéből Lehmanfi kapitány segít-
ségével megszabadult és Lengyelországba menekült. 
Szökésének hírére a bécsi kormány fej és jószágvesz-
tésre ítélte Rákóczit 

Itt lengyel földön »rohliesbaa; u 1701-ik év 

József Mikolay Mihály Dr. Haviár Gyula Janurik Pál 
Kondaes Pál Haraszti Sándor Ifj. Dérczy Péter Jfj. 
Borgula Pál Tepliezky János Janurik György Janurik 
Mihály Szirmai L. Árpád Dr. LengyelJSándor Litauszky 
György Máté Kiss Pál Gyúró. Választottak: I-ső al-
kerület. Dr. Sziráezky János Mocskonyi József Salacz 
Ferencz Soltz Gyula Komár György Neumann Jenő 
Sárkány András Borgulya György (Kovács) II* alkarü-
let. Zlinszky István Dr. Glasner Adolf Borgúla Márton 
Csicsely János Dr. Reismann Adolf Elefánt János Dr. 
Szlovák Pál Dancs Szilárd IH-ik alkerület. Melis Já-
nos Liska János Gerhát György Schreiber Lipót Med-
vegy György Ridegh János Wolf Gyula Kovács János 
iV-ik alkerület. Havár Dániel Benka Gyula Melis 
Mátyás Grimm Mór Zvarinyi János Melis Pál Sápszky 
György Bakay Sándor B é k é s s z e n t a n d r á s o n vi-
rilisek : Gonda Jáuos Léderer Rudolf Választottak : Fa-
bó Emánuel Darabos Sándor Balla Sándor Jurcseb Győző 
C s a b a c s ü d ö n virih's : Valkovszky Mihály. Ö csÖ-
dön virilisek: Léderer László Tóth Lajos Tolnai Fe-
renc Oláh Antal Dezső Antal. Választottak: Papp J. 
Lsszló Dr. Oláh Antal Csonka László Soós István 
Harza Ferenc Pápai László. K o n d o r o s o n virilisek : 
Reiner Béla Kis Pál Plesch M. L. Választott: Bedák 
Mátyás. C s á k ó n virilisek: Gaiszt Gáspár (Budapesti 
Geiszt Gyula. 

— Halálozás. Súlyos csapás érte Z v a r i n y i 
Jánost, a szarvasi ág. ev. egyház köztiszteletben és 
szeretetben álló lelkészét és családját. Leánykája Erzsike 
15 éves korában f. hó 15-én hosszas szenvedés után 
elhunyt. Temetése ma d. u. 4. órakor megy végbe. 

A debreczeni tornaverseny. A Debrecenben 
f. hó 21-én megtartandó tornaversenyen részt vesz a 
szarvasi fógymnasium is 47 kitűnő tornászszal a leg-
nagyobb számmal tehát az összes résztvevő intézetek 
között. A tornászó ifjak e hét szerdáján indulnak el 
Debrecenbe O l á h Miklós tornatanár, K u 11 i k Endre 
és P l e n c z n e r Lajos tanárok vezetése mellett. A 
versenyre erősen gyakorolják magukat az ifjak s az 
elért eddigi kitűnő eredménybűi következtetve dicsősé-
get is fognak aratni a mérkőzésekben. Az egyes ver-
senynemekben a következő tornászok vesznek részt: 
Összetett versenyben, sulydobás és rudmagasugrásban 
Bakos Gyula, Bechtold Fülöp, Gutvein Fülöp, Nuszbek 
Sándor VIII. o. t. Adamkovícs János, Kovács Lajos, 
Szlauka Samu, Tusjak György, .Zvarinyi Szilárd VII. 
o. t. és Brachna Lajos V. o. t. Staféta futár verseny-
ben i Kiss Lajos, Liebmann Vilmos,v Sámuel Károly 
VII. o. t. és Tarr József VI. o. t. Távolugrásban: 
Kutlik Sándor V. Zámbori Lajos VI. Moravcsik József 
Vll. és Bakos Gyula VIII. 0. t. Rudmászásban: Oláh 
Miklós V, és Marty József VI. o. t. Függeszkedésben: 
Lukácsik Mihály VII. és Elefánt János VIII. osztályú 
tanulók. Lesz ezenkívül kötélhúzásból, a füles labda 
játékból és szertomázásból is csapatverseny. 

— A békéscsabai állomás kibővítése. A 
kereskedelmi minister Békéscsaba község kérelmére, 
melyben a vasúti állomás tervbe vett kibővítési mun-
kálatainak foganatosítását kérte, arról értesiti a köz-
séget, hogy a kibővítési munkálatainak előjegyzésbe vé-
tettek a a mint kellő hitel fog a minister rendelkezé-
sére állani, a munkálatok megkezdését azonnal elfogja 
rendelni. 

- A lóusztatás áldozata. Kovács Mihály 
18 éves szarvasi legény pénteken, d. u. 1 órakor a 
Körös mellett ácsorgott, a mikor Nagy Sándor kondo-
rosi gazdának kocsisa lovakat jött oda úsztatni. Mint-
hogy a kocsis sánta ember volt s úszni sem tudott, 
megkérte Kovács Mihályt, hogy úsztassa meg a lova-
kat. A legény készséggel vállalkozott, felült az egyik 
lóra s beusztatott a körösbe. A folyó közepén valahogy 
lecsúszott a lóról mire kétségbeesetten próbált a part 
felé jutni. A Körös hídján álló diákok vették és^re a 
legény vergődését, lármát csaptak, sőt egyik közülök 
be is úszott utána, de nem volt képes megmenteni. A 
tanulók kiáltozására Gróf Bolza Pál lovásza is edafa-
tott s csolnakra szállva csáklyával kihúzta a legényt, 
aki még akkor életben volt, de az ott levők nem tud-
ván azt, hogy hogyan kell elbánni a fuldokló emberrel, 
nem voltak képesek rajta segíteni s csak hamar kiszen-
vedett. 

— Mint Herkuleszfürdöböl (Mehádia) írják 
nekünk, Dr Klein Eberhard a szívbajosok, valamint az 
elhízásban szenvedők számára ott meghonositott és 
sikerrel alkalmazott új, ugynevett nauheini gyógymódot 
a jővö évad alatt folytatni fogja' 

—Jó tanáos. Mindazoknak, kik pázsitot akarnak 
létesiteni, ajánljuk, hogy szerezzék be Mautner -Ödön 
csász. és kir. magkereskedéséből Budapesten a „Sétatéri,, 
vagy a „Margitszigeti,, fűmagkeveróket. Ezeket már 
29 éve szállítja Mautner Budapest és a Margitsziget 
oly bámulatra méltó, és gyönyörű sétaterei részére. 

CSABHOK. 
,4 Levél. 

Oh, más csaJc irja rózsasziromra, 
Gyönyörről zengő, ékes levelét, 
Nekem jó lesz a fának hulló lombja, 
Mit bus hervadás tapos szerteszét. 
A mennyi remény hervadt el ezen, 
En mindmegannyit újra könyezem. . . 

Mint alkonyat előz meg hajnalálmot, 
Az én szerelmem is ugy fakadt; 
Még tegnap a fa elhagyatva állott 
S ma virág lepte el a gallyakat, 
Harmat reszketett lombon-levelen, 
S én minden csöppjét újra könyezem... 

Az éjszakára mért fakadt a hajnal ? 
A száraz lombon mért fakadt virág ? 
Elmultam volna csöndes alkonyattal 
Es nem zavar meg egy álomvilág; 
Pihentem volna rideg éjjelen, 
Most minden álmom újra könyézém... 

Bus éjjelembe hát csak visszatérek, 
Mint sírjába a dérütött levél; 
A sir ölében elpihen a lélek, 
A néma rög múltról nem beszél. 
De mig lehunyom álmodó szemem, 
Tudom szivemben tovább könyezem... 

Pakots József 
Felelős a szerkesztésért Sámuel A. a kiadó 

junius 12-én értesült Rákóczi a kuruczok dolhai vere-
ségéről. 

Isten nevében előre ment tehát és 14-én Magyar* 
ország határát elérte, ahol vagy 1000 ember várta és 
leírhatatlan lelkesedéssel fogadta. 

A bottal, kaszával, vasvillával fölszerelt nép csak 
özönlött ezután Rákóczihoz, mint fölszadaditójához: 
sírtak, térdre borultak előtte és hálálkodtak neki, hogy 
bejött megmentésükre. 

Junius 16-án aztán Rákóczi némiképp szervezett 
hadával a vereczkei szoroson magyar földre nyomult 
és 24-én Munkács Váráról igyekezett leszorítani a 
németeket. Hajnalban azonban vasas németek ér-
keztek a vár segítségére és bekerítették a várost, 
melyből Rákóczi csak nagynehezen vágta ki magát. 

Itt csatlakozott hozzá Beresényi Miklós gróf. a 
fejedelem helyettese, fő hadvezére és most kellőleg 
szervezett csapataival nyomultak előre egy nagy, di-
csőséges hadjáratra, amely nyólcz esztendeig változó 
szerencsévéi hozott Rákóczinak dicsőseget, szomorúsá-
got, borostyánt és töviskoszorut. . . , . 

Mikor öt Magyarország fejedelmévé választották 
1707-ben a bécsi udvar ezt nem akarta elösmerni. És 
ekkor- elhagyta Rákóczit a hadi bzerencse is. 

isméi külföldre ment, majd hoss/ss külföldön 

való tévelygés után 1720-ban haladt oda, ahová vég-
zete vitte: 

„Amerre tenger zugt 

Amerre a szél jár, 
Csillag lehanyatlik, 
ótt nyugszom meg én már". . , 

Rodostóba, ahol 1785 április 8-án meghalt, 
Földi maradványait a konstantinápolyi Sánt Benőit 

kolostor oltára előtt temették el, ahol azokat hosszas 
kutatás után Thaly Kálmán 1899-ben föllelte. 

Legnagyobb szabadsághősüuk, II. Rákóczi Ferencz 
dicső, lélekemelő ez országos emlék ünnepén, zárjuk 
mind nyájan sziveinkbe az ő szent nevét, dicsőteljes 
emlékezetét! 

Nyujtsunk egymásnak segédkezet mi magyarok 
ahoz, hogy a messze idegenben nyugvó Rákóczinak ham-
vait mielőbb itthon hantolhassuk el, és ahoz, hogy a 
200 év óta porladozó, drága emlékű fejedelmünknek a 
szobrai nemzeti nagyságunk dicsőségére mielőbb föl-
állítassanak. 

POLGÁR GÉZA. 



Vasúti menetrend. 
Indul Szarvasról: 

Mezőtúr felé reggel 8 Óra 44 p. — Délután 1 óra, 
49 p. — Éjjel 8 óra 20 perezkor, 

Mezőhegyes felé éjjel 3 óra 39 p. — Délután 
1 óra 85 perezkor. 

Mezőtúrról éjjel 3 óra 32 p. — Délután 1 óra 8 p. 
— Este 5 óra 56 perezkor. 

Mezőhegyes felől reggel 8 óra 24 p. — Délután 
1 óra 34 perezkor. 

j \ J a g ¥ v á r a á - l ^ ö z v e í k n ^ ö z e i é b e n 

•mmwhü Vasúti állomás, h h b m h m 

Kényelmes közlekedés. Vasúton Nagyváradtól fél, 
kocsin 8/4 órai távolban. Május—augusztus hónapok-
ban naponta 10, vasárnap- és ünnepnapokon 14 vonat 
közlekedik Nagyváraddal. Az uj vasúti állomás közvetlen 
a fürdőtelep mellett van. 

Az európai hirü 49 C. meleg természetes hévviz 
javalva van az izületek és izmok csúzos hántalmainál, 
idült s különösen savas izületi loboknál, csonttörések 
és különös vissza maradt vastagodásoknál, köszvénynél 
és annak különböző alakjainál, idegbajoknál, melyek 
rheumatikus alapon keletkeztek (i&hiásnál): különösen 
bőrbajoknál, végre női bajoknál; belsőleg: heveny- és 
idült gyomorbántalmak, májbajok és vesekövek esetei-
ben. üilandó fürdőorvos: dr. Matolay Károly. 

A külömböző igények szerint berendezett nagy-
számú szobák napi ára 80 krtól 3 irt között váltako-
zik. Gyógyterem (Cursalon) hírlapokkal és tekeasztallal. 
Terraszok szép kiállítással. Éttermek, sétahelyek a 
fürdőtelepen és a mellette elterülő őserdőben. Az 
erdőben jó tekepálya. 

Hat tükör fürdő, család- és kádfürdőn kívül 
mórfürdők is vannak rendszeresítve. 

- A - l l a i K i ó ls:It\in.ő z e n e k a r . 
Telefon összeköttetés Nagyváraddal. 
Az elegánsul berendezett lakószobák, kád- és 

tükörfürdők, továbbá a Félix fürdő elismert jó kony-
hája ós pinczéje készen várja a legkűlömbözőbb igényű 
vendégeket. 

Gyors és pontos kiszolgálás és mérsékelt ár által 
igyekezni fogok t. vendégeimet teljesen kielégíteni. 

Kiváló tisztelettel 
Kernáts János 

bérlő. 

Nagyméltóságú gróf Csáky Al-
binné szül. Bolza Anna grófnő tu-
lajdonát képező, Békés-megyében Kon-
doros határában fekvő, csákói-pusztai 

birtok (1-sö osztályú szántóföld, közel 
a vasúti állomáshoz) 1904. szeptem-
ber hó 29 étől kezdve 10 évre ha-
szonbérbe adandó. Közelebbi értesítés-
sel szolgál és ajánlatokat 1903. június 
hó végéig elfogad 

Dr. Szemző Gyula 
ügyvéd, uradalmi ügyész. 

9*z 

Nagyméltóságú gróf Csáky Al-
binné szül. Bolza Anna grófnőnek 
Szarvason, a Beliczey-uton fekvő 

kastélyébem 
egy több szobából álló lakás, mellék-
helyiségekkel együtt kiádó. Közelebbi 
értesítéssel szolgál 

Dr. Szemző Gyula 
ügyvéd, uradalmi ügyész 

Van szerencséin a nagy-

érdemű közönség szives tu-

domására adni, hogy házi ke-

nyér sütödémbe mai naptól 

kezdve 

tiszta rozskenyeret 
is Hitök. Megrendelések pon-

tosan eszközöltetnek, kívánat-

ra haza szállítok. 

Tisztelettel 
Scheiner Bernát 

(Kossuth-tér.) 

A Glózik-féle üzlet lakással 

(Arany János-utca) október Utöl 

1-évtől 3-évig 
Értekezni lehet Deákmalom-

utca 833 szánt alatt 

Pikoli Györgynél. 

Egyedül valódi angol 

Thierry A. gyógyszerész 

Egézségügyi hatóság által megvizsgálva 
és véleményezve ! 

Az üvegek felszerelése a kereskedelmi védjegytör-
vény védelme alatt áll. 
, Ez a balzsam belsőleg és külsőleg hasz-

nál. — Ez a balzsam : I. Felülmúlha-
tatlanul hatékony gyógyszer a tüdő- és 
mell minden betegségeiben, enyhíti a 
hnrntot és megszünteti a váladékot, 
elállítja a fájdalmas köhögést és még-
gyógyitja as ilyen bajokat, n ég ha 
idültek is. 2. Kitűnően használ torok-
gyuladásnál, rekedtsé^nél és a torok 
minden betegségeiben stb. 3. Minden 
lázt alaposan megszüntet. 4. Meglepő 
gyorsasággal meggy ógyitja a gyomor-
görcsöt, kolikát ós hascsirakást. 5. Gyön-
géd szókelést okoz és tisztitja a vért 
meg a veséket, megszünteti a lópkórt 
ós a melahut, megerősíti az étvágyat 
és az emésztést. 6. Kitűnően szolgál fog-

illelBteiUrB&liaii ¡n* i wmwm-MM 
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ovas rogaknál, szájposhadásnál és minden fog és 
szájbetegségnél, megszünteti a felböfögést és a száj meg 
gyomor rossz szagát. 7. Külső használatban csodás gyógy-
szert képez minden sebre, lázas kiütések, sipoly, szemöl-
csök; ¿gett sebek, fagyott tagok, rüli, kosz és bőrkiütések 
ellen, megszünteti a fejfájást, zúgást, szaggatást, köszvónyt 
stb. Vigyázni kell mindig a zöld apáaa-védjtgyre, mely 
fént látható! Legbiztosabb védelem a hamisítások ellen, 
ha közvetlenül hozatjuk eredeti karton-dobozokban bér-
mentve bármely postaállomásra Ausztria-Magyarországon 
12 kis- vagy 6 kettős üveg é korona. Boaznia-Herczegovi-
nába d korona 60 fillér. Kevesebb nem küldetik. Küldés 

csakis as Összeg eVóre való utalványozása mellett. 

Miért szenved ön? S S : 
b á r m i l y e n i d ü l t sebei biztosan begyógyulnak és 
elkerülhet majdnem minden fájdalmas és veszélyes 

miitétet, sőt amputátiót is, ha alkalmazza 
Thierry A. gyógyszerész egyedül valódi 

Gen i f o l i a - k e n ő c s é i 
mélynek rendkívüli nagy a huzóleépéssege, s a sebek gyó-
gyításában, valaminta fájdalmak csülapUásában felül-
múlhatatlan. A valódi centifolia-kenöcs alkalmazhatná 
gyermekágyas nők fájó emlőjére, a tej megrekedésénél 
emlökeményedésnél, orbáncznál, mindenféle régi sebeknél, 
fölfakadt lábaknál, sós csuznál, dagadt lábaknál és csonfc-
s«unál is, ütött, szúrt, lőtt, vágott es zúzott sebeknél; min-
den idegen test, mint szálka, homok, serét, tüske stb. beha-
tolásánál ; minden daganatnál, kinövésnél, pokolvarnál uj, 
képződéseknél, sőt ráknál is ; ujjfekélynól, körömmeregnol,' 
kólyagoknál, járástól kisebesült lábaknál, mindennemű 
é g e t t sebeknél, fagyott tagoknál, betegek fekvésétől szár-
mazó sebeknél, nyakdaganatnál, vérdaganatolmál; jüil'á 
jásnál ós gyermekek sebes fülénél stb. stb. Küldés csak az 
ősszeg előleges utalványozása után. Ara postadíjjal szállító-
levéllel és csomagolással stb. együtt 2 tegely Ö kor. öüíill. 
Nagy mennyisegű eredeti bizonylatok betekiuthetök. Óva 
inte£ a hamisítványok megvételétől és kérem, hogy tessék 
vigf ázni erra; hogy minden tégelj en be kell hogy égetve 
legyen ecz im: „ Schutzengel-Apotheke des A . Thierry 
in Pregrada.íí 

Ez a két gyógy erejében 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 segélyt és sikeit, legalább az or-
vos megerkeztéig; természetesen sohas 
sem szabad hamisítványokhoz vagy má-
hatástalan úgynevezett pótszerekhez 
nyúlni, melyekórt csak hiába dobjuk ki 
a pénzt, hanem forduljunk mindenkor _ 
csak ezen két rég kipióbált, kitűnő olcsó; megbízhatón 
mellett teljesen ártalmatlan világhírű szerhez, mely mi a 
den eshetőségre készen, minden családban kó zietben kell 
tartani. Ahoi nem lehet valódi minőségben, a valódiság 
¡minden ismérvével kapni, ott rendeljék meg közvetlenül 
ily czirn alatt: Schutzengel Apothehe des A Thierry in 
Pregrada bei Mohitsch-Sauerbrunn. Központi raktár Buda-
pesten Török J ózseí gyógyszerésznélZágrábban Mittelbaek S 
gyógyszerésznél ós Bécsben, Brady C. gyógyszerésznél. 
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az elsőrendű Mai 

Pontos és gyors kiszolgálás 1 

Budapest, Y., Erzsébettér 19, 

Főeláruflito: Réthy Sándor cczstgyár Szarvason, 

Ha látlak oh Zacherlin a szivem is dobban ; 
De nem fogadlak el, ha kínálnak tokban. 
Tokban ami van, haszontalan dib, dáb ; 
Attól ugyan nem döglik, se féreg, se a sváb. 

Zacherlin üvegben ! Ez az igazi szer! 
Legyen áldott a ki készit százszor és ezerszer 
S valahol függ a Zacherlin plakát: 
Ott kapható Zacherlin egész éven át. 

r m t á M & „Szarvas é j Vidéke*' g jo i ! 
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