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Szarvas, 1902. szep. 20. 

mámoros a lelkünk Kossuth iránt le-
rótt kegyeletünk és hálánk nemes érzelmétől, 
még lángol szivünkben 100 éves születésének 
ünnepélyén hangoztatott szent eszméinek, élete 
történetének gyűjtő tüze, mikor hálaadó imánk 
száll fel áhítatosan, szívből fakadóan a magya-
rok istenéhez, hogy megengedte nekünk, hogy 
elértük ugy megülni édes szabadságunk meg-
teremtőjének 100-ik születésnapját, a hogy még 
soha sem ültek meg ünnepet, a hogy méltó ez 
a magyar nemzethez, 

Kossuth Lajos nevétől hangos szeptember 
19-én az egész ország. A kegyelet ünnepe el-
következett, siet minden magyar az emlékezet 
szent oltárához. 

Szarvas város hazafias közönsége is kivette 
a maga részét e világra szóló ünnepségből oly 
impozánsul, oly fenségesen, a mint ezt csak a 
igaz hazaszeretettől áthatott magyar község 
teheti. 

Harangzugással adaíoíl jel csütörtökön este 
fél hét órakor, hogy az ünnepély megkezdődött. 
Az ó és u j cv. templomok tornyából ezután a 
főgymnasium tanuló ifjúsága zengett hazafias 

dalokat, majd pedig megkezdődött a Kossuth 
téren*a körmenetre való gyülekezés. 

Sok ezernyi tömeg indult meg fáklyásme-
nettel az élőn zenekíséret mellett a fényesen ki-
világított s fellobogózo Lt városban körmenetet 
tartani: A Belicey-uton a gymoasium felé ha-
ladva a Kossuth utcára mentek, majd a Gróf 
Csáky Albin utcán s kisebb utcákon keresztül 
újból a Belicey-utra kerültek vissza. 

Eleinte minden szép rendben ment, de ké-
sőbb a menethez csatlakozott csőcselék az ab-
lakokat, ha csak egy is nem volt kivilágítva, 
vagy olyan helyen is, hol egyáltalában nem lak-
tak, beverte, tetemes kárt okozva a tulajdono-
soknak az által is* hogy a bedobált hatalmas 
ködarabok a szobákban lévő értékes tárgyakat 
is összezúzták, 

(Díszelőadás*) 
Este 8 órakor a nyári színkörben zsulolt 

ház mellett díszelőadást tartottak. Elsőnek 
D a n c s Szilárd lépett fel, ki szép tartalmú be-
szédben, kitűnő előadásba emlékezett meg Kos-
suth Lajosról, markáns vonásokkal rajzolva meg 
jellemének s élete történetének főbb vonásait a 
közönség zajos tetszés nyilvánítása mellett. 
Utána H o r v á t h Ilma k. a. szavalta el ked-
vesen Ábrány „Kossuth sírja" cz. ódáját, majd 
pedig Roszjarovitz János tánctanító vezetése 
mellett vagy 12 pár a körmagyart táncolta el 
oly ügyesen, hogy kívánatra többször meg kel-
lett ismételniük. Gyönyörű pontját képezte az 
előadásnak L á n y i Anna k. a. által művészi-

leg előadott alkalmi szavallat egy élőkép kere-
tében, mely Kossuthnak Hungária által történt 
megkoszorúzását ábrázolta. Nagyon szép Hun-
gária volt Dr. Vi e 1 a n d Sándorné, a mint 
érc sisakkal, páncélosán, karddal övezve, kezében 
koszorút tartva, azt az angyalok által körülvett 
Kossuth képre szándékozik tenni. Az előadást 
a Kossuth nóta eléneklésével fejezték be. 

(Az ev. ó templomban.) 
Szeptember 19-én, miután már kora rég-

gel az összes zenekarok hazafias nótákat húzva 
bejárták a várost, az ev, ó templomban gyűltek 
össze hálaadó isteni tiszteletre, S c h o 1 c z Gyula 
ev. lelkész gyönyörű beszédben méltatta Kos-
suth érdemeit. Az isteni tiszteletet a dalárda 
zárta be a szózat eléneklésével s azután 

óriási számú hallgatóság jelenlétében vette 
kezdetét fél 10 órakor a képviselőtestületi dísz-
közgyűlés. Az elnöklő biró G r i m m Mór meg-
nyitja a gyűlést, indítványozza Kossuth Lajos 
érdemeinek jegyzőkönyvben való megörökítését, 
a mi természetesen egyhangú lelkesedéssel ün-
nepélyesen meg is történt. Ezután S a l a c z Jó-
zsef első jegyző érdekfeszítő előadása követke-
zett, mely városunk történetének azon adatait 
foglalta magában, melyek [Kossuthhoz fűződnek. 
Így az 1892. évi határozatot, melynek értelmé-
ben Kossuth Szarvas díszpolgára lett, majd 
azon küldöttség tagjainak nevét említi, kik Kos-
suth temetésén városunk képviseletében részt 
vettek. 

Ezután B e n k a Gyula fögymnasiumi igaz-

Kossuth Lajos és a vármegyék. 
Vajon nagyobb-e ma Kossuth Lajos a magyar 

nép szemében, mint volt a szabadságharcz idején? 
Lehet, hogy a mult, bár csak felszázad mult el 

azóta, bizonyos mithoszi fénynyel vonja e nagy férfiú 
emlékét s a mi hazafiu lelkében csodás, varázslatos 
érzések keletkeznek, midőn Kossuth Lajosra gondol. 

S mégis nagyobb volt ő a magyarok szivében 
akkor, midőn a forrongó ország benne látta megváltó-
ját, vezérét ujjáteremtőjet. Határtalan lelkesedéssel 
csüngött e férfiún az egész ország, nevének egyszerű 
kiejtése már lázas dobogásba hozta a sziveket s édesen 
zengő szavát hallván, megdöngette volna a pokol ka-
puját is a magyar. 

Legerősebb vára Kossuth Lajosnak a vármegye-
házak voltak. A megyék hatóságai törhetlen ragaszko-
dással viseltettek iránta, aki az ő sorukból küzdötte 
fel magát az első magyar emberré, . . 

Elhangzott a függetlenségi nyilatkozat, s nyomban 
küldönczök száguldtak szerte széjjel a lázban égő 
országban, hogy mégvigyék a nagy hirt a vármegyék-
nek; Mindenütt égbetörő Örömmel fogadták a függet-
lenségi nyilatkozatot. Összeültek nyomban a törvény-

" hatóságok bizottságai és túláradó lelkesedéssel ünne-
pelték a magyar mh%ám$QU 

Az összes magyar vármegyék hódolatnyilatkozatot 
intéztek Kossuth Lajos kormányzóhoz. S hogy ki volt 
Kossuth a vármegyéknek, azt mindennél szebben hir-
detik e hődolatu nyilatkozatokból, melyekből itt közlünk 
néhány szemelvényt. 

Abauj vármegye hódolat nyilatkozata, mint a 
48—494ki forradalmi kormány hivatalos „Közlönye" 
1849 junius 5-iki számában olvasható, igy hangzik. 

5784: K. 
Hódolat nyilatkozata Abauj megye közönségének, 

az ország kormányzó elnökéhez: 
Nemzeti életharczunknak szerencsés eredményét^ 

egyedül a törhetlen akaratú s tántorithatlan hüségü 
hazafiaknak köszönhetjük, — ezen a késő ivadék által 
is mély tiszteletben tartandó férfiak élén ön áll kor-
mányzó ur, kit a magyarok istene hazánk legvészesb 
napjaiban a merülő félben levő hajó kormányára 
vezérlett, ön ragadta meg nagy férfiú erős karral, az 
austriai ház zsarnoksága miatt életerejéből kimerített, 
és azon ház árulása és hitszegésze által politikai 
lételét is végveszélylyel fenyegetett szegény hazánknak 
gyeplőjét ! Ön kétségbe nem esve édes hazánk meg-
menthetésén azon legkritikusabb időben is, midőn ha-
táraink a hitszegő ellenség által kilenc oldalról meg-
támadtatva, s maga a főváros ostrommal fenyegettetve, 
nemzetünk legjobbjai, a sikertelennek látszó munkától 
kifáradva, egy szebb jövőnek reményét már veszítették, 
felbátoritá a csüggedőket, irányt adott a nemzetgyűlés 
tanácskozásának és megvetve az életét s vagyonát fe-
nyegető veszélyeket} férfias elszántsága s ernyedetlen 
m v n t o á p § Gélmm i»We4éseji. álig} peretett 

zánkat s nemzetiségünket a végveszélytől megmenté, 
nem csak : de sőt a sikerdus győzedelmek következ-
tében eltalálta azon időpontot, midőn az Összes nép. 
a zsarnok asztriai ház iránti kegyeletét szivéből kiszag-
gatván, az országos nemzetgyűlésnek önnek korszerű 
indítványára azon népet 300 éves billincseitől leimen* 
teiii, s szabaddá és függetlenné nyilvánítani kellett 1-
Nincs-e Magyarhazában férfiú, kit a szabaddá tett haza 
kormányának elnöksége, a nemzetgyűlés és az Összes 
nép bizalma méltóbban illethetne, mint önt kormányzó 
ur, azon haza szabaditóját és felvirágzásának reményét I 
— Midőn tehát érdemlett megtiszteltetésén határtalan 
örömünket kijelenteni sietnénk, köszönetet szavazunk 
kormányzó urnák, vhogy a nemzet kívánságának en-
gedve, a status kormányát polgári kötellességének ér-
zetében kezében vette ; áldja meg a gondviselés önt 
hazánk ujjá teremtésének nagy munkája bevégez-
hetéséhez tartós egészséggel s elegendő erővel és ter-
jessze becses életét elnyomott nemzetünknek javára 
az emberi kor legvégsőbb határáig; mi alkotmányunkhoz 
és függetlenségünkhöz hívek, sajnosan érezzük azt, 
hogy a legközelebb lefoljt nagy nyomor telyes hónap 
alatt az ellenség rabló csordáitól akadályoztatva, 
hazánk megmentéséhez óhajtásunk szerint kellőleg nem 
járulhatnánk; ígéretet teszünk önnek kormányzó ur: 
hogy semmi áldozatoktól vissza nem rettenve, szép de 
nehéz feladatában szíves készséggel támogatandjuk jel-
szavunk levén: »Éljen a szabad és független Magyar-
haza f 

Kelt az 1849» évi május 3-án Kassán tartott 
jbfeetoánp üléséből* Abaiym^yéttek 



gatő szónoki remeke, ÍCossróh Lajosról adott 
nagy hatású, gyönyörű emlékbeszéde követke-
zett. Beszédében elébünk állítja Kossuth Lajost 
jellemének minden oldaláról, a való-igazában meg-
világija egész egyéniségét, működésének minden 
motívumát. — Kár, hogy olvasóinknak lapunk 
szűkre s z a b o t t terjedelménél fogva a remek szó-
noklat repróducálásával nem kedveskedhetünk. 

.A diszgyülés bezárása után 

nyü gyönyörű alkalmi ódáját. Majd Z v a r i -
n y i János ev. lelkész igaz lelkesedéssel, elraga-
dóan szép beszédben zárta be az ünnepélyt. 

programm szerint előbb a neolog, majd az or-
thodox izr. imaházban tartott istenitisztelettel 
folytatódott az ünnepély az előbbiben K l e i n 
Adolf rabbi, az utóbbiban pedig B l o n d e r 
Salamon mondott szép alkalmi beszédet. Mind-
két templom zsúfolásig megtelt közönséggel. 

(A körmenet,) 
Délután 3 órakor kezdődött meg a testü-

leteknek diszes, impozáns felvonulása. Mintegy 
15 ezer főből álló tömeg hullámzott a Kossuth 
téren, várva az indulást, mely zeneszó, dobper-
gés, éneklés s örömrivalgással vette kezdetét. A 
menet oly hosszú volt, hogy mig egyik vége a 
Kossuth téren volt, a másik már a főgymnasi-
urnnál tartott, dacára annak, hogy az utcza 
egész széltében tömve volt az emberekkel. A 
menetet bandérium, kocsikorzó, az önkéntes 
tűzoltók csapata vezette, azután a 48-as bonvé-
dek kis csapata, a dalárda, fehér ruhás lányok, 
íögymnasiumi tanári kar és tanuló ifjúság, ke-
reskedő, földmivelö ifjak stb. testületek, népis-
kolák növendékei következtek. 

A menet a róm. kath. temlom előtt fölál-
lított diszes tribün előtt oszlopokban sorakozva 
állapadott meg. Egy perc múlva 15 ezer ma-
gyar ember ajkáról hangzott fel a hymnusz, 
melynek eléneklése után Kaviár Dani lép az 
emelvényre, magvas, szép beszédben méltányolja 
Kossuth érdemeit olyformán, hogy kora szelle-
mével, annak történetével szembe állítja Kosssuth 
fenkolt gondolkodását, rövid vázlatban tárgyalja 
Kossuth élete történetét. Beszédét szűnni nem 
akaró éljenzéssel jutalmazták. 

M o 1 n á r János szólott eztán az egybe-
gyűlt iskolás gyermekekhez lelkesítő szavakat, 
utána pedig Dr. N e m e s Béla íögymnasiumi 
tanár szavalta el nagy hatással saját szerzemé-

Brassó vármegye többek között ezeket írja Kos-
suthnak. 

A császár nyilatkozataira adott méltó1 válasznak 
tekintjük tehát mélyen tisztelt konnányzó elnök urnák 
f. hó 20-án 5907. sz. alatti levelével közlött független-
ségi határozatot és azt teljesen magunkévá tesz ük, 
mert megvagyunk győződve, miszerint az a nemzet 
jövő nagyságának és boldogságának csiráját, tehát a 
hazafiúi küzdelmeknek legédesebb gyümölcsét hordja 
méhében és tisztelettel hajlunk meg a nemzetgyűlés 
előtt, mely a viszonyok hatalmát latra vetve, ama 
függetlenségi határozatot meghozni elég férfias, elég 
bátor, elég erős volt. 

Önt tehát mélyen tisztelt kormányzó elnök ur 
magas állásában hazafiúi örömmel üdvözöljük, egyszer-
smind biztosítjuk, hogy a szeretett haza szent ügyében 
hazafiúi készséggel sietendünk közremunkálni, sőt min-
dennemű áldozatokra is készek vagyunk» 

Egyébiránt kijelenteni sietünk, miszerint a függet-
lenségi határozatot felolvasván, hódolattal fogadtuk 
és tisztviselőinknek azon meghagyással adtuk ki, hogy 
a z t mindenütt hirdessék, a népnek megmagyarázzák, a 
kételkedőket felvilágosítsák és minden esetre a nemzet 
parancsnokának kész engedelmességet eszközöljenek. 

Fehér megye bizottmánya ezeket írja hódolat 
nyilatkozatában-: 

Mai napon tartott bizottmány! ülésünkben tisztelt 
kormányzó ur 5907 sz- alatt 1849 ápril 20-án kelt 
levele, melyben hazánknak a habsburg-lothringeni 
háztóli függetlenségét s tiszteit önnek az ország 
kormányzójává választását tudatjaí úgy azon okirat, 
mely a habsburg-lothringeni ház százados hitszögősei 
§ ármányai hű rajzát és a n$mzet függetlenségét tár 

A tömeg ezután szétoszlott. Legtöbbje az 
„Árpádc£ szállodába vonult, hol Umcvigalmat, 
népünnepélyt tartottak. 

Este 8 órakor 500 terítékű bankett volt, 
melyen toastöt mondtak B e n k a Gyula és H a-
viár Dani. 

Ezzel befejezzük beszámolásunkat a nagy-
szerű, fenséges ünnepélyről. Őszinte lelkesedés, 
magasztos hangulat uralkodott azon Jiudvégig, 
megmutattuk, hogy valóban magyarok vagyunk, 
hogy megtudjuk becsülni nemzetünk nagyjait, 
maradjon is meg a hála és szeretet ezen szent 
érzelme örökkön örökké minden magyar szivé-
ben, mert csak az a nemzet lehet boldog, mely 
elismeréssel, kegyelettel adózik nagyjainak! 

— Kossuth ünneplése vármegyénkben. 
Békésvárgye hazfias közönsége is nagy lelkesedéssel, 
kegyelettel ünnepelte meg Kossuth Lajos századik szü-
letésnapját. Eddig a következő részletes tudósításokat 
kaptuk. G y o m án vasárnap folyt le a Kossuth-ünnep. 
Délelőtti 9 órakor az ev. ref. templomban ünnepi isten-
tisztelet volt. Kálmán Farkas ev. ref. lelkész megkapó 
beszédben emlékezett meg Kossuth Lajosról. A tem-
plomból a közönség a vasúti pályához vonult ki, a ke-
rületképviselőjének Hentaller Lajosnak fogadására, a 
kit Kovács Lajos üdvözölt a választó polgárok nevében. 
A pályaháztól a városházhoz indult a menet. A vá-
rosházának nagy tanácstermében délelőtt l l órakor 
megkezdődött a képviselőtestület ünnepi díszközgyűlése. 
A díszközgyűlést Rohoska Mihály járási főszolgabíró 
nyitotta meg hazafias, szép beszéddel. Utána Garzó 
Gyula ev. ref, lelkész mondott ünnepi beszédet. A ha-
talmas szónoklatot viharos tapssal és éljenzéssel fo-
gadták az egybegyűltek, A díszközgyűlés azután egy-
hangúlag, nagy lelkesedéssel fogadta el a községnek ab-
beli határozati javaslatát* hoyy Gyomán szobor állitas-
sék Kossuth Lajosnak. A közgyűlés menten még is sza-
vazott e hazafias célra ezer koronát, elhatározván, 
hogy a szobor javára gyűjtést is inclit. A haligatóság 
lelkesen megéljenezte a derék képviselőtestület haza-
fias határozatát. Délben Birö Bence a gyomai függet-
lenségi és 48-as párt elnöke lakomát adott Hentaller 
Lajos és kísérőinek tiszteletére. Délulán ünnepi körme-

net volt s azután a városház előtti téren Hentaller 
Lajos lelkes ünnepi beszédet mondott. A nagyhatású 
beszéd után a dalárda Pap Zoltán képviselő Kossuth-
himnuszát énekelte el, majd Kató József szavalta el 
„Kossuth Lajos" cimü ódáját. Végül a közönség elé-
nekelte & szózatot és ezzel a szép ünnepnek vége is 
volt. Délután népmulatság volt a népligetben. Esti 7 
órakor pedig a népligeti vendéglő nagytermében la-
koma volt. 

E n d r ő d ö i i 19-én ünnepelték meg Kossuth 100 
éves születésnapját. A képviselőtestület díszközgyűlést 
tartott, melyen Z o l i n k a János esperes plébános 
mondott magas szárnyalású emlékbeszédet. Ugyanek-
kor helyezték el Kossuthnak a tanácsterem számára 
megfestett arcképét, majd pedig a községháza udvarán 
Kossuth fákat ültettek el. Este a casinóban 400 terí-
tékű bankett volt; az épületek mind fel voltak lobo-
gózva s kivilágítva. 

O r o s h á z á n nagy lelkesedéssel ülték meg Kos-
suth születésének századik évfordulóját. Az ünnep elő-
estéjén a színházban díszelőadás volt. A tornyok fel 
voltak lampionozva, s az erkélyről fuvó zenekarok ját-
szották a Kossuth hymnust. Pénteken reggel az összes 
templomokban hálaadó istentiszteletet, ezután pedig 10 
órakor képviselőtestületi díszközgyűlés volt, hol V e-
r e s József országgyűlési képviselő tartott szónoklatot. 
Délután népgyűlést tartottak, mely alkalommal K o-
v á c s Andor ev. ref. lelkész mondott gyönyörű be-
szédet. 

Évmegny i tó istentisztelet . A szarvasi fő-
gymnasium tanárkara és tanulói more patrio az idén 
is megtartják az évmegnyitő isteni tiszteletet ma dél-
előtt 10 órakor az ev. ó templomban. Az ünnepi szó-
noklatot M e 1 i s János vallástanár fogja tartani. 

— N é v m a g y a r o s í t á s . Szrnka Mihály fögy-
mnasiumi Vili. o. tanuló nevének „Székely"-re történt 
átvá ltoztatását a belügyminister engedélyezte. 

— E l j e g y z é s . W e i n b e r g e r Jenő szarvasi 
fiatal kereskedő eljegyezte K r a u s z Emánuel gyulai 
kereskedő bájos leányát Etelkát. 

— Ez is h a z a f i s á g í Megbotránkozással ve-
szünk hírt arról a kínos ünneprontó esetről melyet a 
f. hó 18-án tartott fáklyásmenet alkalmával követtek 
el. A rendben vonuló menethez csatlakozott csavargók 
és inasok ugyanis beverték mindazon házak ablakait, 
hol nem minden ablak volt kivilágítva. így Enyedi 
Sándor, »Simon Károly, Elefánt János, Dr. Déri Henrik 
és Schreiber Dávid szenvedtek kárt a csőcselék „haza-
fiaskodása" miatt, kik közül a legtöbb tettest Mis nyo-
mozta már a rendőrség. Minthogy többektől hallottuk, 
hogy az ünneprontók között diákok is volnának, he-
lyén valónak tartjuk megemlíteni, hogy diákjaink, a 
mint biztosra vettük is, alaptalanul lettek megvádolva, 
közülök ebben az ocsmány tüntetésben egyetlen egy 
sem vett részt, mint ezt a kipuhatolt tettesek lajst-
roma és a vallomása is bizonyítja! 
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leirhatlan az, arról csak szem és fül tanúskod-
hatnak. 

Annak érzése, mikép hullanak le egy nemzet 
testéről a láncok, melyek őt test- és szellemben szol-
gává tevék; azon igazság teljesedése, hogy a bűn, ha 
ínég oly fényes is, bármikor, de lebukik magas pol-
cáról ; azon tudat, hogy e hon szabad, független és 
önálló, az örömérzetnek ' rajzolhatlan vegyületét tük-
rözte a jelenvoltak arculatára. 

Még inkább nevelte ezen örömet annak tudása, 
hogy a szabad, Önálló és független hon kormányrudja 
oly kezekbe adatott, mint tisztelt öné, melyek a leg-
viharosabb percekben sem reszkedtek, ingadoztak csüg-

Fogadja ezért tisztelt kormányzó ur e megye kö-
zönségei egy ajkU szíves s bizalomteljes hódolatát, 
melyet bizottmány ülésünk egyhangú határozatában 
kifejezve tisztelettel im itt küldünk. Fehérmegye bizott-
mánya. 

Ugocsá megye alispánja ezeket írja: 
Mélyen tiszelt kormányzó elnök ur! A nemzet 

függetlenségi nyilatkozata tegnapi napon temérdek 
megyei nép jelenlétében itt Nagy-SzőllösÖn egész ün-
nepélyességgel közönségessé tétetvén, miután a tárgy-
nak érdeme az isten szabad ege alatt tartott hálaadó 
szent mise után orosz és magyar nyelven több szónok 
áltai magyaráztatott; sietek országos kormányzó elnök 
urat ti sztélét lel tudósítani; hogy a jelenvolt népségnek 
legegyügytibb tagja is egész elragadtatással találá 
magát uj helyzetében és mintha reája nézve az osztrák 
dynastia, melynek rabigája alól annyi sok évi szenve-
dései után kimenekedett, soha se is létezett volna, a 
legnagyobb Imzafiui lelkesedéssel hódolt a nemzetgyű-
lés április i44k ünnepélyes nyiiatko2atána& 
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Tisztelt kormányzó elnök ur I A habsburglothrin 
geni ház, tiszlett kormányzó elnök ur Debrecenben f. 
é. ápr. 20-án kelt s hozzánk intézett becses levelében 
is leirt, általa elkövetett borzasztó tényekért a nemzeti 
gyűlés által m. hó 19-én trónvesztettnek és száműzött-
nek a magyar álladalom önállónak nyilatkoztatott. 
Vévén mi tisztelt kormányzó elnök urnák e becses és 
üdvös tudósítását s vévén e mellett á nemzetgyűlés 
érintett időben hozott hazánk függetlenségi határozatát : 
azt városunk mai napon tartott közgyűlésében felol-
vastuk. El nem titkolhatjuk annak felolvasásával ben-
nünk támadt örömérzelmeinket.. Ir volt ez a dühös, 
városunkból csak pár nap előtt kivonult ellenség által 
rajtunk ejtett sebeinkre. A magyarhaza. 

Mármaros Sziget polgármestere, Husvezky Ferenc 
ezeket írja a város közönsége nevében; 

Kinek szivhurjain nem pendültek meg az öröm-
hangok, a midőn önt, mint egy független haza szaba-
don választott kormányzó elnökét pillantá meg poli-
tikai életünk közlönyeiben ; hála az égnek! hogy a 
dynastia — nem akarván beleolvadni a nép érdekébe 
elenyészett, miiit Róma és Velence hatalmas patrí-
ciusa. 

Nem azt illeti a köztisztelet, a ki a honnak javát 
akarja, hanem a ki azt eszközli is, mert az akarat : 
csak feltétel, de a tett fáradozás, — azért leginkább 
üdv önnek — mélyen tisztelt kormányzó elnök uri — 
rendelkezzék ön velünk, mint oly fiaival e honnak, 
kiknek kebleikbe, mikor annak érdeke ugy kívánja, aa 
áldozatkészség soha nem hibázik, s.kik megtanulták 
már ismerni polgári s társas kötelességök szentségét, 
így ünnepelték a megyék és városok Kossuth Lajost 
és a magyar szabadság felvirradtát l 
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—• A m a g y a r n a p i l a p o k .között* melyek ma 
igen nagy számban jelennek meg a fővárosban, válto-
zatosság tekintetében kétségtelenül első helyen áll a 
„Budapest* képes politikai napilap. Igazi független 
irányú újság, melynek vezércikkeit legjobb nevü irők 
és országgyűlési képviselők, közöttük Kossuth Ferencz 
irják. Naponként művészi kivitelű tanulságos és alkalmi 
képeket hoz, hírrovata változatos, tárcacikei élvezetesek. 
Állandóan két érdekfeszítő regényt közöl, egyiket min-
dig könyvalakban, ugy hogy az kivágható és beköt-
hető. Minden vasárnap egy élelap-melléklete van, mely 
talányokat közöl és ezek megfejtői között értékes 
ajándékot sorsol ld; végül még megemlítendő, hogy 
karácsonyra minden előfizető teljesen ingyen egy tar-
talmas és diszes naptárt kap. Amellett a „Budapest" 
a legolcsóbb napilap, mert havonként csak. 2 koronába 
kerül. Mutatványszámot ingyen leüld a „Budapest" 
kiadóhivatala, Budapesten, IV. ker.. Sarkantyus-utca 3. 
szám ahova az előfizetési pénzek is küldendők. 

— A P e s t i Hirlap naptára az eddiginél dí-
szesebb Idállitásban, ;jobb képekkel és a legváltozato-
sabb tartalommal jelenik meg decemberben, mint a 
Pesti Hirlap előfizetőinek karácsonyi ajándéka. Amit 
azért ajánlunk t. olvasóink figyelmébe, mert az uj elő-
fizetők csak ugy kaphatják meg a Pesti Hirlap aján-
dék-naptárát, ha már októbertől kezdve előfizetnek. A 
naptár pedig azért becsesebb minden egyéb könyvaján-
déknál, mert egész éven át hasznát lehet venni; szép-
irodalmi része nagy irodaimi becscsel fog birni, azon-
kívül számos közérdekű czikket fog tartalmazni. Van 
a Pesti Hírlapnak egyéb kedvezménye is előfizetői ré-
szére s ez a Divat Szalon cimü szép kiállítású, prak-
tikusan szerkesztett divatközlöny, melyet a Pesti Hir-
lap előfizetői negyedévi 2 korona csekély dijért ren-
delhetnek meg. A Pesti Hirlap ma a legfüggetlenebb 
és legszókimondóbb újság, mely nem áll egyetlen párt 
szolgálatában sem, mint a többi napilapok. Ügy politi-
kai, mint szépirodalmi munkatársai a legkiválóbb pub-
licistái és irodalmi erők, kiknek sorából legyen elég ki-
emelnünk a következőket: Mikszáth- Kálmán, Tóth 
Béla, Kozma Andor, Bede Jób, Kóbor Tamás, dr. 
Vázsonyi Vilmos, dr. Matlekovits Sándor, Busbach 
Péter, Murai Károly, gr. Vay Sándor, Tömörkény Ist-
ván, Homok (Gserzy Mihály), b. Jósika Kálmán, Kézái 
Kovács László, Ego, Lux Terka, Szentmiklóssy Gyula, 
Szabóné Nogáll Janka, Abonyi Árpád, Zempléni Árpád, 
stb. Bár a Pesti Hirlap naponkint a legnagyobb ter-
jedelemben jelenik meg (mindennap 20—24, vasárna-
pokon és ünnepeken 36—40 oldal), előfizetési ára 
mégis csak 7 korona negyedévre s a Divat Szalonnal 
együtt 9 korona, mely a kiadóhivatalához (Budapest, 
V., Váci-körut 78.) küldendő. 

panaszkodnak már oly nagyon s a gazdák re-
ménységtől eltelve tekintenek ismét a jövőbe. 

Őrömmel számolunk be tehát a magyar 
gazdák anyagi diadaláról. 

Nem kisebb örömet okoz az erkölcsi dia-
dal, melyet az elmúlt hetekben aratott a ma-
gyar gazdaközönség. Egymás után három pom-
pásan rendezett gazdasági kiállítás nyílt meg: a 
versed, a lovrini és a pozsonyi. E kiállításokon 
különösen a pözsonyiny fényes tanújelét adta; a 
magyar föld erejének és gazdaságának. Igazán 
csodálatos, hogy ez a sok gazdasági válságo-
kon keresztülment magyar vidék ilyen tanulá-
sok és tartalmas kiállításokat tudott produ-

Ez őszön két nagy diadalt aratott a ma-
gyar gazdaközönség, olyan diadalokat, melyek-
nek kedvező hatása előreláthatólag hosszú időn 
keresztül érezhető lesz, ami szerfelett örvende-
tes perspektíva. Anyagi és erkölcsi diadalt arat-
tunk az idén. 

Az anyagi diadal; a jó termés. Egy évti-
zed óta nem hálálta meg ilyen busásan a ma-
gyar föld azt a munkát, amelyet áldozott a 
földmivelő s ugy a mennyiség, mint minőség 
dolgában első rangú eredményekkel állunk szem-
ben. Igaz, vannak egyes vidékek, ahol kedve-
zőtlen időjárási viszonyok behatása folytán nem 
volt elsőrangú aratási eredmény, de ezek a vi-
dékek hála Istennek kivételek, de itt a közepes 
eredményt sikerült elérni, rosz termés sehol az 
ország gazdaságának semmiféle ágában nem 

Fölösleges magyarázgatni milyen kedvező 
hatással van ez a kitűnő termés az ország min-
den viszonyára; Á zsellértől a bankdirektorig, 
falusi susztertől a gyárosig és adópénztárnokig 
mindenki közvetlenül, a maga előnyére élvezi a 
jó termés eredményét. Első sorban természete-
sen a gazda és földbirtokos közönség érzi meg 
a kedvező hatást. Ez a közönség, mely annyi 
esztendőn keresztül sanyargott az általános gaz-
dasági depresszió és a gyenge termések nyo-
mása alatt. Mar a magyar gazdák csődjéről be-
széltek a sötétlátásu közgazdászok s a depresz-
sziő folytán egymás után hangzott fel a keres-
kedelem és az ipar siralma — mert hiszen, ha 
a gazda szegény, nem boldogul nálunk a keres-
kedő Jaz iparos sem. Ez a jó esztendő varázs-
ütéssel eloszlatta a komor hangulatokat maxis, 

A kiállítások bizonyítják, hogy korántsem 
sülyedt frázissá a mondás, hogy Magyarország 
földmivelő ország. Igenis íoklmivelö ország és 
a ki nem igy fogja fel a magyar közgazdasági 
politikát az végzetes hibákba esik. 

S örömmel konstatáljuk, hogy e kiállítások 
bizonyságát szolgáltatták annak is, hogy meny-
nyire haladt a magyar gazdaközönség a modern 
íöldmivelés mesterségének elsajátításában. Ter-
ményeink jobb minőségűek mint voltak hajda-
nában és a termeit mennyiségek össze sem ha-
sonlíthatók a multakkal. Van vidék, van birtok, 
ahol most ugyanolyan nagyságú területen 500 
és még több százalékkal többet termelnek, mint 
húsz harminc esztendő előtt. S igaz, hogy a 
szükséglet is . megnövekedett azóta, mégis bi-
zonysága ez a haladás annak, hogy a magyar 
föld termőképessége lépést tucl tartani a szük-
séglet emelkedésével. 

S örvendetes, hogy e kiállításokon hatal-
masan meg is nyilatkozott a magyar gazdák ön-
érzete. A kongresszuson s a kiállításon részt 
vett kormányférfiak egytől egyig erélyesen han-
goztatták, hogy a gazda gerince a magyar tár-
sadalomnak és a közgazdaságnak./; 

így is van, másként nem is lehet. És ha a 
gazdaközönség levonja a konzekvenciákat az 
anyagi és erkölcsi diadalból, melyben ezen az 

őszön része volt és ha óvakodik a tulkapások-
tól s tartózkodik: a túlzóktól, akik a más gaz-
dasági ágak ellen törnek, rövid időn belül jó-
lét és megelégedettség fog honolni az ország-
ban. S megszűnnek, különleges intézkedések 
nélkül is a magyar föld mizerái, elsősorban a 
kivándorlás. Mert ha meg tud élni idehaza a 
magyar ember, akkor itthon marad. 

F e l e l ő s a szerkesztésért: S á m u e l A . k i a d ó . 

Á r v e r é s i h i r d e t m é n y i kivonat. 
A szarvasi kir. járásbíróság, mint tkvi ha-

közhíré teszi, hogy a szarvasi takarék-
pénztár és az ezzel csatlakozott Oncsik Pál és 
neje Balczó Mária végrehajtatónak ifj, Melis 
Mihály szarvasi lakos végrehajtást szenvedő 
elleni 1200 K. illetve 140 K. tőkekövetelés és 
ezek járulékai iránti végrehajtási ügyében a gyulai 
kir. törvényszék (a szarvasi kir. járásbíróság) 
területen levő s a szarvasi 122 sz. tjkvben A I 
3. rsz. alatt fekvő 1380 — 81 ürsz. beltelkes házra 
az árverést 800 K.~ban ezennel megállapítótt 
kikiáltási árban elrendelte^ és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1902. évi október hő 2-ik 
napján délelőtti 9 órakor a szarvasi kir. járásbíró-
ság árverelö helyiségében megtartandó nyilvános 
árverésen eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lan becsárának 10ü/o-át vagyis 80 koronát kész-
pénzben, vagy az 1881, LX tez, 42 §-ában 
jelzett árfolyammal számított, és az 1881. óvi 
november 1- . sz» a. gyminisz-
teri rendelet 8 §-ában kijelölt óvadékképes érték 
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881 LX cez. 170 ¿'-a értelmében a bánatpénz-
nek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság. 
Szarvas, 1902. évi augusztus hó 23-én. 

* Mészáros 

ElaS késből legjobban, legoloaóbban vásárol 
Magyarorag&g legnagyobb hanggsergyára. 

txLVö- éa vonós hangterekben" 

császári és királyi udvari hangszergyáros, a császári és királyi közös éa a 
— — — — magyar királyi honvéd-hadsereg szállítója. —— 

.33" -7 
Nagy választék az összes hangszerekben. Hegedűk gordon-
kák, bőgök, fuvolák, klarinétok, trombiták, cimbalmok. 
Általam construált TÁ ROGATÖ K 30 forinttól feljebb, 

iskola és zongorakiséret ingyen. -—-••• 
H A E M O N I S - A K legj°bb> elpusztithallan hangokkal. Különlegesség 
temzamzfflHzszaszffl acélhangu hangverseny-harmonikák, saját minták. 

T E L J E S Z ENÉK A R I 

a legjutányosabb árban, előnyös 
— — fellételek mellett. 

K 
és pedig külön a) hangszerekről, b) 
harmoniumokról, c) harmonikákról 

INGYEN s BÉRMENTVE.—-
* 
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Az Első magyar szövő- és kötőgyár 
részvénytársaság gyártmányai kaphatok : 

e r 
Budapest, Király-utca 25. s%ám. 

6 pár nöi harisnya minden színben 1.50 í r t 12 pár 2.75 fr.fc 
6 pár ¿ j émáritfökete vagy színes 2.— „. 12 pár 3.50 „ 
6 par v ékonyszálú fekete vagy csikós k.50 „ 12 pár 4.50 „ 
6 pár íokece vagy színes flor (cérna) 4.— „ 12 pár 7.50 „ 
0 pár ieráharisnya minden színben 150 „ 12 pár 2,75 „ 
•6 pár íeríi gyémántfekétie vagy színes 9.— „ 12 pár 2Jö „ 
6 pár férfi kötött és csikós 22.5 „ 12 páv 4 — „ 
6 pár férű fekete vagy színes flór 4.— „ 12 pár 7.50 .„ 

G-yermekliarisnyák, szveterek, trikóáruk minden számban. 
Magyar gyártmány! Magyar gyártmány! 
Postai megrendelések utánvétellel eszközöltettnek, 20koro 

riától följebb bérmentve, 
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Ajánlja frisen érkezett. 
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a legjobb minőségben 1.20 kr.-tól 2.16-ig'. 
úgyszintén gőzzel pörkölve, négy kiváló finom 
fajból vegyítve mely finom zamatjáért elis-
mert jónak bizonyult. 

Nem különben ajánlja Teuch féle cs. és. 
kii\ udvari szállítónak fehér asztali hegyi 
borait s literje 86 és valódi ménesi vörös 
1 üveg §5. kr. egyedüli elárusító. 

Kívánatra mintával szolgálok és házhoz 
szállítok 

teljes tisztelettel 
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F R A N K L I N-f éle 

a g y a r 

Arany László 
Bajza József 

Czuczor Gr. 
Garay J. 

Az öt kötetből álló első 
sorozat megjelent. 

Tartalma: 
Arany János munkái 1. 
sajtó alá rendezi Kiedi i'rigyes. 
Vörösmarty munkai 1. 

sajtó alá rendez! Gyulai Pál. 

Tompa M, munkái L 
sajtó alá rendeli Lévay József. 
Garai János munkái. 
sajtó alá rendezi Ferenczí ZoU. 

Csiky G. színművei. 
sajtó alá rendozi Vadnuy Károly 
E gyűjteményt kiegészíti 

-f 

Tompa Mihály 
Vajda János 

Vörösmarty Mihály 
munkái 

,tt 
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a FRANKLIN-féle 
MAGYAR 
R E M E K Í R Ó K 

gyűjteményében jelennek meg. 

m a s 
>uvo..crmt ki nem adhatja, 

tűért Kizárólagos kiadó joguk 
a Franklin-Társulaté, 

ára 220 korona. 

színmüvei 
6 kötetben 

kiadja a Kisfaludy-Tár-
saság, melyet kötve 80 
korona helyett 20 korona 
kédvezmenyea áron kap-
nak 

a Franklin-féle 
íViagydr «öfneWrók 

meuróndelőí, 
Havi részletfizetésre 

beszerezhetők. 
r » a megren-

¥%gymati dei^éi 
hogy 51 kínált gyültemónyben a 
íöíifc felsorolt irók beanJfoglal-
tutnak-e ? 1 
iOW BHH w M1B MII • III l WWI'II'II 11| ISBOglIB •¡W I.M 

Szarvas község elöljáróitól. 

Alólirott községi elöljáróság a község tu-
lajdonát képező, bikazugban létesítendő miiken-
deráztató építési munkálataira ezennel nyilvános 
árlejtést hirdet. 

Ezen épitési munkálatokra a községi kép-
viselő testület 56j901., kgy. -szám alatt hozott s 
a törvényhatósági bizottság által 654901. kgy. 
sz. alatt jóváhagyott határozataival 6388 korona. 
30 fillért irányzott elö. 

A nyilvános szóbeli versenytárgyalás 1902. 
évi szeptember hó 22-ik napján d. e. 9 órakor 
fog Szarvason a községháza tanácstermében 
megtartatni, mely határnapra a vállalkozók ez 
utón meghivatnak. 

Az ajánlatnak az összes épitési munkála-
tokra kell kiterjeszkednie s vállalkozók tartoz-
nak az árlejtés megkezdése előtt a vállalati rész-
letes feltételeket aláírni s kijelenti, hogy azokat 
magukra nézve kötelezőnek ismeri el. 

Bánatpénzül a kikiáltási áv 10 o/°-ka, vagyis 
639 korona készpénzben teendő le, ez azon-
ban az árlejtés eredményének képviselőtestületi 
jóváhagyása után biztosítékul elfogadható meg 
felelő értékű értékpapírokkal kicserélhető vagy 
a munkálat teljesítése két helybeli jó hitelű va-

| gyonos polgár kezességével biztosítható. 
Az említett vállalati feltételek az épitési terv 

és részletes költségvetéssel együtt naponként 

a hivatalos órák alatt az elsöjegyzöi irodában 
megtekinthetők. 

Az épitési munkálatok az árlejtésnek a 
viselötestület által történt jóváhagyása után az 
elöljáróság felhívására azonnal meg kezelendők 
és az építkezés 1902 május l-ig teljesen befe-
jezendő ugy, hogy az e napon rendeltetéseinek: 
átadható legyen. 

Kelt Szarvason, 1902. szeptember hó 5-én. 
Az elöljárók nevében : 

Grimifi Mór, 
Mré,' 

w 

tt\t*c*K j'^i-;«,»« 
E g y e d ü l v a l ó d i 

Egészségügyi hatóság által megvizsgálva és ajánlva. 
- Az üvegek fűsze re i é i a keresk. törvény mmtavéde.Ime aiuit áll. 

mi tá teimm-im» 
I. 

£ balzsam belsőleg és külsőleg használható. E z : J. Utolérhetetlen hatású gyógy 
szer a tüdőnek, a mellnek minden kóros állapotban, enyhíti a- hurutot, csillapítja a váladékot 
véget vet a fájdalmas köhögésnek s Kigyógyítja a legregíbb bajokat. 2. Jfotünő hatása van 
a torülvg-yuiaclas, rekedtség és a többi torokbaj oknál. 3. Alaposan elűzi a lázakat. 4. Meg-
lepően gyógyítja a gyomor, s a bel betegségetet és szaggatásokat a testben. 5. Szelíden 
m ózdit ja elo a székelési s a vér tisztulását, meg-tisztítja a veséüet, megszabadít a busko-
morSágtól a a liypocliondriátóJ, j . vílja az étvágyat és az emésztést. 6. Nagyszerű szolgá-
latokat tesz fogfájáskor, odvatl'ogaknál és szajrothadáskor s ¿halában minden fog- és 
szájbajoknul, megszünteti a íelbiifogést, a szájnak s a gyomornak bűzét. 7. Külsőleg cso-
dálatos gyógyhatásúi bir a sebekre, uj és régi ion-adásokra, orbáncz, kiütést, varak, 
megfagyott és megégetett tagokra, rüli, fekély s bőrduzzadas és repedés stb. esetébe n, meg-
szünteti a fejfájást, zugast, s^uggaiási, köszvényt, íulfájdaluiat stb. ügyeljünk mindig pon-
tosan az itt látható zöld apácza védjegyre. Hamisítástól legjobban nn-.góY az, ha közvet-
lenül tőlem gyáramból rendeluek eredeti szab., cartonokban Ausztria- Magyarorszag minden 
postaállomására bérmentve 12 kis vagy 6 dupia tiveg 4 korona, Bosz nia és Herczegovina 
részére 4 korona 60 fillér, Kevesebb nem kuldetiií széjjel. Szétküldés csak előrefizetés 
vagy előleg küldése mellett. 

holott minden féle és fajta, még o)y régi sel)re biztos gyógyulást talál és 
majd nem mindig elkerüli a fájdalmas és veszélyes operálást valamint amputalást 

k 
r használatának, rendkiyiil jó hatású, a sebek gyógyulásánál valamint a fájdalmak enyhítésénél utolérhetetlen, 
| A valódi centifolium kenöcn atkalma^hatő; a gyermekágyasok rossz természetű melibajainál, azoptatők mell-
§ kemönyedéso, a tej elapadásának, az orbanozuuk eseteiben, továbbá mindenféle régi sérvek, iáü- ős csont-
| nyílások, sebek, fojyásuk, dagadt lábak, s csontevese.désekiiél, vágás, sssurás, lövés ős ütés által előidézeit 
I sebeknél; az idegen testek, ph; üveg, szál ka, homok, tövis, serét stb, eltávolításánál; mindenféle daganat, 
' kinőve», képződmény, karbunkulus és raknál; végre pokolvár, körömféreg, körömgyülés, a lábnak járásközben 
történt kisebesülése^ íagyás és égetés okozta sebek, a betegek és gyermekek fekvés általi kiaebesiilése, to-
rokdaganat ineggyült ver, iülztigás síb. stb. eseteiben, — A. szállítás kizárólag az Összeg előre küldése mel-

I lett eszközöltetik, Két tégely csomagghissal postai y^állitás dijjai együtt 3; k o r o n a 5 0 fillér, S^áxáos 
l e r e d e í i M s ó n y i t v á n y r e a d e i k e x ó s r e á l i . Arra kérek inindeBkit, hogy óvakodjék a hatásnélküü ha« 
| misitások vevésétől s arra ügyeljen, hogy a tégelybe ben van-e a fonti védjegyem és ezégem : th i erry 
I (Ado l f ) L i m i t e d g y ó g y t á r a a a „ © r a s g y a í í i o z " F r e g r a d á b a x i , égetve. 

Eítm gyógyüatábuivban felüluiuíhatauun két s/.er nemcsak a romlásnak nincs kitéve, sőt ellenkezőleg, 
minél régibb, annál értékesebb és hathatósabb, nem árt sem a fagy sem a forróság, tehát minden évszakban 
használhatók. Majdnem minden esetben segítenek es eredménynyel járnak, legalább az orvos érkeztéig, ter-
mészetesen nem szabad hamisitvanyokat vagy hasonló feldicsért érték- és hatásnélküli úgynevezett pótszere-
ket venni, melyekért a p é n z t ha^ontalanul dobják ki, hanem mindig ezen rég kipróbált, olcsó és megbízható 
emellett teljesen ártalmatlan, vilaghirü szereket kell használni, melyeknek minden Családban az eshetőségre 
Készenlétben kellene lenni, Hol olyant nem kapunk, mely a valódiság minden jelét magán viseli, rendeljük 
meg egyszerre direkte és czimezziik; 

mellett. Központi ralitár Budapesten Török 1« gyógyszertárában, Zágrábban Mitteibach S, gyógytárában és 
Bécsben Jörady L, gyógytárában* 
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