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

K é z i r a t o k v i s s z a nem adatnak. 
B FÓ R MENTETTJ 13N IÍIÍVETÍEK KI, S E M JFOOADTATLAK. 

E l ő f i z e t é s i áuriác3s:: 
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Negyedévre . . . 1 frt. — Egyes szám . 8 kr. 

yVlEGJEUEN HETENK1NT EGYSZER VASÁRNAP. 

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

Hirdetéseket jutányos áron elfogadj 
B É L Y E G D Í J M I N D E N H I R D E T É S É R T 3 0 KRAJOÁJL 

A m e g n y i t á s 

— Az ezreih vcs kiállításról — 

_._ár közel az na»y nap, mikor egész, Magyar 
ország színe-java előtt ö felsége, az apostoli 
király, a kiállítás fövédnje Királyi szóval meg-
nyitja a magyar nemzet ezredéves kiállítását. 
Ágyúdörgés ős harangzugás hirdeti majd mesz-
áz h-e, hogy a világraszóló esemény megtörtént, 
s előttünk megnyilnaic a kapui annak a menés 
Világnak, amely esztendők óta buzgó, nagyratörő 
ambiczióval készül, amelynek a munkájában osz-
tályos a fél ország, s amely büszkén fog ja hir-
detni országnak-világiiak ezeréves multunkat, meg-
nyugtató jelenünket és sokat igérö jövőnket. 

A z egész ország érzi a május másodiki nagy 
ünnep emelő hatását, az egész ország tudja, liogy 
nagyot és szépet, az ünnepi alkalomhoz és a 
nemzethez méltó müvet alkotott, s minden inagynr 
ember büszkén néz ama pillanat elé, amikor egész 
pompájában látni fcgja a nagy alkotást. Aki csak 
vidéki ember az utóbbi időkben Budapesten járt, 
s kiment csudálni a fö ldbő l kinőtt meseországot, 
mindmegannyi egy -egy buzgó apostola lett a 
kiállításnak, aki viszi házról-liázra, faluról-falura 
a hirét annak, hogy Magyarország nagy ünnepe 
olyan fényesnek, o lyan szépnek készül, aminőt 

nem c meg 
Bizton elmondhatjuk, ma mar mindenki hiszi 

és vallja is, hogy magyar ember erről a nagy 
ünnepélyről nem fog hiányozni egy se. Itt lesz 
mindenki, eljön mindenki, hogy tanúja legyen 
ezeréves multunk fényes ünnepének. Öreg, fiatal 
gazdag, szegény, férfi, asszony, gyerek, ne marad-
jon otthon senki. S hogy szegény ember kény-
szerűségből ne maradjon el, gondoskodás tör-
tént róla minden módon. Nincs olyan szegénye 
az országnak, aki ne jöhetne el, annyira gondos-
kodtak az intéző körök, hogy a budapesti út 
jóformán semmibe se kerüljön. 

Elmondtuk már minő kedvezményeket bizto-
sítanak a földmives népnek, a szegényebb ipa-
rosoknak és munkásoknak. Olyan olcsóvá tették 
az útját és életét, hogy valósággal kevesebbet 
költ majd a millennium ünnepén, mint dologtévő 
napon odahaza. Még fontosabbak azok az intéz-
kedések, melyeket a tanuló-ifjúság és a tanítók 
érdekébon tesznek. A kereskedelemügyi minisz-
ter és a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
együttesen indították meg e nagyszabású akcziót 
hogy Magyarország minden tanítója és minden 
tanulója, szegény és gazdag egyaránt, a felsőbb 
iskolák hallgatói és professzorai épugy mint a 
tanyai iskolák paras/tgyerekei és tanítói részesei 
lehessenek a nemzeti Unii-pnek s legalább egy 
pár napig megnézhessék az ezredéves kiállítást. 
— Olyan kedvezményeket biztosítanak, olyan 
könnyehségeket szereznek s olyan messzenyaló 
apparátussal szervezik az egész akcziót, hogy 
Magyarországon bizonyára nem p a r a d egyetlen 
tanító és tanuló, ki fül ne' kerülne a hat hóna-
pon belül a fővárosba. 

A tanulók íelráudulásainak szervezése a követ-
kezőképen történik: A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter elrendeli, hogy a fővárosban az iskolai 
szünet Junius 15-én kezdődjék és szeptember 
15-éig tartson. — A főváros nagyobb iskoláit 
erre az időre kizárólag a tanuló-ifjuság számára 
lakásoknak rendezik be, még pedig berendeznek 
ilyen lakájokat: az V. kerületi gimnáziumban, 
az V . ker. reáliskolában, a VI . ker. reáliskolában, 
a VII. és VIII. kerületi gimnáziumban és a refor-
mátus gimnáziumban. A tanulóknak ott semmi 
egyebet nem kell fizetniük, csak a takarításért 
egy csekélységet és a bútorok kopásáért vala-
mit. Az ellátást a tömegesen felránduló tanulók, 
a kiket mindig a tanáraik vezetnek, a kiállítás 
területén kapják, reggelit, ebédet és vacsorát. 
Hozzáértő vezetőkről az országos tanáregyesület 
gondoskodik. A vasutak is tetemes kedvezménye-

ket nyújtanak. A tanulók második'osztályon III. 
osztályú i egy gyei jöhetnek, a harmadikon féláru 
jegyekkel. A kedvezményeket mind egybevetve 
egy tízesztendősnél korosabb tanulónak, aki tehát 
mindenütt felnőtt számba megy, három napi buda-
pesti tartózkodása, bel etűdva az utazást, a lakást, 
élelmet, a belépő jegyeket, lceriil: 
a X I V . zóna-távolságból . . . . 1 0 — forintba 
a VIII , „ „ . . . . 7.50 
a I. „ „ . . . . 4.30 „ 

Még olcsóbb a népiskolai tanulók, a tanyai 
iskolák tanulóinak ellátása. Ezek barakkokban 
laknak, s ott kapnak ellátást. Az utjok pedig két 
napi tartózkodással a X I V . zónába eső helyek-
ről se kerül többe, csak 3 forintba. Száz tanuló-
nak a felhozása a legtávolabb vidékekről se jár 
több költséggel, mint 300 forint. 

A legnagyobb kedvezményt pedig csak a taní-
tók élvezik, a -kik csekély fizetésért dolgoznak 
évszámra, s a kik talán egyáltalán nem jöhetné-
nek fel a millenniumi kiállításra. A kereskede-
lemügyi és a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
együttesen intézkedtek, hogy a tanítók, a kik 
400 forintnál nagyobb fizetést nem kapiiak'(pedig 
a vidéki kisebb iskolák tanítói ezerszámra mind 
ebbe a csoportba tartoznak) teljesen ingyen jöhes-
senek fel a kiállításra. A tanítók összeírásával,, a 
kirándulások szervezésével és beosztásával a tan-
felügyelők vannak megbízva. 

jjí 

A vidéki embernek, mielőtt fővárosi útra 
szánná magát, különösen ilyen nagy ünnepi alka-
lomkor, még .egy nehéz sora van : s ez a lakás-
kérdés. Erre nézve nagyon megnyugtathatunk 
mindenkit. Budapesten lesz lakás elég, s nem lesz 
módjában senkinek, hogy a felrándulókat meg-
zsarolják, kizsákmányolják. Az erre vonatkozó 
intézkedések közül bizonyára mindenkit érdekel 
a kereskedelemügyi miniszternek egy igen fon-
tos rendelete, melyet a budapesti szállók és foga_ 

Még most is borzongás fog el, ha rágondol Olts 
libabőrzík a bőröm, mint mikor Mvös szellő csapja 
meg Kárpát csöndes tengerszemének sima foliiletét. 

Ebben a gyönyörű hasonlatban mindenesetre igaz 
annyi, hogy hűvös szellő csapott meg s megdideregtem 
mikor onnan kijöttem. A magába szállás öntudatlan 
érzete mián-e, mely titkon belopta magái lelkembe, 
vagy a nagy ellentét folytán inely a pokol és a para-
dicsom közt van. 

Mert valóságos pokolban jártam s a főváros való-
ságos paradicsom. Csak tudni kell a módját, tudni kell 
megtalálni a tiltott fának gyümölcsét s azzal óvatosan 
mértékletesen élni, nem ugy, mint Ádám apánk, a kinek 
a miatt mondták íol a paradicsomot, mert nem értette 
az óvatos élés mesterségét." 

Mi fővárosiak dicsekszünk azzal, hogy tudttnk élni 
- szánalom a kivételeknek - s íöltudjuk találni para-
dicsomunkat sok helyütt Ennek azonban meg van a 

visszahatása, mert az IO™ a 

tol is elvásik, nemcsak a sok savanyúságtól A lélek, 
a szellem épp oly kótyagos lessz, mint a test s a 
szakadatlan, gondtalan vigalom után neki is csak neki 
is oly jól esik egy kis czibere mint a megsavanyodott 
gyomornak, illendő kirúgásoknak utána. 

Egyszerű természeti törvény, hogy a sok jóra 
csömör következik. S nagyon természetes, liogy a lelki 
fásultságnak s az ettől csak pár lépésnyire ólálkodó 
megbánásnak a hangulata legjobban a Nagyhéteu rohanja 
meg az embert, mikor alkalma is van rá s szuggerálta 
is a komor idő, a templomok gyásza, kétezer év előtti 
drámára való visszaemlékezés, melynek megrázó tragi 
Uurnát a századok szürke ködén keresztül mindig nagyob-
nak látjuk. A részletek körvonatai elmosódnak, de az 
egész kép nagyobb mint párázatos, ködös időben a 
holdvilág-

S ha már a megbánásnál vagyunk, akkor 
egy lépés á pokol. Mert bármit mondjanak is, ha 
tosan tudnók, hogy nincs pokol, az emberiség nem 
megtért juhhal dicsekedhetnék. 

Tanultam valaha a kis katekizmust, mely a pokol-
ról azonban csak annyit tud mondani, hogy lészen ott 
sirás-rivás és fogak csikorgatása!! Ez még gyérek 
koromban sem elégi te ti e fantáziámat, mely valami pozi-
tív képet akart volna birni az ördög országáról. Áhí-
toztam a borzalmas részletekre, mert szerettem volna 

néha igazán megborzadni, hogy igazán félhessek a 
pokoltól és az ő sötét hatalmaitól, Az ördögöktol. Kiről 
sok rettenetest, hallottam ugyan, le is festették előttem 
a hittanáraim nagy ékesszólással, el is hitették velem 
hogy itt jár a földön az emberek közt „mint orditő 
oroszlán, nézvén, liogy kit nyeljen el." De elevenen 
nem láttam. 

Élemedett koromban olvastam azután Dantét is, 
s mohón faltam az ö isteni komédiájának -első részié 
tét, a Pokol-t. Ez már rettenetesen fölcsigázta á kép-
zeletet, s némi elöizét nyújtotta a túlvilági nemulass-
nak. Egészen ez sem elégített ki, de szilárdul megér-
lelődött bennem az a meggyőződés, hogy a képzőművé-
szet, a festészet csak í)ante örökszép müve nyönfán 
ábrázolhatja a Pokol borzalmait. 

Ami akkor csak vágy volt, az most megvalósulva 
láttam hazánk székesfővárosában, melynék'immárpokla 
is van a városligeti fasor legvégén, egy kolosszális, 
kívülről is mély benyomást keltő palotában, líárkíis 
épitész tervezte, s a poklot Molnár és írilT féstőmüve-
szek varázsolták bele. Mire a nagy millenáris tárlat 
megnyiliik, akkorra ez is látható lessz, mért immár 
most is kész volna, csak/ még a legutolsó simításokat 
apróbb tennivalókat kell végezni rajta. 

Es én láttam e poklot, Dánté. hagy fantáziájának 
festett megörökitését s, megtettem e rengeteg korpa-



dók szobaárainak árszabályszem megállapítása 
dolgában intézett a főváros tanácsához, mint 
másodfokú iparhatósághoz. Á rendelet czélja az 
hogy minden szálló és fogadó szoba árait a kiál-
lítás idejére már most előre megállapítsák, s hogy 
a nagy közönség a szobaárakat, amelyeknél bizo-
nyos mérsékelt emelést mindenki természetesnek 
tart, előre megtudhassa. Ezért az iparhatóságok 
utasitándók, hogy a szálloda-tulajdonosokat rövid 
zárós határidő kikötésével felhívják az árszabá-
lyok bemutatására. Ezeken az árszabályokon min-
den szoba ára, valamint minden mellékszolgála-
tért fizetendő ár pontosan kiírandó, az árszabály 
az iparhatóság által megvizsgálandó és láttamo-
zandó, s minden szobában feltűnő helyen kifüg-
gesztendő, Az iparhatóság alkalmas módon a 
helyszínén is tartozik megvizsgálni, vájjon a foga-
dós kifüggesztette e Összes szobáiban ezt az ársza 
bályt s amennyiben szabálytalanság fordul elő, 
a fogadós ötven forintig terjedő pénzbüntetéssel 
sújtandó. Az iparhatóság az uj árszabály meg-
állapításánál arról is tartozik gondoskodni, hogy 
az árszabály a közönségnek már előzetesen min-
den kétséget kizáró teljes tájékozást nyújtson. Az 
ellenőrzés megkönnyítésére ugy intézkedik a ren-
delet, hogy az iparhatóság által láttamozott min-
den árszabály másolata az iparhatóságnál meg-
őrzendő, ugy hogy minden feljel intett kihágás 
vagy áthágás azonnal konstatálható legyen. Még 
íontosabb a rendelet ama része, amely elrendeli 
hogy az egyes szállodák és fogadók megállapí-
tott árszabályai a kiállítás igazgatóságával köz-
hirrététel czéljából közlendők. A rendelet végre-
hajtásáról a miniszter április 10-ére kér jelentést. 

H I R E K . 

Mai számunk az 1896. év második negyedé-
nek első számát képezi. Ez alkalommal van sze-
rencsénk azon t. előfizetőinket, kiknek előfizetése 
az I. év negyeddel lejárt, a megújításra kérni. 

Egyben uj előfizetést nyitunk lapunkra, mely-
nek emelésére a t. olvasóközönség érdekének 
szempontjából ezután is széleskörű intézkedéseket 
teszünk, s hisszük, hogy lelkiismeretes hírszolgá-
lat, czikkeink és tárczáink gondos közlésével a t. 
közönség b. pártfogását továbbra is kiérdemeljük 
és szíves támogatásával lapunk erősbödésére is 
segédkezet nyújt. 

L a p u n k e l ő f i z e t é s i á r a : 

ész évre 4 frt 
9 frt 

• • • • • • • i • 1 írt 

. 5. 

Hazafias tisztelettel 

vason 

a „Szarvas és Vidé 
kiadóhivatala. 

u 

— Dobay János. Gyula város közéletének, a 
vármegyének is halottja van. Egy tevékeny életpály.it 
rombolt szét a halál s flszinte, igaz bánatává azoknak, 
kik a közügyeknek önzetlen, derék harezosait tisztelik 
Dohayt kétszeresen gyászolja a megyei sajtó, melynek 
egyik és ideális hevületben, első példát adó munkára 
volt, de gyászolják őt a közügyek más terein is, mert 
akár a megye közügyeinél, akár a város bajainál, akár 
kulturális és társadalmi közmozgalmainkban Dobay ott 
volt a küzdők között szerény munkásként, a kiről azon-
ban tudták, hogy egészséges éietnózlete, SZÍVÓS kitartása 
sikerhez juttat minden ügyet, melyhez őt nyerték meg. 
Tizenhét évig volt Gyula város polgármestere és az ó 
polgári egyenessége, népszerűsége tudta Gyula város 
ügyeit a haladás mesgyéjére vinni amaz időkben, mid in 
a maradiság legádázabb harcsát vivta. Szamtalan köz-
intézmény az ő polgármestersége alatt valósult, a h'r-
lapiröi tollát éppen ugy, mint rábeszélő tehetségét csa-
tasorba állította, hogy megtörje a képviselőtestület $v ük 
látkörét. Minden köztevékenysége elscí sorban szülővá-
rosa, másfelől a megye jóvoltáért eredt. A családi élet-
ben gondos apa, a társadalmi életben önzéstelen barát 
volt ő, a ki csak részvétre tud hangolni, hogy eltávo-
zott közülünk. Népszerűségét a részvétnek az az impo-
záns megnyilatkozása jelzi, melylvel utolsó útjára, kis ír-
ték. Megjelentek a Gyulán létező hatóságok fejei, a 
gyulai egyesületek, a polgári iskola, melynek alapításá-
ban vezérszerep jutott neki, tanári karával és tanuló-
seregével adózta le kegyeletét, megjelent a gyulai intel-
ligencia és a nép ezrei, a kik az igazságos polgármes-
tert gyászolják. A beszentelési szertartási G-roó plébános 
végezte, Takács kántor megható gyászéneket énekelt, 
mely alatt alig maradt szem szárazon. A részvét ecla-
tans nyilvánulása mellett a koszorúk egész tömege buri-
totta (»1 a koporsót. Koszorút helyeztek az érdemes 
férfiú ravatalára: Gyula város kék-fehér szallagu koszo-
rúja: Gyula város polgármesterének. Popovits Jus/tin 
főjegyző feketeszallagu koszorúja: Felejthetlen barátja 
és tolt tisztviselőtársának. üJrdemes elnökének — az 
ipartanodat bizottság. Az iskola létesítőjének — a pol-
gári iskolai tantestület. A legjobb barátnak — Hero-
dek család. Szeretett nászúnknak — Ucferbach János 
és neje. Dobay Jánosnak — a polgári kör. Az V-ik 
temetkezesi társulat — volt elnökének. Jó apánknak, 
— Róza Lajos, Feri. Janinak — Katicza. Dobay János-
nak — özv. lléneri Pálné és családja. Tiszteletük jeléül 
— Schmidt József és neje. Jó sógorának — Batik Elek 
A legjobb testvérnek — Teréz. Dobai Jánosnak — 
Künzl család. Az önkéntes tüzoltóegylet — alkotójának 
és elnökének. Dobay Jánosnak — hű munkatársa Kohn 
Dávid. A szeretett főnöknek a személyzet. A város régi 
tisztviselői, a gyulai nőegylet, kereskedő ifjak és még 
számos egyesületnek, barátnak koszorúja borította el a 
ravatalt. A sirnál O l á h György főügyész, Gyula város 
polgárainak nevében megható búcsúszót mondott nagy 
hatással, melyben a polgári erények mindegyikét, melyek-
kel Dobay oly nagy mértékben rendelkezett, lendüle-
tesen emelte ki s a megindulástól rezgő hangon mon-
dott utolsó istenhozzádot. A hol a komoly és önzéste-
len munkát szeretik, ott sokáig fogják Dobait emle-
getni, kinek emléke főleg Gyula város történetében fog 
nyomot hagyni. Áldás legyen e munkás férfiú emlékén! 

norámában azt a meseszerű utat, melyet Dante tett meg 
Virgilius társaságában minden poklokon keresztül. p 

Es én megesküszöm, hogy ilyen fenségesen szép, 
de egyúttal borzalmas nagypéntekem még nem volt 

. ̂  

Es szavamra mondom, hogy jól esett, mert az 
ember vágyik néha egy kis szellemi korhelyleves után is. 

Hogy mi látható ott? Minden csodás borzasztóság 
amit egy pokol csak produkálni képes. A Styx sárga 
folyója melyen majd elmerült a kinlódó lelkekkel telt 
csónak. A lelkek miriádjai, amint a pokol forgószele 
ide-oda üzi, hajtja, kuszálja őket a levegőben. A kín-
szenvedések vára, melynek tornyában fúriák tanyáznak. 
Az elkárhozottak mocsara, melyben egymást marczan-
golva, harapdálva, fojtogatva fetrengenek a szerencsét 
lének. Az Öngyilkosok erdeje, a lombok közt asz-
szonyarczu hárpiákka], ágaikon pedig megért gyümöl-
csökkel: egy-egy rémesen himbálódzó férfival. Azután 
a roppant szurok-tó, a melybe az ördögök tüzes vas-
villával nyomkodják vissza a kiszabadulni akarókat. 

Azután a polgári és vallási viszált szitóknak cso-
portja, mindahány rettenetesen megcsonkítva. Meg a 
hamisítók gödre, rettenetes látványa az egymást mar-
czangoló, összegabalyodott alakoknak. Végül a jég, a 
fagy, a megsemmisítés hazája. Egyes alakok a jégből 
kiemelkedve dühösen marják egymást. A háttérben 

pedig Luczifernek árnyékszerű óriás alakja hatalmas 
művészi kidolgozásban. 

Oly rettenetes az a hangulat, oly léhűtő az a 
megdöbbenés, mely az embert elfogja e borzalmas helyen. 
Még a legridegebb embert is rég nem értett sejtelmek 
kétségek töprengések rohanják meg. 

Hátha mégis? Hátha igaz? Hátha nem hiába 
tanultuk mi okos könyvekből s hallottuk- tiszteletre-
méltó, hitel térdemlö bácsiktól; hogy bizony aki rossz 
ember volt a földön, az nem viszi el szárazon a más-
világra. Ergo jő lesz ugy élnünk, hogy erre tekintettol 
és iig) elemmel legyünk. 

Javasolnék valamit, de nem teszem, inert úgysem 
fogadják el. A fegyházból kiszabadulandó gyilkosokat 
hamisítókat, rablókat, s egyel)b zsiványokat elóbb ebbe 
a körépiiletbe kellene hozni, hogy nézzék ki magukat 
s csak azután kellene őket szélnek ereszteni a nagy-
világba. Valamint hogy az sem ártana, ha az egyház 
fölkent szolgái a gyónó híveket ide küldenék. Itt illendő 
bűnbánatra buzdulnának. 

Ami csekélységemet illeti, nagyon csábit az ellen 
tét. Legközelebb elmegy ele az — orfeumba. Meg vagyok 
róla győződve, hogy a látottak után nagyobb filozófiai 
magaslatról fogom nézni a színpadon folyó hívságos 
cselekményeket . . . 

— y 

— Iskola látogatás. Dr. F a b r i Sándor megyénk 
alispánja pénteken városunkban meglátogatta a tót elemi 
iskolákat. Kíséretében voltak : B á r h e g y i tanfelügyelő 
s a főbíró űr. Hogy kik lesznek megjutalmazva a leg-
jobb magyar tanításért azt az illető bizottság fogja 
eldönteni. Az allispán ur a délutáni vonattal utazott 
Tótkomlósra. 

— Vásár. A Berettyó-Újfaluéi vásár április hó 
15 és 16-án lesz megtartva, 

— Milleniumi bandériumon városunkból csak 
ketten vesznek részt, ifjú Marcsek István és Konstantí. 
novics István. A magyar ruhákat a megye készítette és 
igen díszesen vannak kiállítva. 

— Szavazatbontás. A helybei főgyimnasium 
felügyelőjévé 39 szavazattal M i k o l a y Mihály kir. 
közjegyző lett megválasztva. Kívüle H a v i á r Dániel 
és dr. Z s i l i n s z k y Endre kapott szavazatot Amaz 

.tizenhatot, emez hatot. 
— Követválsztók figyelmébe. Közeledvén 

április 15-ike, már most figyelmeztetjük olvasóink közül 
azokat, kik országos képviselő választási joggal bírnak, 
hogy állami adóhátralékukat Április 15-ig lefizetni ipar-

.kodjanak, mert csak azokat veszik föl az országgyűlési 
képviselőválasztók lajstromába, akik a mult év végéig 
esedékes állami adójukat április 15-ig lefizetik. — Külö-
nös súlyt kell most fektetni arra, hogy a jogosultak 
közül senki se maradjon ki a válásztási lajstromból, 
mert az országgyűlési képviselők mandátuma a jövő 
évben lejár, s a választásban csak azok ve.heínek részt 
akiknek a neve az idén összeállítandó lajstromban 
benne lesz. 

— K ö v e t é s r e m é l t ó p é l d a , A hódmez-ő vásár 
helyi takarékpénztár, mely a város legrégibb intézete 
és ennélfogva a nép az „öre^ jelzővel illeti, azt a 
rendkívüli bizalmat, melyet a város lakossága belé helyez, 
jótékonyságával, a kulturális intézmények fejlesztésével 
iparkodik még jobban növelni, megerősíteni. Mult évi 
jövedelmének fölöslegéből, a jótékony és közhasznú intéz-
mények segélyezésén kívül az igazgatóság tekintélyes 
összeget vett föl a „Millenniumra." Az igazgatóság, a 
napokban tartott ülésében eihatárözta, hogy ez összeg-
ből 4 tanító vezetése mellett 50 szegénysorsu kereske-
dőt, iparost és gazdálkodót kiild föl a kiállitásra. Az 
50 egyén és a tanítók kiválasztásával az intézet lelkes 
vezetőjét, Fári Antal vezérigazgatói; bízta meg aválasz-
mány. 

— A békésmegyeiek segitö-egyesülete. 
Az alapszabályok 22. §-a értelmében közgyűlését ápri-
lis hó 12-én, vasárral), délétán 3 órakor ülloi-ut 86. 
sz. a. fogja megtartani, mely alkalommal inditvány alak-
jában a megyéből feljövő iparos- és kereskedő-ifjaknak a 
kiállítás megtekintése körüli támogatása is előterjesz-
tés tárgyát fogja képezni. 

— Uj anyakönyvvezetök. A belügyminiszter 
a tőt-komlósi anyakönyvi köriiletbe anyakönyvvezetővé 
L a c h a t a János Ilí-ad jegyzőt, anyakönyvvezető-
helyettessé C s ö r f ö l y Endre közs. írnokot, a nagy-
szénási kerületbe pedig anyaköiiyvvezettfkelyettessé 
S z a b ó Béla közs. Írnokot nevezte ki és valamennyit 
a házassági anyakönyvvezetésével és a házasságkötésnél 
való közreműködéssel is megbízta. 

— Az országos tűzoltó-szövetség választ-
mánya elhatározta, hogy a millenium alkalmából Orszá-
gos tűzoltó-kongresszust tart és tűzoltó-versenyeket 
rendez. A király is dijat fog kitűzni. Megtestetik J ó z s e l 
kir. föherczeg arczképét is s ezt auguszlus 14-én lelep-
lezik. Az arczképét V a s t a g h György festi. 

— Az iskolák rongálása ellen A közokta-
tásügyi miniszter több alkalommal tapasztalta, hogy az 
állami iskolákban lakó igazgatok es tanítók az épület 
megóvását illetőleg nagyon kevés gondol fordítanak. A 
miniszter tehát felhívta a tanfelügyelőket arra, hogy 
utasítsák az illető igazgatókat és tanítókat, hogy gon-
dosan ügyeljenek az iskolák épületeire, mert a köte-
les felügyelet elmulasztás-ábó] oredo károkat az illetők-
nek kell majd megtérteniök. Vájjon a rozoga iskolák 
összedlilése eseténfkit fognak felelőségre vonni? 

— Dr. Somogyi Dezső, v. kórházi asistens 
ak i a budapesti Szí. Kúkus és Szt. István kórlnU több 
osztályán éveken át mint orvos működött Szarvason 
telepedett le. 

— A Békésmegyei Egyetemi Ifjak Köre. 
Budapesten mélts, ZzilinsJvy Mihály államtitkár urat 
a kör alapitó tagját, tiszteletbeli tagjává választolta. 
Az erről szóló igen csinos é^ művésziesen kiállít olt 
díszoklevelet f. hő 9-én adta át neki a kultuszminisz-
tériumban Balázs Ádám elnök, Bell Lajos alelnök, 
és Yangyel Tibor háznagyból álló küldöttség, melyet 
az államtitkár ur a legszívesebb előzékenységgel foga-
dott s a diszoklevelet, átnyújtó elnök üdvözlő beszédre 
a megkezdett humánus munkásság ernyedetlen folyta-



tására buzdítva, igen szép szavakkal kÖrül-belül eképon 
válaszolt: „Nagy örömmel veszem körük részéről a 
szíves kitüntetést, melyet ezen jelvény által kifejez-
tek. Minden lelkes ember kötelessége támogatni önö-
ket nemes törekvéseik elérésében ; annál inkább számít-
hatnak az én pártfogásomra, a még kitűzőit czéljnik 
az önképzés s a szellemi munkásság szolgálatában 
állanak. Sajnálom, hogy nagy elfoglaltságom miatt, 
mely engem a négy fül közé szőrit, üléseiken meg m-m 
látogathattam önöket, de eddig is figyelemmel kísérlem 
körük ügyeit s örömmel tapasztaltam annak fejlődését. 
Ismételten köszönöm szíves megemlékezésüket, bizto-
sítóm önöket érdeklődésemről s kérem, adják át üdvöz-
letemet körük többi tagjainak." 

— Hirdetések a vasúti jegyekben. Érde-
kes újítást hozott be a Máv, a vasúti jegyeknél. Azok 
a Bárga, zöld és barna kis kemény jegyek, melyek eddig 
karton papírra voltak nyomva, a jövőben belől üresek 
lesznek és mindegyik egy-egy kis tartály lesz — tar-
tálya egy csomó hirdetésnek, melyek vékony és jól ösz-
szegöngyölt papirosra vannak nyomva. Az érdekes újí-
tás mindenkit meglep és ép azért jó reklám a hirdető 
czégnek. A. Máv. minden városba vesz fel ilyen hirde-
téseket és pedig minden czég egy 19 négyszögezenti-
méternyi helyért az 50,000 példányban megjelenő hir-
detésért csak 25 frtot fizet. 

— Vakmerő rablók. Szegedi levelezőnktől a 
következő hírt kaptuk. Buza István vagyonos hizlalót 
városszéli házában kedden éjjel öt álarezos rabló meg-
támadta, tőle és nejétől 670 íorint, pénzt verések és 
fenyegetések mellett elszedtek, de az előadott éksze-
reket otthagyták, azt mondván, hogy azokról rájuk 
ismernének; Buzinak azt is mondták még a rablók 
hogy már együtt is mulattak, de nem ösmer reájuk. 
Az eltűnt rablók után a rendőrség és a csendőrség 
valamint a törvényszék megindította a nyomozást. 

— Érsek és rabbinus. Az egri érsek életéből 
már sok olyan jelenetet irtak, a melyek a legszebben 
igazolják a főpap szabadelvű gondolkozását. Ez az 
apróság is azok közül való. Dr. Samassa József min-
dennap sétát tesz Eger utczáin, titkárja, dr. Szmre-
csányi társaságából!. Ezeken a sétáin a legkisebb vál-
tozás sem kerüli el a figyelmét; egy uj házon, egy uj 
ezégeu is rögtön megakad a szeme. A napokban is a 
főuíczán sétált, a mikor dr. Sclnvartz Mór főrabbi 
ment el mellette, tíszteségesen köszöntvén az egyház-
fej edelmeL Samassa kezet nyújtotta a rabbinusnak, e 
szavakkal : 

— Hogy van, rabbi ur ? Ön valósággal megfiata-
lodott. mióta nem láttam: 

A rabbinus megköszönte a barátságos érdeklődést 
és ö is örömét fejezte lei, hogy az érseket oly jó friss 
egészségbe látja. 

— Ismeri ön a közmondást, hogy az öreg kor 
már maga is betegség ? — kérdé az érsek. Lássa, ebben 
szenvedek én! 

— Az igazr felelt a rabbi, hogy az öreg kor 
gyöngeséggel jár ; de Isten meghosszabbítja azok életét, 
kik előtte kedvesek. 

— Az emberi kor legvégső határáig, mint kiváló 
barátom Káth főpolgármester mondja? — nevetett 
Samassa. 

— Igen, ezt én is szivemből kivánom, — felelt 
a rabbi. 

Kezet szorítottak s az érsek mosolyogva folytatta 
útját. 

— Vasúti baleset. Szegedi levelezőnk irja, hogy 
szerdán délelőtt a budapesti tehervonatnak két széná-
val terhelt kocsija rossz rakodás miatt kisiklott. A 
kocsik öszetörtek. A forgalom délutánra helyre állt. 

— Érdekes mátkapár. A buttyini anyakön yv-
vezető előtt e hó 12-én Ginek Adolf ottani agglegény 
fog örök hűséget esküdni Dániel Róza ugyanottani haja-
donnak. Ezt a házasságot az teszi érdekessé, hogy a 
jegyespár meglehetősen későn jutott a boldog gondo-
latra lévén a vőlegény 7Q éves, a menyasszony pedig 
54 éves. 

— Gazdatisztek mozgalma. A gazdatisztek 
Szegeden a napokban értekezletet tartottak s ott a 
következő pontokat foglalták össze, mint olyanokat, a 
melyeket keresztül akarnak vinni, s e czélből az ország 
összes gazdatisztjeit tömörülesre szállították föl. E pon-
tok a következők : 1. 1000 frt földadót meghaladó papi, 
állami községi és hitbizományi birtokokon csakis elmé-
letileg szakképzett magyar honpolgárok alkalmazhatók. 
Kivételt; csakis az eddig alkalmazásban levők képez-
nek. 2. Kötött birtokot csakis szakképzett egyénnek, 
szabad bérbeadni s ha a bérlő nem végzett gazdasági 
szakiskolát, ugy a bérbirtokot csakis szakképzett gaz-
datiszt által kezeltetheti 3. Gazdatisztig (igazgató, kor-
mányzó, felügyelő, intéző, tiszttartó, kasznár, ispán' 

segédtiszt, ellenőr, irnok) czimet csakis szakiskolát vég-
zett egyének viselhetnek tekintet nélkül, kötött vagy 
más birtokon vann&k-e alkalmazva. 4. Kötött birtoko-
kon a gazdatiszt! fizetések minimumát a magas kormány 
állapítja meg, valamint a kötelező ötödéves korpótlékot 
kat is. 5. G-azdatiszt csakis fegyelmi uton bocsáj iható 
el s hacsak hűtlenség reá nem bizonyul, a felmondási 
idő mindenkor egy évben állapittatik meg. 6. Minden 
uradalom oly módon köteles a gazdatisztről gondoskodni? 
hogy 10 szolgálati évet meghaladott alkalmazottját 
nyugdíj nélkül el nem bocsájthat.ja. A nyugdíj-minimu-
mot a szolgálati évek és minőség arányában a magas 
kormány állapítja meg s a nyugdíj-alapra a tiszti fize-
tés 5 szazalékja évevlciut levonandó. 7, A kenyéradó 
és tisztje között felmerülhető diiíerencziák kiegyenlí-
tésére egj bizottság nyer megbízatást, melynek elnöke 
a magas kormány altal neveztetik ki B—3 bizottsági 
tagot pedig a 2 fél választ. — Az így felmerülő költ-
séget mindenkor a vesztes fél tartozik megtérítem. 8. 
A számadások, könyveiének magyar nyelven vezetendők 
Oly uradalmaknak, hol eddig más nyelven vezettetnek, 
átmeneti időszakként 3 év engedélyeztetik. 

— Az ezredév kihirdetése. A kormány azt 
vette tervbe, hogy a honalapítás ezredéves megörökí-
tése tárgyában alkotandó törvény a fő milleniumi emlék-
napon, június hó 8-án, Magyarország összes községei-
ben alkalmas módon kihirdettessék. 

— Százötvenhétezer forint. Ennyit tesz ki 
az a nagyszerű alapítvány, melyet a kunfélegyházi 
özvegy asszony, Kalmár Jó/.sefné, szül. Fazekas Anna 
tett, még pedig a Kun-Félegyházán felállítandó és szer-
zetesnők vezetése alatt álló 2 osztályú rom. katholikus 
leányiskola javára 54.000 frtot, az ugyanott felállítandó 
4 osztályú róm. katli. jellegű elemi fiúiskolára 73.000 
forintot, végül az ugyancsak ott felállítandó vakok inté-
zetére és róm. katli. óvodára, összesen 30.000 frtot. 

— Pénzügyi bírósági döntvény, magy. kir. 
pénzügyi közigazgatási bíróság ujabban a HL oszt. 
keresetadó tárgyában azt a döntvényt hozta, hogy ha 
a III. osztályú keresetadó tárgya megszönik, a meg-
szűnést követő időre kivetett adónak törlése iránti 
kérőiem határidőhöz kötve nincs. 

— Magyar Osztály-Sorsjáték. II. osztályú 
sorsjegyeknek a III. osztályra való megújítása napon-
ként, de legkésőbb május 2-ig eszközöltetik. Sorsjegyek 
megújítása a sorsjegyeken jelzett elárusítóknál eszkö-
zöltetik és pedig a sorsjegy visszaszolgáltatása és a 
megújítási díj: 1 egész sorsjegyőrt 20 frt, 1 fél 10 
frt, 1 tized 2 frt és 1 huszad 1 frt befizetésével. Tel-
jes sorsjegyeket (mind a három osztályra érvényes 
sorsjegyeket) nem kell megújítani és a IlL osztály 
húzásán minden további nélkül résztvesznek, Hogy a 
sorsjegy tulajdonosoknak épen a megújítási határnap 
lejártakor (május 2) való óriási tolongása elkerültessók 
ajánlatosnak mutatkozik, miszerint mindenki igyekez-
zék a III, osztályú sorsjegynek minél előbb birtokába 
jutni. 

— Adatok Magyarorszag gyümülcster-
meléséhez. Ily czimmel az Országos Magyar G-azdasági 
Egyesület kiadásában e hó végén egy munka fogja 
elhagyni a sajtót. A mű röviden ismerteti Magyaror-
szág gyümölcstermelési — és értékesítési viszonyait, 
az egyes vidékeken a legjobb sikerrel termelt gyümölcs 
fajtákat kijelöli, útmutatást ad arra nézve, hogy bizo-
nyos gyümölcs fajták, vételre az ország mely vidökein 
keresendők és végül tartalmazza a nagyobb gyümölcs 
termelüknek név- és lakjegyzékét, Összesen mintegy 
harmadfél ezer czimet. A szakirodalomban ezen egészen 
uj irányú szakmunka bárom évi adat gyűjtés ered-
ménye s minthogy az adatokat a gyakorlati gazdák 
szolgáltatták be, a munka nemcsak kereskedelmi szem-
pontból tájékoztató, hanem értékes tapasztalatokat is 
tartalmaz. Hasznos és hézagpótló feladatot végez az 
0 . M. Gr. E., mikor ezt a munkát a nagyközönség 
rendelkezésére bocsájtja, mert gyümölcstermelésünknek 
egyik legnagyobb hibája az, hogy a gazdák sok fajtájú 
mis-más gyümölcsöt termelnek, a melyeket értékesí-
teni igen nehéz s gyakran nagyobbb tömegű keverék 
gyümölcsnek az elárusitása lehetetlenségekbe ütközik. 
— Fökövetel meny volna tehát az, hogy minden gyümöl-
csösben, sőt minden vidéken csekély számit s oda beváló 
fajták vegyék át az uralkodó szerepet. — Ez a kívá-
natos állapot azonban igen nehezen érhető el, mert 
a legtöbb helyen száz és száz fajta van elterjedve 
egyformán, melyek közül a legjobban megfelelő s nagy-
ban termelésre alkalmas fajtákat csak az érdeklő tapasz-
talatok hasznosításával volna mód kijelölni. A munka 
első sorban is azzal akar szolgálatot tenni a gazdakö-
zönségnék, hogy közforgalomba haza az egyes gyümölcs-
fajták termelésére vonatkozó tapasztalati eredménye-
ket, melyekkel azt a fontos kérdést igyekezik tisztábra 

hozni, hogy milyen vidéken milyen fajták mivelése vafi 
leginkább indokolva. Másrészről azonban czélja az isi 
hogy a nagyközönséget a mindennapi élet szükségei-
nek szempentjából a beszerzési forrásokra nézve is 
lehetőleg tájékoztassa, mert egyik nagy bajunk; volt az 
is, hogy nem ismertük egymást. Mindezeknél fogva 
óhajtandó, hogy a munkái minél többen megszerezzék, 
elolvassák, és észrevételeik s tapasztalataik közlésével 
az esetleges hiányok pótlásához hozzájáruljanak.] 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos SÁMUEL ADOLF. 

N y í l t - t é r . 

v. kórházi asistens, gyermekorvos, 
Specialista 

Torok, orr, gége valamint 
hugy és ivorszervi bánt álmákból 

Rendel Szarvason 2—3. 

Vendéglő megnyitás ! 
Van szerencsém a mélyen tisztelt közönség 

becses tudomására hozni, hogy a- „Jó Baráthoz" 

czimzett vendéglőt a nagytemető és kis templom 
utcza sarkán a kor kívánalmainak teljesen meg-
felelően berendezve, megnyitottam. 

Midőn ezt a nagyérdemű közönség becses 
tudomására hozom, nem mulaszthatom el fe lem-
líteni, hogy vendéglőmben minden időben a leg-
kitűnőbb italok és ételek lesznek kaphatók: 

1 pohár kitűnő márcziusi sör 7 kr. 
1 krigli „ „ „ 12 kr. 
1 üveg „ „ '„ 17 kr. 
5 üveg egyszerre rendelve 16 kr. 
1 liter valódi bor . . . . . 32 kr, 
Fekete kávé . . 8 kr. 

A n. é. közönség szives pártfogását kérve 
maradtam kész .szolgájuk: 

Weisz Márkus 
vendéglős. 

A „jó Baráthoz," 

H I R D E T É S E K . 

1018 
1896 , 

Árvái U t á y i kivonat 
A szarvasi kir. járásbíróság-, mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Melis Soma végre-
haj tatónak Hajdú György és neje Nagy Zsu-
zsanna végrehajtást szenvedő elleni 48 frt 44 
lcr, töke követelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a szarvasi 2059 sz. tjkvben foglalt 
2920/5 hrsz ingatlanra az árverést 441 frt. kiki-
áltási árban e'lrendelte, és hogy a fennebb meg-
jelölt ingatlan az 1896. évi május hó 16-ik 
napján délelőtti 10 órakor a szarvasi kir. járásbí-
róság árverelő helyiségében megtartandó nyilvá-
nos árverésen a megállapított kikiáltási áron 

alól eladatni nem fog. 
t 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának - 10%-át vagyis 44 frt 10 krt készpénz-
ben, vagy az 1881 : LX. t. cz. 42 §• ában jelzett 
árfolyammal számitott és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333 sz. a kelt igazságügyminiszteri ren-
delet 8 §-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 : L X . 
t. cz. 170" §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kir. jbíróság mint Ikvi hatóság. 

Szarvason, 1896. évi április hó 4-én 

kir. járAsbiró. 
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B u d a p T s t , 

VÍÍI., kerepesi-ut 49, szám. 
Nagy raktár mitulenneu.ü 

T q o r o i s : 
c M p e s z - k é l i e k e k 

és saját készítmény ü 

czí|30 felsóYeszékböl 

Nagy képes árjegyzékem most jelent meg, melyet ki- j 
vanatra bérifrerifíve "köldök, egyszersmind mindazon, a 
kiállítás alkalmával feljövendő czipész és csizmadia-
mester uraknak ajánlom börraktáromat megtekintési ot 

Megrendelések postán és vasúton csakis után- , 

vét mellett azonnal eszközöltetnek. 

r 1 JV t** ¿-.U > < T ? ^ iiî  J 

l? idéken lakó'"tisztességes "egyenek, kik j a 
SÉa gazgasági. gepszakmában jártassággal^ 
* biriiak cs hason minőségben már inii-^ 

lökődtek, magas jutaléktctelek és előnyös ® 
feltételek mellett nyernek állandó alkal-ll 

f i i i iazást Reissenrahn A üt gazdasági gép-®" 
jgyár vas- és fétnöntődében Bacla^est, « 

Eötvös-ntcza 88. sz. 
te mm 

» íí legjobb Horvefrrtgöpek, szecslcavá^ók, répav&g-ók, lailtorJcza-
mnrzsolók, darálók, örlő-malm olc. 

és minden egycb 
2 és 3 vasú ekék 

|g| gazdasági gépek» 
i i li.J Jl Részletes árjegyzékek kívánatra, ingyen és bérmentve küldetnék. 

S . 

A nagyméltóságú ímniiszleriuni által helyesnek elismert ezimerre! ellátva, 
varrás nélkül. 

Tartós sziliét még esőben sem 
hagyó tiszta gyapjükeiméből ma-
gyar országos czimerrel ellátva, 
két szép nemzeti bojttat, rud nélkül. 

Ezeknél Jobb minőségű zászlók 

nem léteznek: darabja: 

200 emhoszu 94 cm széles 1T50 
105 , „ 16 '— 
145 , 
145 , 
170 
170 „ 45-
170 „ 52'25 
170 .. 59-50 
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ÍJ 
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25'75 
28'75 
88 

könnyű, színét még esőben sem 
hagyó gyapj ükeiméből, akár orszá-
gos akár egyesitett állami czimer-
rel ellátva, két szép nemzeti bojt-

tal rud nélkül: 
darabja : 

200 cm hosszú 90 cm széles 3'5() 
300 

55 
400 
500 

iS00 
1200 15 

4-50 
5*25 

10. - • 
12-75 
1 5 - — 
19*— 
2 6 . — 

Régi zászlókra felvarható kész magyar országos ezimerek könnyű gyap-
júkelmék darabonként 1 írtba kerülnek. 

Viszont eladóknak, valamint nagyobb mennyiség vásárlásnál tetemes 

árengedmény. 

ZMZi.n-d.en. v e r s e n y t t u l s z á r n y a l t i n k . 

. o s z t á l y ú v é t e l s o r s j e g y e k á r a i : 

.. Vi , xk 'Ao " . - .>/». , 
, — , — 6 , — — 

Ezen eredeti sorsjegy árakon kivül ajánlott levél pör'toja'cs 
nyeremény jegyaíékért 25 Kr. melléklendő. 

Sorsjegyeket ajánl és szétküld az összegnek póstaútalváriyon való elöretes 
beküldése mellett vagy utánvéttel 

pest, Szervita-tér 3. 
« 

S ü r g ö n y c z í m : L o t t o l i e i i i t / e B i u k l p e s l 
u u sorsjegyeknek a III. oszlályra való megújítása a 

II. osztályú sorsjegy visszaadása és a megújítási dij befí-
zétezevel és pedig; 

l/20 forsjegy 

II. OS 

- 2 . — i — 
l e g r l c é s ő - b " b e i i r n á j - i x s 2 - l g r e s z k ö z l e n d ő 

iTyertea sorsjegyeket minden magasságiban beváltok. 
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fea^ rí 

Wfatimi 
* M^Stó 

m aitenaüí P 
1 1 r c:c:n nt és vlzhit-" 

I 
f W i i I-n ü)6S7-gyaniak. 

Nyomatott a „Szaivas és VidíKeu gjoxssajtö koöjvi)joiBdájái)aB 1£>96, 

j 
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