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

Hirdetéseket jutányos áron elfogad. 
MINDEN HIBDETÉSÉBT 30 KRAJCÁR. 

városi 
A társadalmi elszigeteltség, mely hiven jel-

lemzi a városok legújabb társaséletét, az egyre 
jobbra ébredő, szinte kiegyenlithotetlennek látszó 
ellentétek mindig aktuálissá teszik a kérdést. Altá-
iios és igen helyes nézet az, hogy a kisvárosi 
társadalomnak egészségesnek, egyöntetűnek kell 
lenni, mert hatásköre- nem igen terjed tül a helyi 
viszonyok irányításán. A hullámok, melyek a 
vidéki városok társás életében felveretnek, nem 
csapnak át a parton, hanem ú j ra visszaesnek a 
meder közepébe, a honnan kiindultak. A külön-
böző társadalmi rétegek egymást kiegészitik, 
egyikre csak oly nagy a szükség, mint a másikra. 
Mert csak annak a városnak haladása és fejlő-
dése van biztosítva, hol a társadalom tagjai egy-
mást megértve erejüket a közjó és a közművelt-
ség fejlesztésére fordítják. 

És mégis dekadens állapotokról kell számot 
adnunk. Mint több oldalról hallottunk a napok-
ban kritikát egy oly kisvárosi társadalmi életről 
mint a milyen a mienk; két pontban a teljesen 
divergáló*: a nézetek. Abban, t. i. hogy nekünk 
társadalmi életünk nincs és hogy nagyon sok 
kedves „uri" ember él városunkban, akik együtt-
véve, egybeforrasztva, egy igen magas színvona-
lon álló társaságot volnának képesek a lko tn i ; 
mig elszigetelve egymástól, sőt bizonyos fokig 
görbe szemmel nézve egymásra, bennük társas-
életünk legértékesebb alkalmait kénytelen levén 
nélkülözni, még azok sem tartanak össze, akik 
a legkényesebb igények szerint is egy kalap alá 
valók lennének. 

Igen érdekes és tanulságos foglalkozás egy 
hírlapíróra, kissé bővebben foglalkozni e visszás 

helyzettel s kutatni ama okokat, melyekre tár-
sadalmunk mai dekadens állapota lenne visszave-
zethető. — Sokan a jelenlegi politikai viszonyo-
kat okolják, melyek — ugy mond -— annyira 
feldúlták a kedélyeket, hogy barát barát ellen el 
van telve keserűséggel s hogy a legjobb isme-
rősök is szinte félnek találkozni egymással, nehogy 
a politikai szenvedélyek zsarátnoka, lángra kapva 
elpusztítson mindén gyöngéd köteléket a szivek-

Mi nem osztjuk azok felfogását, kik igy gon-
dolkoznak; mert nem akarjuk kezdetlegességgel 
vádolni egész társadalmunkat s mindenesetre ki-
vesszük a vád alól társadalmunk azon rétegét, 
melyhez szavunkat intézzük. — Lehetetlen, hogy 
olyan társadalom, mely képes felfogni az élet 
kellemetlenségeinek becsét, a politika változó áram-
latától tegye függővé az alapvető s legnemesebb 
emberi aíFekciók értékesítését. Ezen már mi tul 
vagyunk és a politikai iskolázatlanság ilyen fél-
szegségei nem fenyegetnek bennünket. 

Az igazi okok egyike, mely társadalmi éle-
tünk ziláltságát előidézi; annak átmeneti állapota. 
Hiába tagadnánk, az evés-ivásnak — magnum 
áldomás — hagyományaitól nem igen tudjuk 
magunkat emenczipálni; szellemi étvág) unk és 
szomjuságunk még nem jött meg. — S a jó 
ebédek még mindég nagy vonzerővel vannak, 
Pazar lakomákban részt venni, ilyenekben máso-
kat részesíteni, ambicziónk fő tárgyát képezi. S 
nincsen nagyobb örömünk) mintha valakit ilyen 
alkalommal „elkészíthetünk." Mert evés és ivás 
közben még van egy kis kedély bennünk; szel-
lemünk kiad egy-két szikrát, tudunk szórakozni. 
Egy pár felköszöntöt is menesztünk, ha keik De 
van-e olyan bátor ember, aki arra vállalkoznék, 

hogy egy magyar társaságot, kvaterkázás nélkül, 
pusztán a szellemi, vagy miivészi szórakozás czi-
mén, órákon át együtt fog tartani ? Azt hisszük 
hogy ilyen vállalkozó ember nincs . . . Ugyan 
csak furán néznének arra a házigazdára, aki 
vacsora után a boros üvegeket és a szivaros ska-
tulyákat elszedve vendégei elől, igy szólna ven-
dégeikez: „uraim, hölgyeim, most tessék a másik 
szobába átsétálni, ott X. ur fogja Bethovent 
intrpreiálni, aztán a magyar költészet u jabb irá-
nyáról és képviselőiről fogunk csevegni, B. ur 
pedig az ujabb irodalom termékeiből fog egyet 
mást felolvasni." 

Ez a hang, — sajnos, — ma még nálunk 
nem honos. Nem a szellem, nem a magasabb 
társadalmi szinvonal; de a teritett asztal az, ami 
lelkesít . . . 

Ennek pedig aztán az a következménye, hogy 
sok család kénytelen a társas összejövetelekről 
lemondani és igen sokan, éppen azok vannak 
kényszerülve embertársaiktól távol maradni, akik-
ben legtöbb képesség volna arra, hogy a társa-
ságba lelket öntsenek s a szellem és kezdemé-
nyezés forrását képeznék, de nincs hozzá módjuk. 

Ez persze nagy ba j : de nem orvosolhatlan. 
E tekintetben is nemes feladat vár a nőkre. Ok 
egész u j i rányba terelhetnék társaséletünket. A 
nők tapintatukkal finom érzékükkel, a férfi hódo-
lat által rá juk ruházott hatalommal, minden aka-
dályt, minden nehézséget elháríthatnak. De erre 
szükséges, hogy a nők a kellemes társasélet tudo-
mányával, művészetével egy kissé foglalkozzanak, 
mert egy társaság helyes irányú vezetése, a házi-
asszonyi tiszt finom, kedves betöltése már a művé-
szetek közé tartozik. 

Szóval társaséletünk csak akkor fog eg 

Az édes anya. 
I r t a : OGONOVSZKY 

Sok mindent láttam az életben. Több- ízben láttam 
a halált is. Láttam különféle alakban megjelenni. Azt 
gondoltam, hogy akkor volt legszörnyűbb, mikor édes 
jó anyám ágyánál jelent meg s engem kis testvéreim-
mel együtt megrabolt attól a lénytől, ki minden, de 
mindenünk v o l t . . Láttam őt a haldokló harczost vér-
rel áztatott nyugágyán — a becsület mezején, hol 
hazáért, királyért s egy nemesebb eszme megvalósítá-
sáért küzdöttek , . . Láttam a kunyhó sötét szögletében 
hol a napi nyomortól elcsigázot szegény gyári munkás 
ágyánál álott symbolikus kaszájával; ott, hol ugy mint 
a kegyetlenség jelképe tinit föl Ő — kegyelme nekem 
— s nem mint ahogy sokan mondják, a megmentő a 
földi nyomortól bennünket fölmentő szellem. - . . 

Egyszerű a történet, mit leírok. Egyszerű — de 
oly szomorú. Én mindig együttérzem a szerencsétle-
nekkel. 

Egy sir s három apró gyermek percznyi megpil-
lantása alkalmából szülemlett meg bennem azon egy-
szerű gondolat, hogy e még egyszerűbb történetkét 
leírjam. 

Szegény gyermekek í Igy gondolkoztam, mikor őket 

az újonnan felhányt sir előtt, sirva-riva áldogálni 
láttam. 

— Édes fiam, ezek a te testvéreid ? 
— Igen, édes bácsi, — ez Anna — az meg Irma 
— Tán meghalt valamelyik testvéretek, hogy itt 

oly szomorun álltok? 
— Oh nem, bácsi» 
— Hát akkor miért sírtok ? 
A fiu, ki talán 8—10 éves lehetett, a nyomor 

teljes alakja. Nem birt felelni kérdésemre — zokogott. 
De igenis felelt a kis Anna — meg a kis Irma. Sirva 
mind a kettő — pedig szegénykéket nem is kérdeztem. 

— Édes bácsi, szólt a kis Anna — meghalt a 
mama — tegnap temették el. 

— Édes bácsi, szolt a még kisebb Irma, nincs 
senkink se tatánk se mamánk. Tata ott van eltemetve 
Bos/miába, a marna meg itt ebben a sírban. 

(gyermekeim, hát csak van valakitek, ki rólatok 
még gondoskodik? 

— Nincs senkink — nincs. Fázunk és éhezünk, 
Tegnap óta semmit sem ettünk. 

Szegény, szegény gyermekek 1 
— Jer tek majd kaptok enni. — elvittem őket 

magammal . . . Akkor tudtam meg, mily nyomorúság 
szülöttei» 

* * 
* 

Apjukat akkor, mint előörst meglőtték az insur-
gensek Boszniába. Anyjuk meg azt sem tudta, férje 
távoztával, hogy mihez fogjon a három gyermekkel, 
mikor nemsokára egy féllábú harczfi beállított hozzá 

koldulni. A féllábú, ki kintornát vitt a hátán azt kérdé 
az anyjától, ki ép szegényes ebéddel látta el gyerme-
keit • ~ hogy nem-e ö a Sallainé asszony? 

— Akkor hát én magának nem muzsikálhatok, 
Édes ura ott Dobojnál az ispotályban mondta, hogy 
tisztelteti, ő többé nem fog vissza jönni, mert érzi, 

• r 

hogy meg kell halnia. En féllábbal jöttem vissza — 
de élek. Ö már ott nyugszik a földben — magam is 
ott voltam temetésénél. A legszebb katonai pompával 
temették el, — mert a királyért harczolt s ennek szol-
gálatában s a hazáért vesztette el életét. Azt mondta, 
ha Sallainé asszonyommal találkozom, mondjam meg 
neki, viselje gondját a gyermekeknek, kikre élete utolső H 
perczeiben is gondol. 0 nem fog megszűnni isten előtt 
már meg kell jelennie — magukért imádkozni. Ugy 
ugy, édes Sallainé asszonyom — igy szólott hozzám 
az én Kenyeres Pista pajtásom. — egyet sóhajtott, — 
keresztül — lőtt melle még egyszer fölemelkedett — 
s aztán vége volt mindennek . . . 

— Mit az én édes uram, a Pista meghalt ?! J a j 
nekem ! — kiáltott Sallainé — jaj szegény gyermeke-
imnek I 

Ezzel ájultan rogyott össze. 
No, hanem az ájulásból csak fölocsudott szegény, 

— mert gyermekei iránti szeretete nagyobb volt, sem-
hogy a halál azonnal diadalmaskodhatott volna rajta. 

Kis vagyona volt. Eét hold rósz földje, kis házi-
kója, melyet boldogult katona férje tartott ugy ahogy, 
de löely most mintán szegény István gazda a becsület 



égéfZS^geseDb Irányban átalakulni, lia á nők 
veszik kezükbe az ügyet; a társaság művészeté-
ben jártasságot szereznek maguknak, széles lat-
körii irodalmi és társadalmi műveltségre tesznek 
szert és ezek fegyvereivel hódítják maguk körébe 
a férfiakat és lehetségessé teszik a társas élet 
bajainak minél szélesebb köríi és nagyobb anyagi 
áldozatok nélkül való élvezését, a mi annál is 
inkább szükséges, mert a mi társadalmunk szinte 
rezignáczióval viseltetik a saját fejlődése iránt. 

(Folytatás). 

B á r t f a. 

Hasonnevű várostól (Sáros megyében) félórányira 
fenyves erdők közepette 318. inét. mag. fekszik a bart-
iái fürdőtelep, szűk völgyben, éjszak felől a „Kőhegy1* 
erdős bérezel által védve. A telep ugy néz ki, mint 
ha kertek és erdők közé volna elrejtve egy kis város 
melynek csinos villái és fogodói vannak. A völgy alsó 
részétől felfelé, gyönyörű parkban vannak a források 
gyógycsarnok, fürdőházak, oldalain pedig a lakóhazak 
(S-S házban 861 szobával) nyugot és észak felől nagy 
fenyőerdő környezi, a messze kiágazó sétautakkal a 
hegyormokrá. — Meglepő a fürdőnek két év ótai átala-
k í tása ; a savanyu viz melegítése és 88 kádba lett 
elosztva. A legjobb mód szerint. A gyógycsarnok, étkező 
táncz, olvasó termeivel, a főkuttal födött csarnokkal 
van összekötve. A Deák-szállodában csinos hidegvíz, 
gyógyintézettel, s az egész telep vízvezeték is villa-
mos világítással ellátva. . ... „ 

Jó levegője, enyhe klimája, fenyölevélliirdő]^ kituno 
égvényes, sós, vasas savanyuvizei és fürdői aján-
latosak. Anaemia, kimerülés, a légző, emésztő, húgy-
szervek hurutjai idegbántalmak, női betegségek, gör-
vélyesség, angol kór bajok ellen. A fürdő igen hatályos. 

Van 13. ásA^áuyos vizii f o r r á s a , egy kénes savanyu, 
a többi vasas. Ivó forrásai: a főforrás, töltő forrás, kitűnő 
alkalikus vasas savanyu vízzel; a lobogó forrás kiváló 
vasas víz; orvosforrás sziksó és konyhasó tartalommal 
ez utóbbi a ledobb liteos sósforrásaink egyike. 

A bártfai fürdőtelep Bártfa város birtoka; egy 
rész vény társaság bérli, 

L u b l ó. 

Gazdag szénsavas v a s a s forrásokkal bővelkedő 
klimatikus és terep-gyógyhely, 556 méter magasan a 
Kárpátokban, fenyves erdők közepette, iVa óra távol-
ban Lubotin-Lubló fürdő állomástól a kassa-oderbergi 
vasúton és 2 óra távolban Podolin állomástól a pop-
rádvölgyi vasúton — Szepes vármegyében a Poprád 
folyó fövölgyének egy híres mellékvölgyében, s mint 
sub-alpin klimatikus gyógyhely kiváló helyet foglal el 
mint a többi tátrai fürdők. — A fürdő a terep (terrain) 
gyógymódra is be van rendezve. Ivóforrásai kitűnő 
gyögyerejét már a mult század végén Kitaibl tanár 
emelte ki. Az utóbbi időben az eddig használt ásvány 
források pontosan elemezvék, mint az Andor-, Amalia-, 
Alf réd- és Mária fürdő források, részint az igen erős 
tiszta vasas vizek, részint a földes vasas ásványvizek 
közé tartoznak. — Moór-földje 189é-ben elemeztetvén 
mint lápfürdő kitűnőnek bizonyult, Lápfold területre 
a fürdő telep közvetlen szomszédságában terül el, 
mélysége a 2 métert több helyen eléri. A lápföld ned-
ves állapotban szénfekete, szárítva valamivel világosabb 
lesz, egyúttal fehér sókból álló kivirágzás keletkezik 
felületén. A lápföldet sulfátos forrásvizek áztatják át, 
s azt a legjobb minőségű ásvány-lápfölclekliez kell 
sorolni ugy víztartó képessége, mint a benne foglalt 
inorganikus sóknak és hűnmsz-savaknak oldhatósága 
miatt. Az oldhatö sók csakis stílfátok, a melyek neki 
nagy therapentikus fontosságot kölcsönöznek s nagy 
hasonlatosságuk a világhírű íranczensbádi lápftirdóhöz, 
a mely szintén csak sulfáLokat tartalmaz, és pedig 1000 
s. r. 26*3. s. r. mig a bublói lápiöld 1000 s. r. 24--0. 
s. r. oldható stílfátokat foglal magában, leginkább mész 
timföld vas-sulfát. 

Ezen lápföldből készített moór-fiirdök rendkívül 
fontos gyógy tényezői a fürdőnek. 

A láp vagy luoórföld nem egyéb, mint elkorhadt 
növényzetből származó anyag, mocsár-moha (sphagnum 
palustre) rovarevő növény (drosera rotundifolia L.) 
fenyő s egyéb lehullott levelekből képződik. A földet 
felássák, szétterítik, egész éven át a szabad levegőn 
hagviák, száraz állapotban megrostálják sót átszitázzák 

]Ü natasanaic uizunyos 
számlájára esik, s ez igen fontos a klimatikus gyógy-
helyekkel szemben, mert a levegő itt a főhatványt 
képviseli. 

A levegőnél tekintetbe jövő főszempontok ezek: a 
hőfok nedvességtartalom, légnyomás, a tisztaság, ózon-
tartalom, a szelek erőssége és iránya, nap tény, a csa-
padék mennyisége. Ezen kellékek it t mind összponto-
sitvák. megnyugtató s csillapító hatásukkal. Másutt 
— kivált a lapályon — a meleg és igen nedves levegő 
rendkívül bágyasztó. Legelőnyösebb az egészségre nézve 
az állandó, közepe nedves levegő, mely ha nyáron hűvö-
sebb hőfokkal párosul, mérsékelten éleszti az anyag-
cserét s nemcsak kellemes érzést okoz, ha-
nem gyógyít is. A havasi levegőben — közel feküvén 
a magas Tátra — az erő és testsúly gyarapodik, még-
pedig oly gyönge betegeknél is, kiknek táplálkozási 

előír. A készítés egy keréken nyugvó falaidban tör-
ténik, mely aztán a fürdőszobába a tisztító kád mellé 
betolatik. Az illető beteg az orvosilag előszabott ideig 
marad ezen sűrű, kávéseptil kinézésű iszapban, aztán 
langyos zuhanyt bocsát testére, mely az odaragadt 
részeket nagyjában lemossa, és aztán átlép a tisztító 
fürdőbe, melyben magát gondosan megmossa. A mele-
gítés a Sclrwartz-féle rendszer szerint is történik, 
melynek azon előnye van, hogy a viz nem érvén el a 
forrpontot, annak szénsavtartalma inkább megőriztetik 
A fürdővizet a fürdőház szomszédságában fakadó szén-
savas foráás szolgáltatja, mely Tátrafüreden „darafőző" 
elnevezés alatt, ismeretes s a közös gyűjtő medenczé-
böl a vi-c, szivattyú segélyével magasan elhelyezett 
viztartóba emeltetik, melyből csöveken át a kádakba 
és a zuhan vokhnz jut. 

A fürdőtelep több száz házból áll m. e. 1500 pzobával. 
A hévforrások részbén a Vág folyóban, részben az ugy 
nevezett park-sz!geten bugyognak fel, igy a fürdő helyi-
ségek mind e szigeten vannak. Három épülettömb szol-
gál e czélra. A baloldali épületben vannak: egy nagy 
tükörfürdő (38—40° C. meleg) és kádfürdők márvány s 
egyéb kádakkal s váróteremmel. A jobboldali épületben 
(régi fürdőház) szintén egy nagy tükörfürdö (40—42° 
0. meleg) és 3 nagy iszapfürdő medencze (40—42°^ C. 
meleg,) ez utóbbiak közvetlenül az iszapot magával vivő 
hévforrások felett épültek. Hátul van még egy fürdő-
ház, a melyben a kabinok arra vannak berendezve, 
hogy egyes tagokra helybelileg alkalmaztathassák az 
iszap, ezért tagfürdönek Mvják. 

A szegény sorsú betegekről is szépen gondoskodtak. 
Van egy árnyas kert közepén egy nagy katonai fürdő-
kórház, megyei körház és a munkások részére penziv-
nátus, hol a gyári munkások kapnak olcsó fürdőt és 
egész ellátást. 

A telep hazai, a Vág folyó és Pöstyéu városa 
között terül e l ; a szép és nagy park, bejárásánál a 
jó Fürdő-fogadóval, egy elegáns Ferencz villaval. A 
régi és uj park határán épült 1893-ban a palotaszerü 
gyógycsarnok,nagy gyógytermővel, társalgó-játszó-olvasó 
s étkező helyiségeivel. Az emeleten 25 vendégszoba 
van, nagyszerű kilátássel a Vág kies völgyére és az 
azt környező bérezekre, A parkban egy színház épült 
(nyári) és egy kerti villa. A vendégek befogadására 
nemcsak a most említett intézeti házak, de a telep 
magánházai is mind rendelkezézre állanak. 

A frdőházak mögött vannak az Ivókút, a gépház, 
az iszaptartány, a. hévforrásek, á hütőmedenczék és a 
Vág partján a hideg folyófürdő. A fürdőszigetet a 
teleppel erőss fahíd kötti össze ö.ssze, a vendégek ren-
desen gyaloghintókban vitetik magukat a fürdőhöz. 

A fürdőtelep gróf Erdődy Ferencz birtoka, a ki 
azt hosszú időre bérbe adta. Jelenleg hat fürdőorvos 
működik e helyütt, miután a vendégek s z á m a évenkint 
igen nagy. 

Ezen fürdőnek gyógyhatású mint a „tiszta" és 
„földi" csoportbeli hévvizeknél legnagyobb részben — 
igen nagy. Sikerrel rendeltetik az orvosok ál tal : csuz-, 
köszvény- és köszvényes iziilet-bántalmak, izzadniányok, 
csontbajok, csontszú, fekélyek és egyéb makac? bőrba-
jok, bénulás, idegbántalmak és mindeniéle görvélyes 
megbetegedések eseteiben. A kénes hévvizeket azonban 
belsőleg, főleg belélegzésekre s öblögetésekre is hasz-
nálhat ni, kiváltképen gége-, légcső-, és garat-hurutnál. 
Ivókúra gyanánt pedig alhasi vérpangásoknál és az 
emésztési szervek betegségeinél. Franczia országot kivéve 
nincs ország Európában, melyben annyi kénes hévviz 
lenne, mint hazánkban. Vegyük csak Budapest liévvizü 
fürdőit, s különösen a városligeti artézi fürdőt, mely 
magyarországi;) ak legmelegebb (74° G.) és egyúttal leg-
mélyebb forrása (97u méter mélységből ártézi fúrás által 
hozva felszínre,) — Margitszigeti fürdő, a Duna köze-
pén. Sz.-Lukács fürdő a Duna jobb partján a József-
hegy aljában. Csásisárfürdő, közvetlen az előbbi mellett. 
Továbbá a Király-fürdő, melynek gőzfürdője a török 
Világból maradt romokon épült fel. A Gellérthegy aljá-
ban felssálló forrásokban kénvegyület szintén található 
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mkepzOilísere nem a Tas, hanem taaíólag a l w g j i l l o s s z ° s L j t a t á s és testi s szellemi 
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mezején elvérzett — tökéletesen parlagon maradt, 
elpusztult. 

Mit volt mit tenni? 
A gyermekeknek enni kellett. Ki lássa el őket 

kenyérrel, ha nem az anyai szerete t?? 
A jó anya beálott cselédnek. 
De a három gyermeket senki sem akarta az anya 

mellett megtűrni. Az a-<ya meg gyermek nélkül nem 
tudott ellenni. 

Az emberek szivtelensége igazán borzasztó! Senki 
sem akarja ma már tudni, hogy mi az a könyöriile-

Az anya, ki gyermekeit igazán szereti, kész min® 
denre. Mikor látta szegény, hogy nincs ember ki őt s 
gyermekei iránti nagy szeretetét megértse, két. 
ségbe esett — de nem lett öngyilkos. Nem. 

Az édes anya, ki mint mosónő adott enni annyit 
amennyit Jehetett szegény árva gyermekeinek, két évi 
kitartó munkásság áldozata lett. — Meghalt férje 
Boszniába, ő meg itthon . . . 

Szegény Sallainé csak annyit mondott halálos ágyán 
„Ha tudnám, liogy gyermekeimről valaki gondoskodni 
fog halálom után, sokkal könyebben halnék meg!" 

Beteljesült kívánsága, mert találkoztak jóravaló 
emberek, kik örökbe fogadták őket. 

Ilyen formán édes atyjuk halálos ágyán tett Üze-
nete sem volthiu reményre alapítva; m e r t ő h i t é r e 
a 1 a p í t o 11 a r e m é n y é t, 

túleről'totés után; a légző ós emésztő szervek hurutos 
bántalmainál az idegrendszer idült bajainál a női nemi 
szervek beteg ségeinél, exsudatumok ellen stb. kivált 
a női rendellenes bajoknál. A moór fürdő gyógymód 
javaltatik: idegzsábáknál, különösen a ülőideg zsábájá-
nál (ischias); hüdéseknél, ha ezek oka az ideg perife-
rikus részében székelő exsudatumbaii vejlik; izom-és 
izületi csúsznál traumatikus exsudatumoknál (rándulás, 
csonttörés, sebzés után). 

Kirándulási helyek: a vörös klastrom, honnan a 
kanyargó Dunajecz folyónak aPienin hegységein keresz-
tül törésen át regényes csónakozással érhetni, Szczav-
niczára: a bélai barlang; Luhló vára. a palocsai vár-
rom ; Zegiestow és Krinicza fürdők. 

Fürdő évad : májustól októberig. 

G y a p a r o s . 

Magyarországnak számos sós tava van kistbbszerü 
fürdőkkel, de azok vizeit vegyileg még nem igen vizs-
gálták, kivéve a szikeós Fertő tavát, Palicsot stb. IJyen 
kisebbszerü ló vau a mi szomszédságunkban, Bt kés 
megyében Gyítpáros sóstó urosháza község mellett 42. 
holdnyi tért rulettel, néhol meredek partok közé szo-
rítva. Csak a hegyi érdekek kielégitésére szolg;'1 ng;, an 
de már régi idők óta használja a nép gyógyító czél ok-
ból fürdésre. I'utézmények körülötté Ilin csennek, mind-
össze egy kis vendéglő épült néhány szobával a. tó 
partján, és a község mint tulajdonos néhány vetkőző 
bódét állíttatott. Vizét Lengyel Bela tanár vizsgál la 
13S6-ban, és abban főalkatrészekül sziksót és konyhasót 
talált. — A földuépe (a szegények) látogatja és többn no 
eredménnyel. 

P ö s t y é n . 

Kénes hévvizü fürdő és iszapja gyógyító hatása 

— EtkürÖ. V i t á l i s István selmeczbányai fő-
gymn. tanár mult hó 29-én vezette oltárhoz C h o v a n 
Iiároly fögymu. tanár bájos és kedves nevelt leányát? 
E t e l k á t . Sok szerencsét és boldogságot az uj párnak-

— Meghívó. A Békesmegyei Egyetemi ltjak által 
Tótkomlóson 1896. augusztus hő 8-án, a „Ivomló" szál-
loda diizterniében hangversennyel egybekötött táncz-
estélyt rendeznek. Belépti d i j : Személyjegy 1 f r t 
Gsaládjegy 2 frt 50 kr. A tiszta jövedelem a Buda-
pesten fen álló „Békésm egyei Egyetemi If jak körének" 
pénztára javára lesz fordítva. Kezdete 8 óraker. 

— Népmozgalmi kimutatás. Szarvas váro-
sában 1896-ik évben szülelett 619 gyermek, ezek közül 
meghalt 377. tehát külömbözet 242. 

— Halálos baleset. Özv. P 1 a v e c z Istvánná, 
szül. Valent Maria rokonai látogatására utazott s onnan 
a napokban Gyapárosra akart kocsin menni, de útköz-
ben a kocsi fölborult s Plaveczné oly szerencsétlenül 
borult ki, hogy koponyája megrepedt, a vele levő másik 
asszony pedig azonnal szörnyét halt. 

— P á l y á z a t tanítói állásra. Szentes Tálos 
községi iskolaszéke pályázatot hirdet a város nagy-
királysági tanyai iskolájánál üresedésben levő tanítói 
állásra. A pályázat egyik feltétele az is, hogy — ha 
az esetleg megválasztandó tanitö nőtlen volna, végle-
gesítése után fel év alatt megnősülni tartozik. A kel-
lően felszerelt kérvények szeptember l-ig küldendők be 
az iskolaszéki elnök czimére. i 

— A békési polgári leányiskolának a val-
lásügyi minisztérium 1000 f r t segélyt adott. 

- - A Szarvasi Takarékpénztár termény és 
áruraktárai, — melyek jelentékeny kibővítése enapok-
ban befejeztetett — mint gabona és egyéhb termé> r - - - - - ~ i 0 SJ V W V - • 

tekintetében világhírű; kivált a súlyosabb betegek szá-Ínyek beraktározására legalkalmasabb, olcsó és miadeu 



tekintetben biztos hely, a gazáaközönség-, kereskedők, 
cséplőgéptulajdonosok figyelmébe ajánltatik. — A berak-
tározott gabonára jutányos kamalit kölcsönt ha szük-
séges azonnal ad a Szarvasi Takarékpénztár. Berak-
tározni minden köznapon lehet ég-ész nap. A legrész-
letesebb fplvilágosit!ist nyerhet bárki a Szai-vasi Taka-
rékpénztárban. 

— Gömbfeltétel . Az ujonan. épített evang. tem-
plomra tegnap helyezték fel a gyönyörű gömbét, mely-
nek csúcsán gyönyörű díszítéssel tündököl ÍIZ arany 
kakas. Délelőtt 10 órakor szentelte he a gömböt 
Á c h i m I d á m evang. lelkész szép beszéd kíséretében 
aztán következett a gömb felhiizása. Óriási közönség 
gyűlt egybe s szívszorongva nézte miként húzzák a 
nagy alkotmányt a torony csúcsára, különösen szép 
látvány veit midőn T ó t h Pál, B a n k ó Pál, V i r á g 
János G o m b o s Ferencz és B a g i n y i a torony 
tetején elhelyezték a nagy gömböt, mikcr aztán ren-
deltetési helyére tették a nagy alkotmányt pohárkö-
szöntőket mondtak a magasból; elletve a magyar hazát 
szeretett királyunkat, s a város közönségét. 

— A z országos tűzol tó gyűlésre, mely 
Budpeten f. hó 15—17-ig tariatik, városunkból 56 tűz-
oltó fog fölrándulní, ezek között 8 nő is van. A mű-
ködő tagok közül pedig egy 20 tagu csapat az orsz. 
tőzol tó versenyben is részt fog venni falusi kocsi fecs-
kendőt szerelve tempóra, ugyanezzel gyors támadást is 
mutatva. A mennyiben a versenyző csapat nagy kedvvel 
és szorgalmasan gyakorolja magát hetenkint 3 órában; 
remélhető, hogy helyét dicsőséggel megállja. Egyletünk 
egyik tagja szakíelolvasásra is jelentkezett s Így Szarvas 
az orsz. tűzoltó mozgalomban oly élénk részt veend, 
a mely méltó az itteni lakosság jó tűzoltói hírnevéhez' 

— Legeltetés . ITgy látszik, lvogy a reudörs.'g 
nem törődik vele, ha egész falka libákat legeltetnek is 
a város ulczáin, mert ha csak egy kicsit törődne vele 
nem mernék a lakosok libáikat az utczákon falka számra 
legeltetni. A libák bepiszkítják a járdákat s azután a 
járdák-tói a nők ruháikat. — Ugyan mire terjed ki a 
rendőrség figyelme, ha még erre a csekélységre sem V i 

— Tűzoltó ünnepély Békésen. Kedves hazánk 
ezer éves fen,állásának emiékére tartott nagyobbsza-
básu üpnepélyt a békési „önkéntes tűzoltó egyesület" 
a mut hó 26-án tartotta meg. Délután vonult ki az egye-
sület a vásártérre zenekisérlet mellett, Itt folyt le 
az érdeklöd» közönség részvéte mellett az igen jól 
sikerült ünnepély, melyn.-k részletei a következők: 
A magyar tűzoltó szövetség által adományozott érmek 
feltűzése. Pózna mászás. Távgyaloglás 5 kim. pályán, 
14-20 évesek közt; díj 1 200 fill., 11. 100 fill. Moly* 
dobás; díj: pgy szép magyar bárány. Zsákba futás 
1 0 - 1 4 évesek közt; d i j : 100 fill., 11.50 fill. Verseny 
lutás (vagy sík futás) pálya hossza J.OÖ0 lépés; dij ; 
1.. 100 fill. II . 50 fill. Fazék törés, dij : egy szép magyar 
kakas. Szamár verseny, di j : t 200 fill., II. 100 fill. 
Lekváros lepény evés, dij ; 100 fill. Léggömbök fele-
resz tése. Tűzijáték 8 órakor Verseny táncz, melyben 
a boldog nyerő pár egy selyem fejre való kendőt és 
egy tajték pipát kapott. Az ünnepély minden pontja 
nagy tetszést aratott, az érdeklődő közönség előtt és 
magokkal vitték, az éjféli órák után, egy kedves nap 
emlékét. Megemlítendő a gyulai 30 tagból álló „gyer-
mek zenekar", mint egyik tényezője a jó sikerül étnek, 
mert gyakorlottságuk bámulásra ragadta a békési közön-
séget. 

— U j r a k t á r . A Szarvasi Takarékpénztár — mint 
haljuk — a vasúti, indóház közelében egy petróleum 
raktárt szándékozik felállítani, melynek építését helybeli 
iparosoknak fogják adni. Az építkezésre vonatkozó útmu-
tató a hivatal helyiségében megtekinthető. 

— Figye lmezte tés . Felhivatnak mindazok, kik 
a körösön kendert áztatni akarnak, hogy csak az erre 
kijelölt városi béka/ug alatt szabad kendeit áztatni, 
kik ezen tilalmat áthágják szigorúan lesznt'k megbtüi-

• szor figyelmeztette, hogy ne tartson .annyi puskaport 
a boltban, melyből ott vagy 25 klgram lehetett Koszi 
nem halgatott a figyelmeztetésre hanem égő szivarral 
járt-kelt a boltban. Valószínű tehát hogy egy ilyen 
eldobott szivardarab okozta a szerencsétlenséget. 

— Letartóztatott járásbiró. Szakáll Pál beret-
työ-ujfalusi leír. járásbirót a gyulai lrir. törvényszék 
vizsgálóbírója sikkasztás és jegyzőkönyvhamisitás vádja 
miatt letartóztatta és vizsgálati iogságba helyezte. Mint 
most Gyuláról írják lapunknak a letartóztatott kir. 
járásbirót szerdán védője fölebbezésre szabadlábra helyez-
ték. A törvényszéki végzés indokolása kimondja, hogy 
sem a váci alapját képező esetek száma, sem azok minő-
sége, sem a szóban forgó összegek nagysága nem iga-
zolja a vizsgálati fogság főn tartásának szükségességét. 

— FÖld-bérbeadás. Mezőtúr városa e hó 31-én 
d. e. 9 órakor 31 hold jegyzői szántóföldet >fog árverés 
utján 6 évre a városházán bérbe adni. 

— A z 1 8 9 7 - i k évre vonatkozó költségvetések 
kultur-alapja, közmunka és kórház apadás e hó 9-ig 
közszemlére vannak a városházán kifüggesztve. 

— E l t ű n t . Kis István endrődi illetőségű 12 éves 
fiu, múlt hó 17-én szülei házától nyomtalanul eltűnt. 

— Helypénzszedési- jog bérbeadása. A kun 
b egyesi országos és heti vasár helypénz,szedési joga e M 
12-én d. e. 9 órakor fog 3 évre haszonbérbe kiadatni. 

— Marha árverés. Mezőhegyesen e hó 12-én 
tl. e. 9 órakor fognak árverésen nemes faj szarvas mar-
hák eladatni. 

— A hesseni l e g y e k pusztítása. A hesseni 
kártékony legyek elpusztítására a csalogató szántás 
hozatott ajánlatba. Ugyanis: aug.végén esetleg szept. 
elején szántsuk fel barázdát szántóföldeink én, aztán 
vessük be rossz búzával, mire a kártékony legyek 
petéjüket rakják le, a második szántás után a peték 
teljesen el fognak pusztulni. 

— Petroleumforrás Temesm e g y eben. Laza-
rovits Mihály szredistyei birtokán dus petroleumforrást 
fedeztek föl. • • 

— Öngyilkossá,g\ Praznovszky Sándor, a nyulcz-
vanas években (xyula városának volt a fogyasd ásí adó-
nyilvántaiTtója. Kolteke^esi. hajlamai csakhamar nagy 
adósságba keverték s Praznovszky akkor, Jiogy meg-
szokott életmódját folytathassa, hozzá nyúlt a hivatalos 
pénzekhez. Kgy alkalommal egész váratlanul megvizs-
gálták hivatalát s több ezer forint hiányt konstatáltak, 
a melyet a hűtlen hivatalnok elsikkasztott:, Bebizonyí-
tottak reá több csalást is, a melyekkel számos polgár-
társát jelentékenyen megkárosította. Praznovszky ekkor 
börtönbe került még két adóhivatali tiszt visel övei v kik 
vele együtt manipuláltak s a törvényszék később hiva-
tali sikkasztásért hét évi fegyházra Ítélte. Praznovszky 
niult év no ve mbar havában került ki a szamosit j vári 
fegyházból s azóta csalással foglalkozott Legutóbb Buda-
pesten statisztikai hivatalt létesített s az alkalmazottak 
által adott kaueziót sikkasztotta el. Egy Menyhért József 
nevíi géplakatos jelentette fel hogy Praznovszkytól 150 
forintját nem kaphatja vissza-, ezért a mult szombaton 
a kőbányai temetőben agyonlőtte magát. Praznovszky 
felesége (egy olasz származású nö) és két gyermeke 
Gyulán lakik. 

M • 

— Öreg honvédek figyelmébe Szeptember 
végéig meghosszabbítottak azt. a határidőt, melyen belül 
minden 48-as honvédnek igazolni kell magát A nyug-
díjra vagy segítségre ezután csak ezek az igazolt hon-
védek számithatnak. Nagyon kívánatos tehát ; hogy tudo-
mására jusson ez a körülmény minden öreg honvédnek 
különösen pedig azoknak, a kik legjobban rászorulnak 
a segítségre, a falvakon élő munkaképtelen aggoknak. 
kz igazolás módja a következő: Két igazolt honvéd-baj-
társ* ha ilyen nincs, az elöljáróság és a lelkész, végső 
esetben 4—5 szavahihető öreg községbe]! lakos Írásban 
igazolja, hogy folyamodó 48—49-ben honvéd volt. Ezt 
a bizonyítványt be kell az egyesülethez küldeni, mel-
lékelve hozzá a folyamodónak szabadságharezbeli bizony-
ságát (tiszti kinevezés, elbocsátó levél stb>) - - Ha a 
folyamodó nyugdijat is akar, mellékeljen ezekhez még; 
egy erről szóló kérvényt a miniszterelnökhöz. Ehhez 
pedig csatolni kell: anyakönyvi kivonatot, orvosi bizo-
nyítványt a munkaképtelenségről, szegénységi bizonyít-
ványt, erkölcsi bizonyítványt. Megjegyzendő, hogy az 
összes írások bélyegnientesek. 

— J ó s z á g veszedelem. A szarvasi határban a 
szarvasmarhák között kiütött a száj és körömfájás s e 
miatt a szarvasi határ zár alá helyeztetett. 

— A m a g y a r gazdat isztek és erdőtisztek 
országos egyesülete által rendezendő II-ik magyar gaz-
datiszti JvOíigTtsszus érdekében 1. hó 23-án tartott ülést 
az eJőkészkö bizottság. — Az ülés főtárgyát a kong-
ressus határidejének végleges megállapítása képezte. A 
bizottság határozatiing kimondta, hogy a kongresszus f-
évi szeptember hó 24-én d. u. J/2 3 órákor a kiállítási 
ünnepélyek csarnokában tartassék meg, Egyidejűleg fel-
hívjuk a t. földbirtokos, bérlő urakat, egyesületünk 
tagjait, valamint mindazokat, kiket ez ügy fontosságá-
nál fogva kell hogy' érdekeljen, hogy e congresszuson 

. részt venni szíveskedjenek, s ezt a Ll-ik magyar gaz-
_ _ , , . _ . datiszti kongresszust rendező bizottságának, Budapest, 

elrendeltek a biroi zárt, mert Jvöszl retkes hanyag- Lónyay-utcza 7. sz. legkésőbb szeptember hó 10-ig beje-
tággal vádolják, ugyanis egyik alkalmazottja iieíiáuy-J lentik. — i kongresszus níi|>iíendjét % tárgy képezi 

— Borzasztó szerencsét lenség . Pécsi leve-
lezőnk a következő szerencsétlenségről értesiti lapun-
kat. Megrendítő szerencsétlenség történt e hó 30 án 
városunkban K ö s z l János lüszérüzletében, mely a 
városház épületben van s melyben nagy mennyiségű 
tabétaés ta/jjátékhoz való anyag van felhalmozva ; fel-
robbant A szerencsétlenség pillanatában arra ment 
A i d i n g e r János polgármester is és súlyos sérülési 
szenvedett, egy üvegdarab arczából a lmst kilépte, 
többen éieiveszélyesen megsérülték. Az üzletben hárman 
annyira Összeégtek, hogy fel sem lehetett őket ismerni. 
A piaezon áruló kofák mind kisebb nagyobb sérülési 
szenvedtek. A sebesültek száma maghaladja a 200-at 
eddig 9-en haltak meg. A tűzoltóság azonnal a "hely-
színére sietett s nagy erőmegfeszités után a tüzet 
elfojtotta, A katasztrófa színhelyén azonnal megjelent 
V a s z & r y Gyula rendőrkapitány, G ő b o 1 Kálmán 
kir, törv. bíró és Z s o l n a y György főügyész helyet-
tes s megejtették a vizsgálatot. IC ö s z 1 János vagyona 

íi, m. I. a gazdatiszti qnaiificatíó megállapítása, 2. a 
szolgálatadók és gazdasági alkalmazottak közötti "jog-
viszony törvény utján való szabályozása. A kongresszusi 
részvételi dij 2 korona. Az egyesület tagjai valamint 
az érdeklődők részére a felhívások,—melyben az iroda 
utján elérhető utazási és kiállítási kedvezmények is fel-
soroltainál^ — néhány nap múlva küldetnek szét, 

— Millenniumi kaland. Egy nagyobb község-
beli jámbor izraelita is fel rándult a napokban a kiállí-
tásra. A vasúton Szolnok táján elegáns nő szállott be 
a kupéba, karján egy 7 éves kis leánykát hozva. Pol-
gártársunk csakhamar ism érettséget kötött a bájos hölgy-
gyei, ki annyira megnyerte tetszését, hogy Budapestien 
a szállodában, a hová megszálltak^ közös szobát vettek 
s a vendégkönyvbe így vezette be nevét: X. Y,, neje 
és gyermeke. Polgártársunknak tetszett a kaland s 
daczára, hogy otthon feleséget hagyott hátra, a mézes 
hetek megismétlődését kezdte dobogó szívvel remélni. 
Minthogy azonban az üzletember, (megjegyezve, hogy 
a kaland hőse fakereskedő) a szerelem mellett sem 
felejtkezik el pénztárczájáxö], délután mielőtt körútra 
indultak volna a fővárosban, 800 írttal telt pénztárczá-
ját a szálloda por tásánál helyezte el, azt hozva fel okul, 
hogy fél a zsebtolvajoktól. A portás átvéve a pénztár-
czát, kalandvágyó hősünk „nejével és gyermekéver5 

elindult a főváros nevezetességeinek megtekintésére. 
Lehet, hogy Ős-Budavárába is betekintettek, mert az 
uj kiadású feleség gyengéden figyelmeztette férjét a 
hazamenesre. — Reggel, mikor a térj és kis leánya 
még az igazak álmát aludta, az újdonsült feleség beál-
lít a portáshoz s kéri, hogy adja át a férjének 800 
forintját. A/portás jóhis zeniben át is adta a pénzt a 
feleségnek. 0 nagysága azonban többet nem tért vissza. 
Fér j uram felébredvén, látja, liógy az asszonynak hűlt 
helye van, rossz sejtelmektől gyötörve rohan a portás-
hoz, s kéri a pénzét. A portás angol hidegvérrel jelenti 
hogy ezelőtt fél órával ö nagysága már elvitte a pénzt. 
Hősünk dühös lesz, rendőrséggel fenyegetődzik, s kisül, 
hogy az asszonyt csak ideiglenesen nevezte ld felesé-
génele, mert neki otthon szerető Eebekája van, a ki alig 
várja hazaérkezését. A portás felvilágosítja polgártár-
sunkat, hogy mintán ő volt az, aki „nejének" íratta be 
az ismeretien hölgyet, tehát tulajdonképen első sorban 
őt büntetnék meg hamis bejelentésért. Mit tehetett 
egyebet, elment a kedve a további élvezetektől s haza 
utazott. A gyermeket pedig a szállodában hagyta, hogy 
ha az asszony jelentkezik, adják át neki. A feleségnek 
azonban esze ágában sem volt a gyermekért jelentkezni 
s polgártársunk a napokban felszólJitást kapott a szál-
lodából, hogy a gyermeket tovább csak azon esetben 
tartják, ha havonként SO frtot fizet érte, különben a 
férj lakhelyére tolonczolják. A férj uram belátva a hely-
zet tarthatatlanságát s félve az igazi feleség haragjá-
tól, elhozatta a gyermeket s most várja ; mikor jelent-
kezik a „vasúti" feleség. 

A kiállítás látogatására készül az egész ország lakossága. 
A ki még nem volt Budapesten, az eljön "bizonyára ezután í 
miért különösen felhívjuk figyelmét egyes kiállított kiváló-
ságokra s oly körülményekre, melyekről tudomást szerezni 
bizonyára érdekében áll. 

•dekes 
, , _ mutatja be az aszfaltipar megisme-

résére szükséges termeivényeket és készítményeket ; leírások-
kal és térképekkel teszi mindenki által megérthetővé, hogy 
mily nagyfontosságú és értékű közegészségi, közlekedési és 
gazdasági, ^ szempontból az aszfalt-burkolat, Kedves falaknak 
szárazzá tétele, a lakások egészségessé változtatásával; a kör-
utak^ aszfalttal burkolása a közlekedés megkönnyítésére és a 
közbiztonság szempontjából; a gazdasági épületek, istállók, 
magtárak stb. száraz falazata, padozata aszfalt által hogy mily 
nagy előnyöket nyújtanak, mint megérthető, ba figyelemmel 
kísérjük a magyarázásokat. Az előállítási és fenntartási költ-
ségek olcsóbbsága minden más anyagénál jelentékeny össze-
különbözetet bizonyít; tartósságának: nagyobb időre kiterje-
dése is az összehasonlító hivatalos adatokkal van kitüntetve. 
Az aszfalt-burkolás nagy előnyösségét legjobban az a rendkí-
vül nagy méivü kiterjedés bizonyítja, mely igen érdekes táb-

—̂  • vO»7 • wv.û it. i u Udil JJtHUKJ l-U,— irciu-
let burkolást végzett, s az évről-évre emelkedve, 1895-ben már 
194.751 m,2 területet burkolt a magyar aszfalt részvénytársa-
ság. Ez az óriási emelkedés a legékesebben szóló szóló bizony-
ság az aszfalt rendkívüli előnyössége mellett, s ezért ne mu-
laszsza el senki a Magyar Aszfalt részvénytársaság pavillon-
jában erről meggyőződést is szerezni. 

A kiállítási iparcsarnok főbejáratának jobboldalán,: az üveg-
és porezellán-csoport után következő szijg vár tó-csoportból már 
messziről látszik egy bíborpiros czimtábla", mely Klapka János 

fényező, szíjgyártó, angol nyereg-nyerges, nehéz cumot nyer-
ges ós takaró-készitő müliely, ugy hogy csak a lovakat kell 
udvarára vezetni, ott tetszés szerint felszerszámozva, a kocsit 
kiválasztja, egészen kész fogattal lehet kihajtani. A kocsi és 
szíjgyártó iparnak ily naáyszabásu egyesítése teszi lehetővé, 
hogy Klapka J'áno.s gyártmányai a legolcsóbbak s a legszo-
lidabban készül te lv , miért is ne mulassza el senki aki a kiál-
lítást megtekinti a Baross-utcza 78. Szám alatti gyártelepre is 

Tőle van a vidék azzal a valótlan, hírrel, hogy a főváros 
szállodáiban drágáit a szobák; sőt a Budapéstre érkezőket a 
pályaudvaron mindenféle emberek magánszállásokkal kínál-

M AUitM; hogy a s^ájlodákban vem Mm JaM^ 



kapni, s áz így félrevezetett emberek rendesen piszkos, min-
den k é n y e l e m nélküli szobát oly drágán űzetnek, hogy szál-
lodában olcsóbban leliet tisztessége^ kiszolgálássá! együtt 
kapni Figyelmeztetjük tisztelt olvasóinkat, hogy semmifele A i g . y s . J , „ „ „ ^ n . ia«vv«l lTfi.it-,assanak szál-

akkor sem voltaK ieieraetvc «• T-- V 
az ismert jó lurnevü szálloda, melynek tulajdonosa Gr1 u c k 
E r i íz v e s ur, a jelentéktelen kiállitási százalekemelesen kivul 
semmiféle czimen nem vesz mag sabb árakat süt törzsven-
dégeivel szemben a legnagyobb méltányosságot követi ; o iu^ 
kiterjedésű szállodájában pedig mindig kaphatók a 

modern komfort minden követeimenyének megfelelő szobálv 
melvek ingyen villamvilágitásra vannak berendezve, s G-luck 
Prieves személyes: felügyelete alatt a leggondosabb szolgálat 
van biztosítva. Feltalálja a szállodában a vendég mindazt, a 
mit a kellemes otthon nyújthat , sőt olvasotermeben a ,/lele-
fon Hirmondót" is hallgathatja ingyen. Gyönyörű fedett 
udvarkertjében van a főváros legkedveltebb etkezo helye s a 
szálloda mirden emeletén van fürdőszoba ; ugy bogy a „Pan-
nónia" méltán sorozható a főváros legelsórendü szállodái koz.e. 

A villany világítás kérdése ismét aktuálissá lett azon vidéki 
városokban hol a czélszerü és valóban jó közvilágítás kérdésé 
még megoldva nincsen. Es nem is lehet másról, mint a vil-
lamvilágitásról szó, ha figyelembe veszszük, hogy ma mar 
minden jól adminisztrált város ezt az intenzív világítási, 
módszert honosítja meg. Azonban nagyon tanácsos, hogy 
ennek berendezésénél óvatos és körültekintő legyen a meg-
rendelő. hogy a tökéletesebb és megbízhatóbb, a helyi viszo-
nyoknak megfelelő rendszert teljesen alkalmaztassa. E tekin-
tetben különösen felhívjuk az illetékes körök figyelmet, hol 
a villamvilágitás létesítésével foglalkoznak, hogy a világhírű 
S i e m e n s és H a l s k e Budapest, kerepesi ut 9. sz. czéghez 
forduljanak a villamvilágitás bevezetése kívántató felvilágo-
sítás és tervezetek készíttetése czéljából; mert az ezen Czég 
által hazánk több városában bcrendcsejt villamvilágitás bizo-
nyult eddig teljesen megfelelőnek és minden üzemzavartól 
mentesnek. A S i e m e n s és H a 1 s k e czég főleg az egyen-
áramú, valamint a forgó áramú telepek berendezésevei ±og : 
lalkozik. a mint azt a liölyi viszonyok kívánják. A többi 
között ujebb időben Iglón és Kaposvárott egyenáramú, Salgo-
Taijánban, Bozsnyón ós Jolsván pedig forgó-áramu telepeket 
rendezett be ; előmunkálatban van többek között Bosztercze-
bánya villamvilágítása, mely berendezésnél 1,200 lóerejü víz-
hajtás lesz a Garamból felhasználva, honnan 2,0—30 kilométer 
távolságra eső helyiségek villamvilágitással, valamint erőát-
vitellel lesznek ellátva. 

tassék a pénzügyi miniszter úrral egyetértve, a pénz-
ügyi igazgatóságokat szigorúan utasíttatni, hogy mind-
azok az üzletek, melyek egy, vagy más czikkre nézve 
kartellt köbnek, az ez által szaporodó jövedelem után 
igazságosan megadóztassanak, mert inig ezek a mező-
gazdák rovására gazdagodva, jövedelmük nagy részét 
kivonják áz adózás alól, addig a felevő birtok tulajdo-
nosának helyzete, az évről-évre fokozódó adó-több]ettel 
sülyosbittatilí, mert ennek adó-alapja el nem tiltlmtö. 
Mély tisztelettel maradván B.-Csaba, 1896. évi július 
hóban. Nagyméltóságú Miniszter ur alázatos szolgái : 
A Békésmegyei Gazdasági Egylet : Beliczey István, e. 
elnök. Zlinszky István, e. titkár. 

rendes és rendkívüli jelzálogkölcsönü-
ket kieszközöl, valmint a legbonyolo-
dottabb conversiókat szintén 4—5Wo-
kal rendezi, gyorsan és diserét minden 

előleg nélkül 

Herezeg Sándor 
Budapest. Gyár-utcza 19. 

A békésmegyei gazdaság i e g y l e t a követ-
kező memorandumot küldte fel a íoldmivelésügyi 
miniszterhez: „Nagyméltóságú miniszter u r ! A mező-
gazda küzdelmének megnehezítésére nem csekély be-
folyással vannak a kereskedelmi körökben szokásossá 
lett kartellek, melyek a nagyobb export malmok és 
gyárak a buza és egyéb gazdasági termények árainak 
lenyomása s illetve egyéb czikkek árának emelése czél-
jából, egymás között kötöttek. S alig hogy ezen a 
mezőgazda egyenes kizsákmányolására irányuló eljá-
rás miatt az ország őstermelői feljajdulták és védel-
met kértek, egy ujabb törekvés nyilvánul itt a vidé-
ken is ugyanazon czélból, ugyanazon eszközökkel s 
ugyancsak azok ellen a sok oldalról sújtott mezőgaz-
dák ellen a kik már-már belefáradnak a létért való 
küzdelembe. Ezen törekvés abban nyilvánul, hogy a 
vidéki kereskedők is, követve a milliomosok példáját 
kartellt kötnek s ma már nem csak az élvezeti, de a 
nélkülözhetetlen élelmi czikkek nagyrészét is az általuk 
meghatározott magas árakon kell fizetnünk'. Nemcsak 
a ezukor, kávé és sóra, nemcsak a mész és petróle-
umra stb., de még a húsra, erre az alig nélkülözhető 
tápszerre is kartelt kötnek ma már a vidéki kereske-
dők és iparosok. Felette aggasztó, hogy midőn a mező-
gazda által termelt czikkek alig értékesíthetők az elő-
állítási áron, hogy midőn a javított marha kilóját 20—22 
frton veszik össze a kartellben levő mészárosok és 
knpeczok akkor nekünk a húst, — de nemcsak a húst 
hanem a csontokat is, — mert a vidéken még a lius 
osztályozása nem szokásos, 48 krjával kell fizetnünk 
azért mert a mészárosok üsszeálva annak árát igy 
határozták meg ! Méltán jajdul fel gazdasági egyletünk 
ezen szomorú való hotása alatt, mert azt a földbirto-
kos osztályt ajálja ez által ismét sújtva, melyet a ked-
vezőtlen viszonyok anélkül is a pusztulás szomorú 
útjára szorította; de sújtva látja azt a szegény mun-
kásosztályt és kisiparost is, a melyeknél az elégedet-
lenség napról-napra fokoztatik s a melyeknél az elé-
gedetlenség bizonnyal nem alapnélküli s melyeket az 
ilyen embertelen zsarolásokkal ismét a nyílt kitörés 
útjára fognak előbb-utóbb terelni, mert Kegyelmes úr, 
mi, ldk a nép között élve, annak helyzetét ismerjük, 
elmondhatjuk, hogy: „A leányzó nem halt meg, csak 
aluszik!" Nem is a jobbmódu, társadalmilag miveltebb 
és ismeretekben gazdagabb osztály érdeke az főképen 
melynek megóvására kérő szavainkat Nagyméltósá-
godhoz emeljük, mert ez az osztály megvédheti magát 
végre is a helybeli kartellisták zsarolásaitól, amennyi-
ben módjában van szükségleteit nagyban és máshonnét 
— akár külföldről is — beszerezni; de felemeljük 
legfőkép annak a szegény, földhöz ragadt munkásosz-
tálynak érdekében a mely veliik szemben tehetetlen s 
teljesen ki van szolgáltatva a kartellisták önkényének 
pedig éppen ez az osztály az, a melyeknél a krajezár 
is értékszámban megy, orvoslását keresve ezen már-már 
átalánossá váló bajnak, meggyőződésünk szerint azt má-
sutt nem találhatjuk fel, csak Nagyméltóságodnál, ki a me-
zőgazdák és mezei munkások érdekeinek bizonynyal leghi-
vatottabb őre, legfőbb védője és legjobb akarója s éppen 
ennek tudatában fordulunk Nagyméltőságodhoz kérve, 
hogy méltóztassék módot találni ezen terjedő baj meg-
gátlásáia, orvoslására s ha más mód erre nem mutat-
koznék, ha novelláris, vagy törvényhozási uton nem 
lehetne ezen visszaéléseknek út ját vágni, — méllóz-

EelelŐs szerkesztő és kiadótulajdonos SÁMUEL ADOLF. 

minden neme, liázi, nyilvános, mező-
gazdasági és iparczelokra, 

Ú J D O N S Á G : 
B o w e r-B a r i í'-féle szabadalmazott 
inoxydálási módszer szerint i n o x i -
d á l t s z í v a t t y u k rozsda ellen 

védve 

Árj cgyzékek in gyen 
és bérmentve. W . GARVENS 

legújabb javított rendszerű tizedes, 
százados és hídmérlegek iából és vas-
ból, kereskedelmi közlekedési, gyári, 
mezőgazdasági és ipati czélokra. Em-
bermérlegek, mérlegek házi haszná-

latra. barommérlegek. 
Commandit-társaság szivattyú- és mér 

|. Wallfischgasse 14. sz, 
Schwarzenbergstrasse 6, 

Legjobb poloska irtó 
bolhák, és konyha 
rovarok ellen is stb-

Z f t C H E R L I N 
Hatása csodálatos! Öl biztosan, 

in int bármely nemű szer minden-
lé le rovarokat és azért is az egész 
világon elösmert mint egyedüli a 
311 aga nemében, dicsért és igen 
kerestetik.— Jelei következő: 1. A 
l e p e c s é t e l t üveg. 2. A Zac-

név. 
Kapható helyben: 

és Gyomán 

urak kereskedésében. 

Nyomatott a „Szarvas és Vidéke" gyorssajtó könyvnyomdájában 1896, 

JL-A 
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