
Szarvas, 1896. október 4. 

s e g : 
Beliczeyutcza 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 n e m a d a t n a k , 

BttMENTETIiEN TiKVET/ttlí EL WKIVI FOOADTATNAK. 

szam. Hetedik évfolyam. 

E ' l ő f l s a e t é © ! á r a, Is:: 
fígész évre . . . 4- f r t — Félévre . . . . 2 frt 

Negyedévre . . . 1 frt. — Egyes szám . 8 kr. 

JYLEG J E L E N H E T E N K I N T E G Y S Z E R V A S Á R N A P . 

I I ! I I t III lli t| I 

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

Hirdetéseket jutányos áron elfogad. 
BÉLYEGDIJ MINDEN iraiDíETÉSÉKT 30 KHAJCÁR. 

A Vaskapu megnyitása. 
A millenáris ünnepségek legnevezetesebb epi-

zódja a nuüt héten játszódott le, egész Európa figyel-
ni es érdeklődése mellett. A porta orientális megnyílt 
és ez nemcsak Magyaror szágnak, hanem az egéz 
földrésznek gazdasági fejlődésében történelmi neve-
zetességű, korszakalkotó momentuma. Olt volt az 
ünnepély színhely én a koronás király, a munka 
és a fejlődés magas védnöke és körüle gyüle-
keztek az ország egyház és világi méltóságok, a 
szerződéses nagyhatalmak képviselői és azok a 
beszédek, azok az üdvözlő és hódoló nyilatko-
zatok, amelyek odalenn az Aid ima hé rezei közt 
elhangzottak, bizonyára visszhangot keltettek egész 
Európa szivében. 

A Vaskapu megnyitása kulturális jelentőségű 
esemény, méltó megünneplése a magyar állam 
ezredé ves ion állásának. Nemcsak a D unát nyi-
tottuk meg, de ujabb utat is nyitottunk magunk-
nak Európa szivéhez, ujabb bizonyságát adtuk 
annak, hogy méltó helyet foglalunk el a nem-
zetközi államegye teniben. 

A király utassása. 
A király pénteken esti Tel 9 órakor utazott 

el Bécsből a Vaskapu megnyitásához Goluchovski 
külügyminiszter, Beck vezérkari főnök és két 
főhadsegéd kiséretében. 

Az udvari különvonat Budapestig sehol sem 
állt meg és az itteni: nyugoti pályaudvarba éjjeli 
2 óra 55 perckor érkezett mng. Itt csak néhány 
perczig vesztegelt, mialatt a vonat másik feléhez 
csatolták az uj mozdonyt, aztán ismét kirobo-
gott a csarnokból, útját megszakítás .nélkül, foly-
tatva Temesvárig, ahová reggel 9 óra 3.6 percz-
kor érkezett. A Józsefvárosi pályaudvaron, nagy 
tömeg várta, mely lelkes éljenzéssel fogadta a 
a királyt, ki az ablaknál állva, többszörös fejbó-

lintással köszönt. Nyolez pereznyi időzés után, 
mely közben gépváltás történi, a vonat a közön-
ség élj önzéseitől kisérve tovább robogott. Hivata-
los fogadtatás nem történt. 

Most azután a király vonala meg sem állt 
többé Orsováig, hová déluIán három, órakor érke-

Orsován egész délelőtt zuhogott az eső, de 
ugy délfelé kiderült az idő, és az emberek, akik 
a reggeli órákban kétségbeesetten nézték a hideg 
eső hullását, reménykedni kezdtek, hogy a szép 
ünnepél yt az időjárás szeszélye nem fogja zavarni. 

Százával, ezrivel indultak az orsovaiak és az 
idegenek a pályaház felé, amely gazdagon volt 
díszítve. A városból a pályaházig vezető, mint-
egy 3 kilométernyi hosszú utón a diadalkapiik 
eííész sora emelkedett, Tiz-tiz méternyi távolban 
árboezrudak állottak melyekről hatalmas lobogók 
lengtek. Az árboezrudakat a király és királyné 
neveinek kezdőbetűit feltüntető, bordeatix bár-

udvari és katonai egyenruhák sokasága káprá 
tató látványt nyújtott. 

Jobbról a perronon a magyar kormány tag-
jai. foglaltak állást és pedig Fejérváry, Wlassics, 
Erdély, Darányi., Perczel és Josipovich miniszte-
rek, élükön Bánfí'y miniszterelnökkel; balról Ba-
deni inmiszterelnökkel élükön Kállay Béni közös 
pénzügyminiszter és Trautmannsclorf, az osztrák 
urakházának elnöke, Chhmietzky az osztrák kép-
viselőház elnöke és Krieghaminer közös hadügy-
miniszter, valamint Welsersheimb, Gautsch, Bi-
lin ski, Glanz, Rittner, G1 eispach és Gutenberg 
osztrák miniszterek, a püspöki kar tagjai, Dessew-
ffy csanádi püspök, Popé a karánseb esi gor. kel, 
roinán p üspök, Papi) Iugosi püspöki helynök, 
Kiss Áron és Sárkány Sámuel evangelikus püs-
pökök, Károlyi Tibor gróf, a főrendiház alelnöke, 
Szilágyi Dezső a képviselőház elnöke. Berzeviczy 
Albert, a képviselőház alelnöke, Tarkovics, Vörös, 
Gromon és Gsörgheő államtitkárok, a diplomáciái 

sony alapra szögezett monogrammjai ékítették.1 kar részéről Euleiibnrg német, Monson angol, 
Délelőtt 10 órakor érkeztek a magyar kor- Nigra olasz, Lozé franczia, Baekendorf orosz és 

mány tagjai külön vonaton. Elsőnek Bánffy mi- és" Mahmucl Necün boy török nagykövet, Ghika 
niszterelnök hagyta el a vasúti kocsit, kit Dániel 
keresk. miniszter üdvözölt. Gsörgheő államtitkár, 
Jakahffy főispán és Fialka főszolgabíró szintén 

román, követ, Aerentlial báró bukaresti követ, 
Schiessl belgrádi követ, Rakovszky számszéki 
elnök, Miske turnseverini főkonzul, Pauli belgrádi 

megjelentek. A miniszterelnök kitűnő hangulat- ?főkonzul, Széchen és Dóczy külügyi osztályfőnö-
ban volt. A megjelentekkel baratságosan beszél-j kök s a főrendiházi ős képviselöMzi tagok, vala-
getelt Vele jöttek Fejérváry, Wlassics, Darányi, 
Perczel és Erdély, miniszterek, Josipovich már 
előtte való nap megérkezett. Egy órával később 
jöttek a nagykövetek, a diplomaták és a közös 
miniszterek külön vonatokon. 

Gyülekezés a pályaudvai*<m, 
Orsova szepfc, 2í>. 

Az időjárás délután 2 órakor még rosszaidra 
fordult. A fedett széles pályaudvaron már ekkor 
fényes társaság gyűlt össze, melynek soraiban 
ragyogó magyar díszruhák mellett a különböző 

mint Krassó-Szőrénymegye küldöttsége Jakabffy 
főispán, Temes vármegye küldöttsége Molnár 
főispán, Temesvár küldöttsége Telbisz polgármes-
ter, Hiinyadiuegye küldöttsége báró Szentkereszty 
főispán, Versecz küldöttsége Pálffy főispán, Arad-
megye küldöttsége Fábián főispán, a 23. izraelita 
kerület küldöttsége Sternthal Salamon elnök ve-
zetése alatt s a budapesti hirlapirók egyesületé-
nek képviselői. 

A közönség körében ott volt Rudnay Béla 
bpesti főkapitány s a vaskapui müvezetöség sze 

ugy tudta mondani ezt a szót, ahogy egy gyerek se 
a * 

t 
Az udvarló, a/, ífjtl Peturtlí és w asszony (Sylvia 

asszony) együtt törték a házasságot Törtek, sokáig tör-
ték, inig végre a világ- azt ae tudta, melyik is M l az 
udvarló, melyik a íérj, és nem is Uidía talán senki sem, 
csak a férj, aki azonban hallgatott és nyugodtan inaradt. 
A riiágot eleinte megbotránkoztatta a» istentelenség, 
aineJylyel Sylvia asszony gyalázatot fűzött a családja 
boíttloka köré, később megbámulta eet a zsebkendévég-
ről való tréfálkozást a nemezisscl és elitölte a f é r j e t 

Ebbe sok nehéz esztoiido telt 
szép családja volt, három törülni e l le t i ; 
három szép kis leány, akik csucl 
az 
ki 
és 
ny 
véletlenül cseppentett hordószék helyett fiakkerbe, s aki 
ájtatos arczczal, végtelen könnyű lélekkel csalta az 
urát, juiuíha az ura csak ezzel szerette volna a íekete 
kávéját. 

A Sylvia asszony férje ezenközben temérdek fekete 
kárét ivott meg éb öt kötet esti lapot tanulmányozott 
végi?. Az esti lapon a éli a egy szőke gyerekfej iurako-
" >U át akit m % kellett OMnf; ínegczirógair.i s aki 

a világon : 
— Mondd fiain, mondi, szólt az ember ragyogó 

bzenunel, apa, édes apa; 
— Apa, apa, apa 1 gagyogta a gyermek és koszo-

rút font az apja szakállából. 
A gyerekek, amint nőttek* egyre mélyebb hangon 

mondták ezt a csudálatos szót. Idővel már halkabban 
is csengett, néha szomoman, alegidősebbik mély tekin-
tüttel nézett az apja szemébe mikor az félre tette az 
esti lapot. Az asszony, mint egy illatos árnyék suhant 
végig a szobákon. Leült az ablak mellé, olvasgatta a 
Peterdi leveleit és mód nélkül uuta ezt a csöndes 
embert* 

A lerj körülbelül az esti lapok negyedik köteténél 
az tartott, mikor az a pitypang 

asszonyt én az udvarlót összefűzte, elszakadt. Az ilyen 
bilincsek nem fájnak, mikor a kezünkre akasztják és 

az asszony arczára, kezeire, mintha öregedni akartak 

akkor is, mikor jó barátok megírták neki, hogy óvakodjék 
Per t érditől. 

Ugy ültek együtt mind a hatan, mintha a sors 
össze rendelte volna őket. Az asszony ásítva olvasta a 
füzetes rcgenyeKeí, a fér j patience-ot vetett, Peterdit 
pedig csendes, jótékony hülyeség foglalta el ebben a 
bűnnel tilitett révben. Hozzátartozói ugy vélték, hogy 
impkm&oti* Az ijlö jpíttí'ijiígiv jL^telejpe-d.ett^^»k-^líulii^ 

Egy ideges, békételen napon, mikor a levegő bele-
tel egral ál ja az emberbo a tlirelmességet, Peterdinek 
váratlan látogatója akadt Sylvia asszony volt, aki heve-
sen csengetett; a ezifra legényszállás ajtaján. Az ősz 
Peterdi (mert mégőszült már időközben) csudálkozva 
nyitott ajtót s mikor az asszony t meglátta, visszahőkölt 
egy lépésre. Az asszony le se tette napernyőjét, kez-
tyiiit, Idegesen jár t fel és alá a szobában. Az arcza 
csupa rémület volt, a szeme maga az aggodalom. A 
férli nyerte először vissza nyugalmát 

— Yalami baj érte, Sylvia ? kérdezte gyengéden. 
— Semmi, válaszolt az asszony, levegő után kap-

kodva. Semmi amitől tartani kellene . . . Csak indoko-
lás n él kii l fullaszt, gyötör, éget valami. . , Valami 
nem hágy nyugton, kiizködik bennem, elrabolja a leve-
gőmet. Azt hiszem a lelkiismeret b á n t 

— A lelkiisnieret? álmélkodott á férfi. Mostan ? 
Tiz év után ? 

— Kom tudek számot adni magamról. Talán az 
idegesség vagy a pillanalnyi szeszély, de érzem nap-
róUnapra, mint támad' a fejem felett sötét félkör. Meg-
gyülöltem a családomat, mert most érzem, micsoda 
gyalázatosságot követtem el ellenük, megundorodtam a 
férjemtől, a kinek kötelessége lett volna e z t ' a bajt 
kiirtani. Borzasztóan szenvedek. A lelkiismeret gyötör* 
igen, a le ki ismeret! 

— Sylvia, nyugodjék meg, szólt Peterdi csodálkozva 
sose láttam ilyennek. 

— Nem is voltam. Kettőnk között én tartom leg-
ksyfsbé a világ ítéletétől, az erkölc§i 



mélyzete , élén Wal landt E r n ő minisz ter i t aná -
csossal . 

A király megérkezése 
Orsó^aj szepf, 2G. 

Délután 3 óra elölt jelent meg a pályaudva-
ron József föherezeg Forinyák táborszernagygyal. 
A királythoző udvari külöiivonat, melyet Clautly 
udvari tanácsos, Ludwigh államvasuti elnökigaz-
gató és Envecly szegedi üzletvezető vezetlek, pont 
3 órakor robogott " be. A 8-ik honvédezred 4 
zászlóaljából alakított díszszázad, melyet Bazucza 
százados vezényelt, tisztelgett és a bal szárnyon 
fölállított honvédzenekar a hymnuszt játszotta. A 
király, kinek kíséretében Goluehovsky külügymi-
niszter és Paar és Bolfras főhadsegéd ek jöttek, 
a jelenlevők rivalgó éljenzése közt elhagyta a 
kocsit, a perronre lépve katonásan köszönt, mire 
Jakabffy Imre, Krassó-Szörény vármegye főispánja 
lelkes beszéddel üdvözölte a királyt. Ö felsége 
erre következőleg válaszolt: 

Fogadják köszönetemet e szíves fogadtatás- és 
hódoló üdvözletükért. Őszintén osztozom abbeli örö-
mükben, hogy az itt véghez vitt nagy munkának föl-
avatása alkalmat nyújtott nekem is, e határszéli, min-
denkor hűséges népesség által lakott vidéken megje-
lenhetni a reménylem, hogy a jelen ünnepélyes napok 
mindnyájunknak kedves emlékezetében fognak maradni. 

A király beszéde után újból felzúgott az éljen-
zés. A király elhaladt a díszszázad előtt, fogadva 
a vezénylő tiszt jelentését, azután a tábornoki 
karhoz lépett, megszólítván Waldstádten báró 
táborszernagy h ad tes t parancsn oko t Fej erváry 
minisztert, kikkel együtt Forinyák táborszernagy; 
Hoffmann, Nechwalsky és Reichold altáborna-
gyok tisztelegtek a királynak : majd visszatérve 
a kormány tagjainak csoportjához, döször Bánffy 
miniszterelnöknek nyújtott kezet, azután Dániel 
miniszterhez fordulva, kérdé : „Elég viz van-e az 
u j csatornában 

A miniszter igenlő válasza után Badeni mi-
niszterelnökhöz lépett, ki Ledebur miniszter távol-
maradását mentette ki. Ezután a felség a kijá-
rat felé haladt s nyitott kocsiban oldalán Paar 
föhadsegéddel a városba hajtatott, hol az erdé-
szeti hatóság épületében 5 órakor megkezdődött 
a küldöttségek fogadtatása. 

A küldöttségek kódolása. 
A küldöttségek, testületek és hatóságok a 

kővetkező sorrendben fogadtattak: a diplomácia 
kar, az európai Duna-bizottság, a közös minisz-
terek, a tengerészeti osztály főnöke és a közös 
legfőbb számszék elnöke, a cs. kir. osztrák mi-
niszterek, a rn. kir miniszterek, a cs. és kir. köve-
tek és a cs. és kir. konzulok, az osztrák biro-
dalmi tanács két házának elnöksége és küldött-
ségei, a magyar országgyűlés két házának elnök-
sége és küldöttségei, a csanádi egyházmegye róni. 
kath. papsága, Dessewffy püspök vezetése alatt, 
ki gyönyörű beszéddel üdvözölte a királyt. 

A király Dessewffy püspök beszédére a követ-
kezőleg válaszolt: 

„Őszinte örömmel és köszönettel fogadom aCsa-

éi a ti>bbl ostobaságtól. Vétkeztem ? Jó l van. Volt I 
r eá egy nagy jogom: a fiatalság, Hlisz évvel bezárva 
leírni a rengetegbe, az ártatlan tesped énbe, melyet a fér-
jem oldalán találtam. Jogos ez? Busz évvel bezárva 
lenni korlátok közé, melyet a világ tisztességnek, 
házasságnak, erkölcsnek esulol ? Húsa évvel! Olyan 
szépnek láttam a világot. 

Peterdi .szótlanul xézte az asszonyt, a kinek arczán 
most pillantotta meg először az öregségtől való rémü-
letet. Fonnyadt volt ez a szép arcz, mintha elhervasz-
totta volna a sok bűnös csóknak a heve. Erezte, hogy 
mondania kell valamit. 

— Megöregedtünk. Ne bántsuk a fiatalság szép 
emlékeit . . Nyugodjon bele az elmúlásba . . . vége 
van . , . 

— Nt*m tudok belenyugodni, folytatta az asszony 
ingerült magas hangon. Nem az öregség bálit, hanem 
az öregség gyalázata, A fiatalság elmúlt, mikor — én 
legalább ugy hiszem — jogom volt vétkezni a szere-
lemért, de a gyalázat megmaradt. Nem tudom eltakarni 
a régi romókat, a pernye és hamu nyomja a lelkemet, 
A fiatal areznak minden jól illik, még a gyalázat ssal-
makoszoruTa, is. De égető kin az az Öregnek . . . Ilyen 
korbau perzsel, kinöz a bün, a gyalázat és ősz haj-
szálaim, melyek a tisztességet jelentik, bzurják, égetik 
fe jemet 

Kissé megnyugodott, mikor kiönti* ette szive keserű-
ségét. Csöndesebben járt a szobábau? melynek minden 
fala minden bútora a régi szerelemre emlékezt ette ókét 
A régi portékák mind meg voltak: a szőnyegek, fegy-
verek, lámpák, az asszonynak azonban Ugy tetszett, 
mintha a dér csípte volna meg őket. Peterdi azt hitte, 
hogy megértette egy kissé az asszony panaszát. E^geb-
ben őt is megszólította nélia a lelkiismeret, de az asz* 
MZony könyiivéribége inmdig elcsitította aggodalmait 

nád egyházmegyei papságunk hódoló üdvözletét és 
azon hagyományos hűségnek iijabbi biztosítását, me-
lyei a római katholikus klérus a trón és házam körül 
mindenkor sorakozik; különös megelégedéssel hallom 
pedig azon helyes útnak kijelölését, melyen önök hi-
vatásuk teljesítésében híveiket vezetni és tanítani igye-
keznek. Kérjük a mindenhatót, hogy kisérje áldásával 
ebbeli működésűket s oltalmazza azon nagy békemií-
vet is, melynek szerencsés befejezése engem ez alka-
lommal ide vezetett." 

A lugosi egyházmegye gör. kath. papsága, 
Papp Péter lugosi káptalani helynök vezetése 
alatt tisztelgett, kinek beszédére ö felsége követ-
kezőleg válaszolt: 

Örömömre szolgál, hogy a lugosi gör. kath. egy-
házmegye papságával e helyen találkozva, törhetlen 
hűségének biztositását köszönettel fogadhatom. Fontos 
hivatásuknak helyes fölfogását tanúsítja, hogy egy-
házi és polgári kötelezettségüknek egyaránti teljesíté-
sében vélik föltalálni egyházmegyéjük jövőjének biztos 
zálogát s ez utón haladva, kegyelmem és oltalmam 
önöknek mindenkor biztosítva marad." 

Következett a gör. kel. román papság Popé a 
Miidós kéránsebesi püspök vezetése alatt, ki ö 
felségéhez intézett beszédét ezzel a föl kiáltással 
végezte : Se treaska Majestatea s a ! A király vá-
lasza így hangzott: 

„Kegyesen fogadom az imént tolmácsolt hódola-
tukat, valamint hü ragaszkodásuk s őszinte hazafisá-
guk biztositását, egyenlő atyai szeretettel viseltetvén 
bármily vallású hü alattvalóim irányában. Legyenek 
meggyőződve, hogy az említett érzelmek tanúsításában 
a görög keleti román egyház hívei is oltalmamra és 
kegyelmemre mindenkor számithatnak." 

Következeit ezután a vorseczi egyházmegye 
gör. kel. szerb papsága Zmejanovics Gábor püs-
pök vezetése alatt. 

Az evang. reform, egyházkerület küldöttsége 
Kiss Áron püspök vezetése alatt tisztelgett ezután. 

Az ágost. hitv. evang. egyházkerület küldött-
sége Sárkány Sámuel püspök vezetése alatt. 

Az izraelita kerület küldöttsége Stcrnthal Sala-
mon vezetése alatt tisztelgett. 

Következett a cs, és kir. közös hadsereg és 
a m. kir. honvédség tisztikara. 

A törvényht >ságok küldöttségei és pedig: 
Arad, Hunyad, Krassó-Szörény és Tem.es várme-
gyék, valamint Arad, Temesvár és Versecz szab. 
kir. városok küldöttsége Krassó-Szörény várme-
gye főispánjának, Jakabffy Imrének vezetése alatt. 

A m. kir. állam hivatalok és hatóságok és pe-
dig: a kir. bíróságok a temesvári kir. tábla elnö-
kének, Paiss Andornak vezetése alatt tisztelegtek, 
a kereskedelmi miniszter alá tartozó hivatalno-
kok, név szerint a Vaskapu-csatorna szabályozási 
munkálatok müveze tősége és egyéb alkalmazot-
tak pedig Wallandt Ernő miniszteri tanácsos veze-
tése alatt. 

Következtek a pénzügyi hatóságok és hiva-
talnokok a lugosi pénzagyigazgató vezetése alatt' ; 
a közoktatási hatóságok és tantestület; a földmi-
velési miniszter alá tartozó hatóságok; 

Oísova nagyközség küldöttsége Fialka város-
bíró vezetése alatt, kinek beszédére a király igy 
válaszolt: 

Most rajta volt a sor, hogy Sylviát megnyugtassa. 
— Bizonyos, hogy valamit tenni kell, szólt hatá-1 

rozatlanul, de mit ? a mi korunkban nem lehet fiatalos 
bolondsággal elütni a dolgot. Mit csináThatunk ? Annak 
idején el kellett volna feleségül vennem, ugy van, de most? 
Mégis csak bele kell törődnünk. Hiszen mások se 
tesznek másképp. 

Az asszony a lámpa elé könyökölt. Tág szemmel 
bámult a világosságba 

— Nemsokára unokáim lesznek, akik az Ölembe 
kapaszkodnak és azt mondják ; Nagymama J Fehér le>z 
a hajain csendes a testem, csak a lelkem nem tojj 
nyugodni hagyni, dühöngeni fog bennem, ha látom azt 
a tiszteletet, a melyet korom megkövetel, Üenkise fogja 
azt mondani: Nézd a bünüs asszonyt! hanem ezt : Íme 
milyen szép öreg asszonyi A családomnak kell élnem 
és ez a család csupa szenny* csupa gyalázat! A férjem 
aki mindent Ját ott, akinek ősz haját iszappal kentem 
be, a gyermekeim, akiknek semmi jussuk ő hozzája 
akik örök bizonyítékai a bűnömnek. Es ő közöttük 
kell élnem, meghalnom I 

Az asszony elhallgatott, a férfi se tudott semmitse 
mondani, j&gy pillanatra valami brutális megoldásra 
gondolt, mikor a falon fíiggő fegyverekre nézett, aztán 
maga előtt látta az ő*z asszonyt és nagy tisztelet 
lopózott a szivebe, nem tudta volna bántani ezt a mél-
tóságos öregséget. Csendesén, némán ültek hát egymás 
mellett, odakünn alkonyodott, a sötétség temetést 
rendezet t. 

A lámpa rájuk vetette fényét, oly szépek, oly 
öregek voltak mindakettwn. A férfi, akinek havas volt 
a haja, a Szakálla, mint a Szent Barnabásé, és az «as-
szony, a kinek fonnyadt, matróna arczát a fájdalom 
oly tiszteletteljessé, méltóságossá tette, a milyen nem 
yolt a főid kerekén egy tisztességes asszonynak se. 

„Fogadják köszönetemet hódolatiik és hü ragasz -
kodásuk kifejezéseért. Remélem, hogy azon nagy mii, 
melynek szerencsés végrehajtását most ünnepeljük, 
Orsova jólétének és további fölvirágzásának előmozditá-
sára is fog szolgálni, atr int ezt összes lakosainak szí-' 
vemből kívánom.tt 

Herkülesfürdo, szept. 28. 
A királynak és koronás vendégeinelv megér-

kezése alkalmából a gyönyörű yasuti pályaházat 
valóságos babérerdövé változtatták át, az oszlo-
pos várótermet igazi fejedelmi pompával diszi-
tették. Az uralkodókat a nagyszámú közönség 
viharos lelkesedéssel üdvözölte. A király és ven-
dégéi megszemlélték a 43. gyalogezred diszszá-
zadát, azután a király bemutatta Conte Corti 
tábornok, álIom ásparancsnokot, vendégeinek. A 
katonai zenekar fölváltva a három uralkodó hym-
nuszait játszotta. 

A pályaház tói a fürdőházig vivő több kilomé-
ternyi hosszú útnak nagyszerű volt diszitése. A 
Cserna két vashidja szinte eltűnt a lombfüzérek 
és zászlók tömegében. Valamennyi távirópóznán 
román és szerb zászlók lengtek. A fürdő palota, 
amelyben a három uralkodó megszállt, — kirá-
lyunk a közepében , a szerb király a jobb szárny-
ban, a román király a bal szárnyban, remek 
növény diszével ligethez hasonlított. 

Királyunk azonnal megérkezése után meglá-
togatta a két uralkodót lakosztályaikban. A két 
vendégfejedelem a látogatást néhány perez múlva 
viszonozta. Kihallgatáson fogadta továbbá ural-
kodónk az idegen uralkodók minisztereit, mig a 
királyi vendegeknél a magyar és az osztrák mi-
niszterek jelentek meg kihallgatáson. 

A fürdőhely nagy dísztermében megtartott 
udvari ebéd. rendkívül pompás volt. 

Ferencz József király a pezsgő fölszolgálása 
után a következő felköszöntőt mondotta: 

Poharat emelek felséges vendégeim, Románia 
királya és Szerbia királya egészségére. Midőn hálás 
köszönetet mondok azért, hogy szívesek voltak azon 
ünnepet, melyet megülünk, jelenlétükkel megtisztelni, 
legjobb kivánatokkal viseltetem boldogságukért és orszá-
gaik jólétéért, kívánva, hogy az őszinte barátság kap-
csai, amelyek hozzájuk fűznek, mindenha hü kifeje-
zésüket találni fogják államaink jó szomszédos viszo-
nyaiban. 

Erre felemelkedett Románia királya és a 
következő felköszöntöt mondta: 

„Mélyen meghatva felséged szeretetreméltó sza-
vaitói, kérem fogadja legélénkebb köszönetemet a jó-
indulat ezen jeléért. Őszinte örömmel feleltem meg 
felséged kegyes meghívásának, hogy a Vaskapu mun-
kálatainak felavatásán résztvegyek; azon munkáknak, 
amelyek által a dunai hajózásnak útjában állott utolsó 
akadályok a parti államok javára elháritvák. 

Ezen szép ünnep emléke annál drágább fog 
maradni előttem, mert nekem megszerzi azon szeren-
csét, hogy felségedet országom határán üdvözölhetem. 
Vajha ezen összejövetel hozzájárulna, hogy a barát-
ság kapesai, amelyek államaink közt szerencsésen meg 
lettek atapitva, még jobban rnegszilárdittassanak és 
hogy azoknak gazdasági fejlődése és kereskedelmi 
viszonyai szilárd, állandó alapra fektettessenek! 

Éljen ő felsége Ausztria császárja és Magyaror-
szág kirulya. Éljen ő felsége a császárné és a királyné ! 

Ezután felállott Szerbia királya, aki a következő 
felköszöntőt mondotta: 

„Nagyon meg vagyok hatva csász. és apostoli 
kir felséged, iménti szavaitól a legélénkebb örömmel 
feleltem meg fölséged meghívásának, hogy a vaskapu 
megnyitásának ünnepélyén résztvegyek. Az országaink 
közti viszonyok mindig barátságosak voltak és min-
denha az én kívánalmam volt az, hogy ezen kapcso-
kat folytonosan megszilárdítsam, 

„Nagyon meg vagyok hatva csász. és apostoli 
kir. felséged iménti szavaitól. A legélénkebb örömmel 
feleltem meg fölséged fölhívásának, hogy a Vaskapu 
megnyitásának ünnepélyén résztvegyek. Az országaink 
közti viszonynk mindig barátságosak voltak és min-
denha az én kívánalmam volt az, hogy ezen kapcso-
kat folytonosan megszilárdítsam." 

Arra kéiem felségedet, hogy a barátság és tisz 
telet mély érzelmeinek, a melyekkel ugy én, mint 
népem is viseltetünk, hinni méltóztassék. 

Éljen Ferencz József Ausztria császára és 
Magyarország királya 1 

Éljen Erzsébet császárné és királyné I 
A három uralkodó pohárköszöntőii, melyeket 

franczia nyelven tartottak, ugyanazon barátságos 
érzületek hatották át s az összes jelenlevőkre 
szinte felemelő hatást gyakoroltak. w 

A visszautazás este 8 órakor történt a nép-
tömeg viharos lelkesedése között. A remekül ki-
világított váróteremben megtartott cerele után az 
uralkodók ismét megszemlélték a diszszázadot és 
királyunk először a román királytól vett bucsut, 
akinek vonata először robogott ki az indóházból 
a román himnusz hangjai között. 

Ezután következett Sándor szerb király vonata, 



amely tegnap Orsovára ment, hogy rnnen Tekiába 
a szemben levő szerb helyiségbe haladjon, ahon-
nan reggel hajón Belgrádba log utazni. 

Kilencz órakor megindult a néphimnusz hang-
jai között a magyar- államvasutak udvari vonata, 
anielylyel uralkodónk Goluchowski gróf külügy-
miniszter és Ahrenthal követ kiséretébeii romá-
niai' útjára indult. 

A magyar méltóságok közül Bánf'íy báró mi-
niszterelnök a román csillagrend és fehér sas-
rend nagykeresztjét, Fejérváry báró honvédelmi 
miniszter a Takova-rend és román csilhigrend 
nagykeresztjét, Darányi földmivelési miniszter a 
a Takova-rend nagykeresztjét és Csörgheö állam-
titkár a román esillagrenclet .kapta. 

A IIT-ik^évnegyecl lejárván, az októberi negyed 
elején uj előfizetést nyitunk lapunkra, felkérjük 
mindazon t. előfizetőinket kiknek előfizetése a 
mai számmal lejárt, mielőbb megújítani szives-
kedjenek, hogy a lap szétküldésében, fennakadás 

i ág. 

Azon t. előfizetőinket pedig, kik előfizetési 
pénzzel hátralékban vannak, hátralékaik bekül-
désére s előfizetéseik szíves megújítására kérjük. 

Tisztelettel: 
A „Szarmis és Yhléke« 

kiadóhivatala. 

A „SZARVAS és V 

évre • . 
• • • 

iKE': előfizetési á ra : 

• 4 írt 
2 fi t 
1 írt« 

A KIADÓHIVATAL 

h í r e K . 

— A szabadelvű párt értekezlete. A szarvasi 
szabadelvű párt folyó hó 4-én tartja szervezkedő 
gyűlését. A meghívókat gróf B o l z a Géza párt-
elnök hocsájtotta ki. 

— Kaszinó megnyitás. A szarvasi kaszinót 
tegnap este nyitották inog az Árpád szálloda helyiségé« 
ben ünnepélyesen, A megnyitó ünnepélyen mintegy 200-an 
veitek részt. A kedélyes mulatság a legvidámabb han-
gulatban a kora reggeli órákig tart* tL 

- - Főispáni jubileum, Taílián megyénk főis-
pánja vasárnap ünnepelte 25 esztendős jubileumát. 
Békés-megye közgyülésín napirend elölt Horváth Károly 
orosházi közjegyző nagy tetszés mellett üdvülölte 
Tallinn főispánt. Taílián meghatva köszönte meg az 
ováczíót, Az ünnepelt főispánnak tisztviselői kara szob-
rot nyújtott át, a szobor márvany-piedestalon panuzt -
leányt ábrázol, a mint a megye zászlaját szivéhez szo-
rí t ja. A szobrott Kallós mintázta, Taílián főispán dél-
után ebédet adott, a melyen számosan íelköszöutötték 
az ünnepeltet, a kinek a miniszterek is sürgönyilcg 
gratuláltak. Gyula városa fáklyásmenetet rendezett. 
Duttkay polgármester üdvözletére a főispán kijelentette, 
hogy Gyula polgárai mik érd ekeit védeni fogja, 

— Fegye lmi ü g y e g y fögondnok ellen. 
Mezőtúrról i r ja levelezőnk, hogy Ádám Sándor th\ volt 
orsz. képviselő, az ev. ref, egyház fögondnoka ellen, 
felsőbb egyházi halósági fegyelmi vizsgálatot indított. 
Az ügv egyháai körökben nagy fel tünéstkcltet t . Ádám 
Sándor dr., hir szerint bejelentette az ev. ref. egyház 
kebeléből való kilépését. 

— Az uj választások. Teljesen megbízható 
forrásból ugy értesülünk, hogy az uj képviselő-
választásokat ji o v e m b e r h ó 8-á r a fogják 
kiírni, A választások tiz napig, november 13-áig 
tartanak, 

— Felhívás, Több részvényes nevében felhív«tik 
az Aréna részvónytáraaság elnöksége, a részvényeseket 
mielőbb közgyűlésre összehívni, az elszámolás és az 
Aréna jövője feletti intézkedés czéljábólSalacz Perencz 
részvényes, 

— Tűzoltó gyakorlatot tar t ma d, ti. 4 óra 
kor az 0 . T. egylet a városháza üdvarán, melyre a 
bajtársakat ez uton hívja meg a parancsnokság. 

— Králik Dani ügyvédjelöltet, városunk szü-
lődét, kit a jogtudományi kar egyhangúlag ítélt mél-
tónak a doktori czim elnyerésére, szeptember Ló 29-én 
avatták föl az államtudományok doktorává a budapesti 
Tudományegyetemen. Az általánosan előnyösen ismert« 
kiváló, törekvő ilju ügyvédjelöltnek szívből patuluJjinkj 

— A tanítóképző ügfre. A bá 
év. egyházkerület közgyűlésén előkerült a tanítóképző 
ügye is : az akkép rendeztetett, hogy egy bizottságot 
küldtek ki, melynek az lesz a feladata, hogy a tanító-
képző vagyonát fe becsüli s aztán jelentést tesz a kerü-
letnek. Majd csak ha e jelentés beérkezett, alvkor fog-
nak határozni, mily mértékben járuljanak á tani tő-
képző ieutartásához a békési esperességből alkotott 
esperességek s a többi eg} házak. A folyó évre 1600 
forint segélyt szavaztak meg a tanítóképzőnek, a 
további fejlesztésre vonatkozólag pedig a tanügyi bizott-
ság jelentését várják be. 

— - A szentandrási lakai ékpénztár fiók üzletét, 
az újonnan épült saját házába helyezte á t 

— Szüret. Folyó hó 5-én azaz holnap veszi kez-
detét az egész szarvasi határban. 

— A miniszterelnökné Szentesen. Magyar-
ország kormány elnöke, Bánffy Dezső báró neje a mult 
héten, Vadnay Andor főispán nejének látogat á<ára, 
Csongrád felől jövet, Szentedre érkezett. A kegyelmes 
assaonyt a vármegyeháznál a megyei tiszlikar és Szen-
tes város tisztikara fogadták és a közönség nevében 
C.sató Zsigmond dr. alispán üdvözölte. Este pedig a 
dalegylet lampiónos szerenáddal lepte meg, ami igen 
kellemesen érintette az előkelő, kedves vendéget. Szom-
baton délelőtt a jótékony nőegylet választmánya tisz-
telgett a miniszterelnökné ő nagy méltóságánál, aki 
lekötelező szivélyességgel köszönte meg a hölgyek elő-
zékenyhégét; szombat este pedig a vendéglátó Vadnay 
Andor dr. főispán és szeretetreméltó neje adtak a ked-
ves vendégük tiszteletére fényes estélyt vármegyeház-
beli laká>ukon. 

— Eljegyzés. C z i r b u s z Endre szarvasi tanító 
eljegyezte B e n c z ú r Vilma kisasszonyt. Gratulálunk ! 

— TánCzmulatság. A szarvasi izr. ifjúság a 
mult hó 30-án az Árpád vendéglőben rögtönzött táncz-
mulatságot rendezett. A kedélyes mulatság a legvidá-
mabb hangulatban a késő reggeli órákig tartott. Az 
első négyest 40 pár tánczolta. A leányok közül ott 
voltak: Áron Berta, Frisch Gzia, Fináli nővérek, Foi-
sner Paulin, Grosz Francziska, Gutmann nővérek, Gold-
blatt Hani, Kohn Janka, Kohn Szeréna, Kohn Szerénái 
Lusztig nővérek, Meitner Vilma, Pollák Czilia, Pollák 
Gizella, Ries nővérek (Budapest,) Szöllősi nővérek ble-
zinger Rezsin, Stern nővérek, Stern Lenke, Srötter 
nővérek, Tuboly Klemeutin, Wolfmann nővérek, Wein-
berger nővérek, Weinberger Juliska, Ziisz nővérek, 
Zslinszki Rózsika, Züszholcz nővérek stben. Asszonj-ok 
közül: dr. Déri Henrikné, Grünvaldné, dr. Lengyel 
Sándorné, dr.Szemzó Gyuláné, ifj. TauszMórné, Zslinszky 
Mihályné, Wblfmann Jakabné stben. 

— Ovónö választás. Szarvas város iskolaszéke 
a mult hóuapbau pályázatot hirdetett az óvónői állás 
betöltésére, mint értesülünk a megejtett választás 
Hlkalmával Mihályi! Emma kisasszony 1 ett megválasztva. 
Gratulálunk ! 

— Mátyás az igazságos. Koiozsvárott a 
napekbaa fényes ünnepély folyt le, mely minden magyar 
embert érdekel. „Kincses" Kolozsvár városa a nemzet 
támogatásával: szobrot állit Karvin Mátyásnak, kinek 
alakja körül fonódott legendák átszálltak az utókorra 
s élni fognak utolsó magyar emberig. Egyelőre csak 
az alapkövet tették le. Az alapletéten ünuepélyen ö 
felsége a király képviseletében báró Fejérváry hon-
védelmi miniszter jelent meg, 

— Haldokló képviselőjelölt. A szegedi taní-
tóképző volt tanára, Bartha István apáczai segédlel-
kész, ki az ösmert Lepsényi-ügy miatt Szegedről elke-' 
rült s most Battonyán néppárti programmal képvise-
lőnek akart fellépni — haldoklik. A mult hetekben 
exponálta magát a törökbecsei járás néppárti képvi-
selő jelöltje mellett s ugy látszik a sok utazgatásban 
fázott meg olyannyira, hogy életbenmaradásához alig 
van remény. 

— Öngyilkosság. Mint öcsödi levelezőnk irja a 
napokban F a r k a s József földmives a vízbe ölte ma-
gát. Tettének oka ismeretlen. 

— Katonai szemlék. 'A. közös hadseregbeliek 
szemléje e hó 14., 15. és 16-án lesz megtartva. Azon 
népfelkelők kik fegyverfogásra nem lettek betanítva 
okt. 20-án 1863—62, 21-én, 1861— 60, 22-én 1859—58. 
23-án, 1857—56, 24-én 24 én 1855 -54 - ik évben szü-
löttek tartoznak a szemlén megjelenni. A honvédszemle 
pedig az 1884-ben sorozottak okt. 7-én 1885-ben soro-
zottak. A szarvasiak és vidékiek 8-áu 1886, 87, 88 és 
89-hcn sorozottak kötelesek a szemlén megjelenni. 

— Az idegén szőlővesszők. Miniszteri ren-
delet folyt/n idegen országokból szóló vesszőket behozni 
az országba büntetés terhe alatt tilos. 

* 

— Uj öt koronások. A pén z ü gy min isz teríti m 
fcir szerint, öt koronás luUiíiPJvftt; b o ^ á t toploiuk. 

Az uj öt koronás tallérek nem lesznek sokkal nagyob 
bak az ezüst egyforintosoknál. Az uj pénzdarab met-
szési munkálatain már dolgoznak is. 

— A király utja hazafelé. Szinajában búcsú-
zott el Ferencz József kiv.ily a romániai uralkodópártól 
hogy uiját hazafelé vegye, A azinaiai Peleskastélyban 
adotí szükebbkörü estély után a két uralkodó, a királyné 
és a trónörökös és neje a pályaudvarra kocsiztak. 

íj; * 

Békés-Csabán hivatalos fogadtatás volt. A perro-
non a királyt hozó vonatra várakoztak : Taílián főispán, 
Fábry alispán, Sztraka főszolgabíró, az elöljáróságok 
és óriási közönség. A vonat hat perczig időzött ott 
s ez idő alatt a kná ly beszélgetett a főispánnal és az 
alispánnal. Maczák bírótól ezt kérdezte: 

— Tótok laknak-e errefelé ? folytatta, a biró igenlő 
válaszára kérdéseit. / 

— Es tudnak-e magyarul ? 
— Tudnak, felség, válaszolt a biró. 
Ez láthatólag jól esett a királynak, valamint a 

főispánnak az a kijelentése is, hogy ez a nép az Alföld 
legjózanabb és legtakarékosabb népe. 

— Beszámoló. Veres József, az orosházi választó-
kerület országgyűlési képviselője okt, 4-én kezdi meg 
beszámoló körútját. 4-én délelőtt Szent-Andráson, dél-
után pedig Öcsödön tar t ja meg beszámoló beszédjét. 

— Kasszabetörés a vidéken. Szegedről irják, 
hogy Scheinberger és Popper borkereskedő czég üzle-
tébe betörtek s a Wertheiinszekrényböl 1245 f r t kész-
pénzt ellopták. A kasszabetörést csak reggel vették 
észre, a mikor a betörők a fővárosba menekültek, miért 
is a budapesti főkapitányságot értesítették az esetről, 

— Sertés szállítás. Mint biztos forrásból érte-
sülünk a miniszter megengedte, hogy sertéseket Kőbá-
nyára szallitani szabad. Azonban szállítás előtt a serté-
seket orvosilag meg kell vizsgáltatni. 5 

— Nazarénus katonák. Szegedre legutóbb 
tiz tartelékos katonát kisértek szuronyok közt, mert 
az őszi hadgyakorlatok alkalmával vonakodtak fegyvert 
fogni. Ezek már rendesen leszolgálták 3 évüket, de 
mióta kikerültek a katonaságtól, nazarénusok lettek 
s hiába festik le előttük a nyomorr, melybe feleségük, 
gyermekeik kerülnek, nem engedelmeskednek a katonai 
törvénynek. A szerencsétlenek fölött a szegedi had-
bíróság e napokbau fog Ítélkezni, 

— A szerető pénzé. Hódmezővásárhelyi tudó-
si tónk irja hogy az ottani ügyészségnél a napokban 
gyilkosság miatt följelentettek egy Hajasovits Érzébet 
nevfi nőt. A nő együtt élt Faragó János gazdag építő-
mesterrel, aki egy budapesti biztosi tó intézetnél ötezer 
forintra volt halál esetére biztositva. Hajasovits Erzsé-
bet, hogy hozzájuthasson a pénzhez, szeptember 17-ikén 
megmérgezte Faragót. A szerencsétlen építészt eltemet-
ték annélküJ. hogy sejtették volna halálának az okát. 
A gyilkos asszony, röviddel a temetés után, feljött 
Budapestre, hogy felvegye a pénzt, de az intézet meg-
tagadta a biztosított összeg kiűzetését. A fiatal asz-
szony ellen azonnal beadták a feljelentést, amelynek 
következtében a törvényszék el fogja rendelni Faragó 
exhumentálását. 

— Az „Ország-Világ" legutóbbi 40-ik száma 
a következő érdekes és gazdag tartalommal jelent meg : 
A vaskapu megnyitása (öt képpel) Dr. Fallc Zsigmond-
tói. Mátyás Király. (Drámai prológ hét képbenj E. Ko-
vács Gyulától, A Ferencz-Jozsel hid és épitői. (Het 
arczképpel.) az aldunai vaskapu-szabályozási m. kir. 
művezetőség személyzete (öt kép.) Egy a sok közül 
(Novella) (Ussmann) A-tól. Blanka (Kóltany) Keményffy-
től. Béni bácsi (Regényfolytatás) Tillier-GJaudtól. Az 
ezredéves orsz. kiállitás zsüri-tagjainak I . csoportja. 
(Huszonkilencz) arczk ép) Gesztenyésben, Pesti M-től. 
Az asszony (Novella) Alapi Bélától. Vilrig folyása, Ador-
ján Sándortól. Yásárhelyi Pál (arczkép.) A vaskapui 
királynapok f3 kép.) Uj hangversenytéren a fővárosban 
flv órmpl ^ Av, ii'Hni n ti Ili ins\i-mn.v^v'/^H míivnn m /Tráik ̂  ^ veppei.; A Z UÍIOI, xiti uj iparművészeti múzeum. (Kép) 
Rovatok. Hirdetések. l i ejt vények, stb. stb. Külön mel-
léklet : Szép asszony (Delpit Alfréd regénye) üz „Or-
szág-^ilág" a legolssóbb képes hetilap/ előfizetési ára 
negyedévre csak 2 frt . Előfizetéseket a Idadóhivatal 
c/.imére kell küldeni (Budapest V. Hold u. 7. sz.) mely 
mutatvány számokat kívánatra bárkinek ingyen küld, 

A 
A kiállítási tárgysorsjáték iránt napról napra nő 

az éideklődéa, minthogy ina már az egyes csarnokok-
ban láthatók azok a diszes tárgyak, melyek ez ideig 
megvásároltak a sorsjáték czéljaira. A kiállítási tárgy-
sorsjátéknak összesen 19848 nyereménye lesz, a miből 
önként következik, hogy ilyeh nagymenynyiségü számot 
nem Jehet egy nap alatt kisorsolni, miért is az az 
intézkedés történt, hogy lmsz napon keresztül napon-
kint 1000—1000 t árgya t sorsolnak ki. de vasárnapon-
kint szünetel a sorshúzás. 

A kisorsolások, mélyek október 1-én kezdődnek 
Ugy történnek, hogy 14 napon át az egy koronás nye-
remény tárgj akat sorsolják ki, 5 napon át pedig a két 
ispünas. ^ l í r eméö^ávg^uku t j m líwsaaflik aapöa. 



YMYÍS október hónán 23-dn kerül sorra a 846 nagyobb mínölcre a legtöbb szép és nem szép asszony vágyva 
ii verem én v és a 6 000. 10,000 és 20,000 koronás három vágyik. Ragyogó szépségű bnllJáns diadém ez, mely 
főn verem én v " egészen szétszedhető és pedig 4 meltiirG, 4 nyakék re 

a nyeremény tár gy akró I a részletes jegyzéket a és 3 rezgő hajtüre. Micsoda boldogság volna eztgmeg-
napokban teJjésen közzé fogjuk tenni, de addig is érek-,'nyerni és aJtalg tündökölni a. farsangon, kivált több 
késnék tartjuk megismertetni a három lönyereméiiy leánnyal megáldott mamáknak. Van ezenkívül ehhez 
türavait a következőkbe:;. még egy külön nyakék, mely női mell tűnek és lr jlü-

szati épületben, a pozsonyi városházban, a sokszorosító 
ipari és kertészeti csarnokban, a városbódékban stb. 

Minthogy, mint említettük, a nagy nyereményeket 
csak október 23-án sorsolják ki, az intéző körök ugy 
intézkedtek, hogy ha a készlet tart , az esetben egész 
e napig k-h essen sorsjegyet vásárolni, hogy azoknak 
is módjukban legyen a nagy nytíreményekre játszani. 

ICLUvi. X. £á o/>vl>u i j l w o/ivau v̂tû /inyí w«<wwv — j ^ — - — ~ i - •• •-> 1 wv — 
Dorkéazlotböl 10 darab kiválóm ízlésesen kidolgozott j a magáénak ne kívánná. Áll p*áig egy Íróasztalból hatóságot Vesztre ezy Jenő V I kerületi elöljáró kép-^ . .. . \ . - . . . ... - -t ^ .1. • 1 1 - 1 — . . 1 • "1 -4.. ...lU-.̂ MiU'. Al TTÍ-onl í 11/VU ; rt < A »•» A ~ i* .. 1 t i i .. • . nehéz ezüst pecsenrés és tésztáKlálbol, 4 dftrab diszes melyhez foteuil jár , egy külön garnitúrából, egy sza-
ezüst kupákkal és" fogóval ellátott korsóból, 12 sze- ( Ion asztalból, köyálványból és két saroketazsérból. 
mélyre szóló, gyönyörű ezüst mokkakészletbő], továbbá A kisebb nyeremény-tárgyakból, illetőleg az olyan 
ugyancsak 12 személyre való csinos fagylalt garnitujú- uyereménytárgyakból, melynek az egyes csarnokokból 
ból, 2 darab három karos ezüst ^yortyaUu tóból, 2 drb. való elvitele nem ütközik a kiállítási szabályokba, egy 
ezüst gyümölcstartó asztaldísz, Yégiil egy darab, miivé- • csinos kolfekeziót az ünnepélyek csarnoka első emcle-
sziesen kidolgozott eziist fedelii és fogója nagyobb' tőn állítottak máris össze, míg a nagyobb nyeremény 
korsóból. Szóval megtalálható itt minden, a mire csak ! tárgyak a következó csarnokokban találhatók föl: az 
egy jó gazdaasszonynak, a ki a miivésziest szereti egye- iparcsarnokban, a fém- vas- és építészeti ipar pavil-
siteni a hasznossal, szüksége lehet, ¡Ionjában, a jármüvek csarnokában, a zene és hang-

A második főnyeremény olyan tárgyakból áll, a i szerkiállitas pavillonjában, a gépcsarnokban, a bányá-

viseli, ugy szintén részt vesz ott a kereskedelemügyi 
minisztérium részéről e czélra kinevezett bizottság is, 
A sorsolás nyilvános lesz és az ünnepélyek csarnoka 
nagyteimében naponkint délután 3—6 óra között tart-
ják meg. Itt fogja a másfél méter átmérőjű hatalmas 
szerencsekerékből egy árvagyermek a számokat k ikumi 
sokak örömére és bizonyára még többek szomorú-
ságára. 

A szerkesztésért felelős: SÁMUEL ADOLF. 
Segédszerkesztő: CSILLAG- SÁNDOít. 

H I R D E T É S E K . 
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Elsőrendű asztali szőlő, té- Ü 
lire eltehető, mindennap friss 
szedés, Üllőnként 25 kr aj azúr-
ért kapható 

JIIÍIKLCMneme, házi, nyilvános, mező-
gazdasági és ipa-rczélokra. 

Ú J D O N S Á G ! 

B o \v o r-B a r i f-félo szabad a lm ázott 
¡noxydálási módszer szerint in ox i -
d á l t s z i v a l t v u k rozsda ellen 

védve 

Árjegyzékek ingyen 
és bérmentve. 

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 

leg-gyártásra. 

I Wallfischgasse 14. sz, 
Schwarzenbergstrasse 6. 

csonk ajánlani 

s z a v a t o l t t i s z t a s á g ú 
fa, c s e l i o r s z á g i T h . o m et s m ü v e k l : 

s 

föl 

s 
S 

Alólirt hivatal figyelmez-
teti azon kimérőket, kik hely-
beli bortermelőtől szándékoz- | | 
nak bort venni, hogy ezen 
szándékukat a bepinczézés 
előtt 6 órával saját érdek ük-
ben jelentsék be. 

B.-Szarvas, IS90. okt. 3. 

a legmagasabb 
dijakkal 

kitüntetett T h o m a s f o s z f á t l i s z t e t 

éaa 
ivr M, 

'M 
: v a s Y a r o s 

fogy. ital és italinére.si adóhivatala. 
Schreyer. 

szavatolt 15—20°/o citrátban oldható foszforsav tartalommal 
és 8 5 - lOOVo porfinomsággal. 

Felülmúlhatatlan, minden talajra alkalmas trágyaszer különösen sová iy talajok javítására, kitűnő 
hatású az összes gabnanemiiek, kapás és olajnövények, lóhere és luczerna, szőlő, komló és kerti vetemé-
nyek* e, kiváltképen a rétekre. 

Legjobb, leghatásosabb és legolcsóbb foszforsavtrágya, tekintettel hatásának tartós-
ságára felülmúlja az összes szuperfoszfátokat. 

A citrátban oldható foszforsav-tartalomért szavatosságot vállalunk, netán hiányzó mennyiséget 
megtérítünk. — Ár ajánlatokkal, szakmunkákkal és egyéb felvilágosítással a legkészségesebben szolgál 

a csehországi Thomasmüvek eladási irodájának vezérképviselője 
a magyar korona országainak területén 

34. sz. 
I 

mezőgazdasági g.pgyarosok B l lClapeSt Vá63."sz.rUt 

által a legjuiáiiyusabb átak mellett ajanlUitnafc: 

it * i tr 

es gozcsepiö^p-készietek ¿Kolyozók, kuszáló- és uratogópulf, l/oruhiils, 

ñF^^rx.'a* nrr-rfír.ti 
H legjGibb aorvot/S^épok, »zpc.Hknvfl̂ rtk, r6parájr<Mí, kukoric/u-morzflolólf, darálók, Öil6-iiitiljnok. 

2 és 3 vasú ekék 
J és minden egyéb tfL^^f^^feiri gflzd'asogi gépei 

J ̂  » • II lil m " imffaMlfînt 
Hé$ateté$ dfjegyaékek kiváltaira in>*yiiii ¿s bdruietitne küldenek. 
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U z l s t á t h s l y G z é s . 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, 
tiogy 30 év óta fen álló fodrász és borotváló üzletemet a saját házamból, 
az Árpád szálloda helyiségébe helyeztem át, és a mai előrehaladott kor 
igényeihez képest rendeztem be, pontosan gyorsan és korrekt tvszközlöí 
minden e szakmába vágó munkálatokat, u. m. haj frizirozás, haj nyírás 
és borotválás, és minden előforduló haj munkákat, és készletben tartok 
minden szíriben haj íonatokat, a legjHiányosabb eladási árban, nemkülön-
ben, haj neczczeket és hozzá való haj tűket, és haj hullámitókat férfi és 
női parókak, mérték után és megrendelés utján ízlésesen és gyorsan 
készítek. Átadott hajakból mindennemű munkálatok kidolgozására átvé-
telnek vidéki megrendelések beküldőit példány szerint pontosan és jHiá-
nyos áron utánvét melleit eszközlük. 

Raktáron tartok bel- és külföldi toilette czikkeket és illat sze-
reket a legjulányosabb eladási árban. 

A nagyérdemii közönség becses pártfogását kérve maradtam alá-
zatos tisztelettel T r l í o n k J á n o s 

Nyomatott a ; ;b2aivas és Vidéke" gyorssyjtó könyvnyomdájában 1896, 


	Szarvas és Vidéke 7. évf. 41. sz. (1896. október 4.) 1. oldal
	A Vaskapu megnyitása
	A király utazása
	Gyülekezés a pályaudvaron
	Szarvas és Vidéke Tárczája
	A gyalázat



	Szarvas és Vidéke 7. évf. 41. sz. (1896. október 4.) 2. oldal 
	A király megérkezése
	A küldöttségek kódolása

	Szarvas és Vidéke 7. évf. 41. sz. (1896. október 4.) 3. oldal 
	Előfizetési felhívás
	Hirek
	A kiállítási tárgysorsjáték

	Szarvas és Vidéke 7. évf. 41. sz. (1896. október 4.) 4. oldal 
	Hirdetések


