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A német császár 
Európa leghatalmasabb koronás uralkodója, 

II. Vilmos német császár, e héten a magyar 
király vendége. E ritka vendéglátás, mely csak 
befejezője annak a szakadatlan császárjárásnak 
melynek a világ ezen a nyáron tanúja volt, 
minden magyar szívben egyforma mély érzelme-
ket fog kelteni, mert a magyar, a mikor vendé-
get fogad, — elfeled minden keserűséget a 
múltból, elhallgat minden fájdalmat melyet a 
szomorú jelen okoz, s egy esegyedül vendége jó-
létével s kényelmével töltődik. 

Nekünk nem kenyerünk a nagy politika s 
a diglomatizálás, a melylyel a nagyhatalmaknak 
egymáshoz való viszonyait intézik. Nem kutat-
juk a rejtett fonalakat, a melyekből a világnagy 
kérdéseit bogozzák össze, nem akarjuk észre 
venni a hiúságot és kapzsiságot, az önérdeket 
és cselszövényt — melyek a leggyakrabban ké-
pezik fundamentumát a nemzetközi politi-
kának. 

Csak egy világos, fényes tényt kell konsta-
tálnunk, hogy a nemzetközi politikában har-
minca esztendő óta nem hangoztatták olyan nyo-
matékosan a világbékéi, mint az idén, a mikor 
királyunk, majd pedig II. Vilmos császár tet-
tek látogatást az orosz czárnál Szent-Pétervárott 
s legutóbb is a franczia köztársaság elnökének 
látogatásakor, — mely szintén csakis a békének 
megpecsételése lehet, az az erős szövetség a bé-
kebontók ellen, 

A franczia sovinizmus ugyan szokás sze-
rint most is tulhenipereg a rendes mederből 

nem lehet támadó tendenoziáju hanem, csakis 
ujabb, hatalmas biztositéka lehet a békének, 
melyet a hármas szövetség 20 esztendő óta tart 
fönn népéinek örömére és gyarapodására. 

Ennek a bekének képezi hatalmas pecsét-
jét az a latogatás is, melyet most hatalmas szö-
vetségesünk tesz királyunknál, s az a körülmény 
hogy eziutal Magyarországon történik meg a 
talalkozás s Budapesten fogadja felséges vendé-
gét a magyar király, kétszeres örömmel tölt el 
bennünket, mert ez a körülmény fokozza a ma-
gyar birodalom jelentőséget a monarchiában s 
tij ra Magyarország feié irányitja a világ fi-

Ha ez. a körülmény nemzeti hiúságunknak 
zeieg is, — még sem túlozzuk a dolgot any-

nyira, mint azt a franczia nép tes.zi. 
Vajha már messzebb tartanánk a világbéke 

kérdésének megoldásában, mint a mennyit a 
fegyveres szövetségekre alapított béke jelent. Ez 
a béke még csak kényszerű béke & szívesen fo-
gadja a világ, hogy mint roskad össze minden 
nemzetgazdasági vállalkozás, mint billen félte 
a pénzügyi egyensúly s mint szaporodnak egyre 
az államok és nemzetek adósságai és állandó 
terhei, me ly eket ez a fegy veres b éke nyom 
reájuk, 

A militarizmus nyomában jár mindenütt 
a társadalmi n j omoruság. Tömérdek nemzeti 
erő vész el improduktív munkában s tömérdek 
nemzeti kincset nyeldes el a hadseregek fene-
ketlen gyomra. 

De a béke, a béke a 
Milliók áldása hossanája kisérné diadal utján 

azt az uralkodói, aki először adná ki a jelszót 

a mely nevét a világtörténelem lapjain örök be-
tűkkel örökítené meg, mert ez volna az ezredév 
legdicsőbb hadi tette. 

Hiszen az a mai béke ugy sem tar 
örökké. A nemzetek nem fogjak megen^ 
hogy parádés seregekre költsék örökké azt a 
rettenetes adóterhet, a melyet munkás verejtéké-
ből visznek el könyörtelenül . . . 

II. Vilmos császár látogatása késztet ben-
nünket e gondolatokra. Ez idő szerint ő képvi-
seli Európában a fegyveres békét s ő a szerzője 
annak a nyugalomnak, melyben a népek és 
nemzetek járják a létért . való félelmes küz-
delmet. 

Magyar szivvel magyar lélekkel üdvözöljük 
a fiatal császárt a magyar földön, s azt remél-
jük, hogy mire homlokán megderesednek a haj-
fürtök, az ő lelkét is jobban meg fogják illetni 
a népek és nemzetek jajkiáltásai, — s ö 
inegm 

og ! 

a az ezredév legnagyobb moz^ 
nak, a hadsereg általános redukeziójának, a 
lefegyverzésnek. 

A császár még inkább katona, mint csa-
ládapa ! 

Be fog köszönteni az idő, a mikor jobban 
fogja érezni az utóbbi érzelmet, mint a dicsőség 
szomját, melyet az ő helyében csak egy bor-
zasztó itali a], emberi vérrel lehet oltogatni ! 

Ne adja Isten, hogy e szomorú pohárból 
része legyen ! 

De hajtsa ki fenékig az apai szeretet ser-
legét, legyen szerető atyja hatalmas német népének, 
s érezni fogja, hogy a népek szeretete jobban 
m ;it, mint az a 1( m r 

s Eiszászt meg Lotharingiát emlegeti, holott a hadseregek leszerelésére, vagy olyan reformra 
minden ember tudhatja, a ki higgadtan gondol- mely megszünteti a mai nyomorúságos helyze-
koziii akar, hogy az orosz-franezia szövetség tet. Ez az uralkodó olyan fényes diadalt aratna,. 

rek viskóit, kalászos vetését . . . 
Üdvözöljük II. Vilmost, szeretett királyunk 

vendégét és szövetségesét a magyar haza földjén ! 

— Novellette. — 

I r ta ; Gerő Lajos. 

Szép volt, magasztos voH a lakodalmi ünnep. A 
pap szívhez szóló szavakban kötötte lelkükre az egy-
más iránt való hűséget, a szeretetet vallásuk és hazá-
juk iránt ős még több olyan dolgot, amik iránt e perez-
ben nem igen tudtak érdeklődni. 

Unalmas volt, sokáig tartott a lakodalmi vendég-
ség. A fiatalok Jelke már a messze távolban röpködöu 
ama bűbájos szép vidéken, a hol nap sohasem ragyog 
csak a csillagok méla fénye fonódik össze ezüstös 
glóriává, mélynek közepén lángbetükkel égy egy uj? 

hatalmas istenség neve . . . 
És mikor végre Piroska szürke utiruhájában ott 

állott a veranda lépcsője előtt, bizony fatuskó lett 
volna az az uj férj, aki a bucsut hosszura igyekezett 
volna nyújtani. 

Piroska végig csókolta a jó öreg szülőket, a ro-
konokat, ismerősöket, aztán felszállt csomagokkal fel-
rakodva a kocsira, ^agyperemű kalapjának szallagjá 

libegő csokorba volt kötve állacskája alatt, vagy talá 

csak keblének hullámzásától libegett olyan nagyon, 
a mely majd kiieszitette a selyem utazó köpenykét. 

— Hát azután csakugyan Bécsbe? — kérdé apja 
mikor már Géza is végigérte egy ily fajta búcsúzás 
minden keserűségét. 

— Oda édes apám, azután pár napig Pestre ! — 
felelte Piroska. 

— Ne menjetek gyerekek 1 — kérlelé az öreg*. 
Be mintha a fiatalok közelsége egy ellenálhafatkm 
villamos áramot fejlesztett volna, a két tüzes lő nagyot 
rántott a kocsin és pár perez múlva már ott vágtattak 
a vasút felé vezető poros uton, 

És most országra szőlő szerencsétlenség történt 
A vonat éppen az uj házasok előtt robogott k1 

az indóháísböL 
Lemaradtak. 
Gréza és Piroska farkasszemet néztek egymással. 

Pár perczig alig tudtak szóhoz jutni. 
— Jíát most ? — tört ki végre Gréza. 
Piroska elkomolyodott. 
— Hát visszamegyünk ! — 

adással 
— Nem, nem csak azt nem! 

Még egyszer búcsúzni! Nem, nem ! 
— De hát mit tegyünk ? 
— Hopp, megvan ! — riad 

kipattant isteni szikra boldog derűbe vonta homlokát. 
Felesége kíváncsi szemekkel nézett reá. 
— Mi van meg ? 

csöndes meg-

kiáltott Géza 

az új es a 

— Felséges eszme! 
— Halljuk ! 

— Nos tehát. Ezzel a kocsival elmegyünk a leg. 
közelebbi állomásig, uti bevárjuk a hajnali vonatot, s 
azzal utamnk tovább. 

— Bravó, nagyszerű! — tapsolt örömében az 
asszonyka és a másik perezben már ott robogott a kocsi 
a hétkársi utón, tengerboldogságot vive magátal. 

Jó képű magyar vendéglős fogadta őket, mikor 
másfél órai út után Héthársra értek. 

A felpakkölt kocsi megértette vele a helyzetet 
— Csak tessék belebb kerülni drágáim ! Pompás* 

jó szobát adok. Még a paradicsonibeli arkangyal is meg-
irigyelheti. 

Csakugyan szép volt az a kis szoba. Ablaka tárva 
voJt, szabadon járhatta az esteli langy szellő, melódi-
kus nótákat susogva a falombok között, melyek egyik-
másika kíváncsian hajolt be az ablakpárkányon. A ke-
resztül szűrődő napsugár, aranyos fénye ott tört meg 
egy menye&etes ágy hófehér párnáin . . Es egy távoli 
bokorban egy tapintatlan csalogány csattogta el egy 
névtelen nagy zeneszerző legszebb nászindulóját. 

Majd kiszakadt a lelke, akkorát füttyentett a haj-
nali vonat, mikor Héthársra ért . . . A kakasok is erő-
teljesebb kórusban fújták reggeli kantátójukat . . , A 
vendéglős háromszor is felbátorkodott az ajtóig, meg 
[s görbítette nagy pecsétgyűrüs mutatóujját. . . Aztán 
egyet füttyentve, sarkon lordült s lecsoszogott a lépcsőn^ 

— Hadd pihenjék ki magukat! - - dünnyögte meg-
elégedetten. 
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li.cn-: ¿t? ipurosr-.'C foaju-

Kereskedő ¿s egyaránt panaszkodik, 
hogy nínc,s elSg tarmía >őí.' ü mi anyag rendel-
kezésre áll, — AA ^HIÍ megfelelő. 

Ez a pana^s ^ u : hdyi, igy van az nálunk, 
? az oraágbaiu aM a-luüíoldön íb-Á tár-

'oqása merete érv^nyestü ez álla-
potokban, melyek v-gc^dményábsn m<% inkább 
rosszabbítják a drtt'ü ke r e*Mo és a kisipar 
amngy is 

Ezer ok j k ^ K k ö m , hogy a tanoncz hi-
ány beállott. Mr^< * sereskcdu és iparososztály 
is egyik íohiínv* Ainyit panaszkodik évek 
óta a megi ' lhetss , üz le í fo ly ta íha tás tehetet len-
sége ellens a icereskcdé? é« ipar tönkre jutása 
miatt, hogy egy csöppet sem csoda, lia a szili ők 
megrémülve e panaszok miatt, lehetőleg kerülik 
e foglalkozást, mely az érdekeltek állítása szerint 
is a megélhetést nem biztosithatja. 

S h o g y a n k í v á n h a t a kereskedő cs ipa ros 
elég szánni és minőségű tanonexot, m i k o r m a g a 
is i lyennek t a r t j a pá lyá já t , a he lyet t , h o g y nyíl-
t an és öHzintén k i je lentené , miszer in t a ka rak -
teren, k é p z e t t »szorgalmas és t aka rékos kereskedő 
és iparosi boldogulása elé az u j a b b k o r sem tá-
masat t öbb akadá ly t , mint annak ide jén a régibb 
k o r »ajat kora gyermeke elé. 

A kereskedő és iparos a túlzott és liibás 
magatartása nagy mértékben visszahatott a tár^ 
sadalom felfogására- Á társadalom nem ad uj 
e rő t De m-m hajlandók különösen az u. n> jobb 
házak s igy a minőség évről—érre szemmellát-
hat oau c^nkkeii, mert a kereskedő és iparos pá-
lyára azon rétegek gyermekei k e r ü l n e k , melyekre 
az életpálya is felfele haladó mozgást je lent : a 
falvak, puszták, mezőgazdasági osztályoké. 

De nem tesszük kizárólag felelőssé a keres-
kedő és iparos os^áiyí, mert a társadalom né-
zetei az állami, iptiri politika, az óriási hivatal-
nok-sereg gyarapotlH&a, az egy éves onkénytesi 
jog, az úgynevezett kvalifikáció tulzutt alkalma-
zása a legkisellí pályákon is — de főként a 
társadalom felfogásában — a kereskedés és kis 
ipar létjogosultsága tekintetében érvényre jutott 
okok mind közrehatnak e sajnos állapot előidé-
zésére, mily nagy veszedelmét képezi a detail-
kereskedés^ek és a kisiparnak. Nem gyarapszik 
uj t tartalmas és inKS elemekkelj mert nem fölül-
ről nyer uj lüx^eUaüekeL hanem alulról mely 
t e r m é s z e t t e h n z ' / i i . 

A szuiök í</ííeaésa is merőben téves- Azt t. 
i. a ki iv-:in ninial küldi kereskedőnek, iparosnak 

eredményeket inkább elérhetne, mint a gyöngébb 
kit éppen megfordítva, inkább kellene hivatal-
noknak nevelni, mint a hol megélhetése bizonyo-
sabb, mint a nagyobb egyéni önállóságot kivánó 
anyagi pályán. 

Hiba, a mi a jobb elemeket e pályáktól el-
riasztja a kereskedő és iparos, ele főként az 
előbbi osztály avult felfogása a tanonc-képzés 
ügyében. A tanonezot nem képezik alaposan, a 
mi a saját érdekük is, hanem mindenféle a tör-
vény által is tiltott házi, cselédi munkákra alkal-
mazzák. 

Természetes ha a jobb családból való fin 
ki képesebb és tanultabb, nem akaxja magát 
alávetni ennek. Valóban szégyenteljes állapotok 
ezek, A kereskedő, iparos nem tanonezot nevel 
saját iparága számára, hanem neki ingyen munka 
kell- Azért kiáltozik a tanonczidő meghosszab-
bítása után. Pedig tessék csak az első naptól 
beállítani s igazán tanítani a tanulót, nincs az a 
tanuló, ki egy év alatt a szükséges kézügyessé-
get s jártasságot el ne sajátítaná. S akkor aztán 
nem panaszkodnának a képzetlen segédek, a mi 
onnan ered., hogy letelik a tanoncz idő, föl kell 
szabadítani a finf, a ki jártas a gyermekdajká-
lásban, piaczi kosár vitelében, sepregetésben, de 
nem az üzleti dolgokban. 

Szégyenteljes, hogy a kereskedő és iparos 
hogyan csalja meg önmagát s a tanulóját, midőn 
elvonja a fiút az iskolái ól s minden ürügyet fel-
használ az iskola ellen, csak az ingyen munka 
legyen meg. Botrányos állapotok azok, a mikor 
egy felől jajgatnak ez osztályok a képezefclen 
segédek miatt, másfelől bírságokkal és bünteté-
sekkel kell visszaszorítani, hogy nevelje és isko-
láztassa. S maguk a munkaadók a bűnösök ab-
ban, ha száz tanuló közül pályájára jó ha 8 —10 
kifogástalanul ki van képezve, mig kilenc-tized-
részét e nélkül szabadítják föl s igy megkáro-
sítják a tanulókat is s azokat, kik a fiatal segé-
deket alkalmazzák. 

Igy aztán nem csoda, ha nincs tekintélye, 
ia lenézett ez az osztály, ha íönkre megy, mi-
kor önmaga igyekszik mindezeken. 
i: 
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ö i s g y ü l é s tartatott e hó- 15-én akövefkezö 
tárgysorozattal 1. a folyó évi 150-ik számú közgyűlési 
határozat értelmében Opaxiszky István és társai a 
Maczu és Mótyó zugi Ó Körös menti növedék 
földek átengedése iránti kérvényük érdemle^ es 

nebb íiti « krresk<.;döi vagy iparos pá lyán n a g y vara 
9H5 

Uivxms rcnsusitfl állott a nap, mikor megadták az | Az ifjú házasok három álló hétig nem tudtak meg-
eögedélyt neíü, hogy bekukkantson abba a kis szobába válni attól a helytől, a hol először jutottak annak bi-
s felhúzták m<\ frütajt. zonyosságára, hogy egészen egymáséi. Ez idő alatt hirt 

A W'.v.-k i;> egymáshoz simulva állott az nem hallott felőlíik senki, de senki, 
ablakifái te vai&í szerelmük egy forró imában Képzelhető, mennyire kétségbe voltak esve az 
szakadt ki .v-s* 

— biz^u;» i í v iwM keani! — mosolygott házi 

járulék mellett a közmivelődési alappénztárból, névsze-
rinti szavazás melletti döntés, 30 nap utánra ha] asz-
tátott mivel határozatképes számban nem voltak. 3. A 
folyó évi szüret tartása idejének meghatározása, a f 
évi szept 30-tól kezdőleg iog tartatni. 4. Békésmegye 
Alispánjának időközben érkezett f. évi 16369-dik számú 
rendelete a vármegyebeli községek költségé elő irány 
zatainak uj minta szerinti szerkesztése tárgyában, ÜL 
minta szerint készitetni rendeltetett. 5. Az Árpád szálló 
épületének vármegy eileg történt fölül vizsgálatáról szol ló 
bizottsági jelentés jóváhagyólag1 tudomásul vétetett, 6. 
Békésvármegye Tek. Törv. hatósági bizottságának 
9286 21.519.1896 száma határozata mely szerint a községi 
rendőrség évi fizetésére vonatkozó községi szervezési 
szabályrendelet módosítandó. Nem módosíttatott. 7. A 
régi vásártér területének eladása házhelyeknek. Elha. 
tároztatotfc 8. A piaeztéri Buclc Adolf-féle bérletek to-
vábbi bérbeadása iránti intézkedés. Kiadatni rendelte-
tett azzal, hogy korcsma helyiség azon épületben meg 
nem töretik. 

- A k e r e s k e d e l m i i f j a k b á l j a . "Vidám zene, 
kedélyes hangulat mellett folyt le a kereskedelmi if jak 
bálja f. hó 11-ikén. Általában elmondhatjuk hogy a 
rendezőség tevékenységét a legszebb siker koronázta. 
A kedélyesség, jó kedv a késő reggeli órákig tartotta 
együtt a közönséget, s régen nem volt már annyi szép 
lány, fiatal asszony egy—egy mulatságon mint 1 i-k én, 
A közönség a „Központ* nagytermét sőt még a mellék 
termeket is teljesen 'botölté. Az anyagi siker sem maradt 
háttérben az erkölcsi mellett amennyiben 128 f r t 16 
kr. tiszta jövedelem maradt, mint a kereskedő ifjak 

körének ajapjához. A jelen volt hölgyek névsora a kö-
vetkező ; Leányok. Benczúr nővérek, Buck Janka, 
Forschner Paula Holéczy nővérek, Horváth Ilma 
Iíohn Szerén, Králik nővérek, Keresztényi Olga (Békés-
Szent-Aüdrás,) Krecsmarik nővérek, Liska nővérek, 
Lő ven féld Szidónia, Miillur Annuska, Mihálfy Emma, 
Easofszki^Eözsika, Reiszmann Lui/.a, Réthy Bözsike > j i 
Szőllősi nővérek, Süss Ilonka, Schrötter Leontin3 Szh>-
vák Olga, Urbariek Örzsike, (Békés-Szt.-András) Wt-ii-
mann nővérek. Asszonyok : Bárány Béláné, Bielek Zol-
tánné, (Békővsszentandrás) Buck Adolfné, Benczúr íst-
vánné, Dr. Déri Henrikné, Grünvald Bernátné, Holéczy 
G-usztávné, Keresztényi Gyuláné, (Békésszentandrás) 
Kohn Salamonná, Krcsmarik Endréné, Králik Dánielnél 
Liska Sománé, Miiller Károlyné, Pollák Albertné 
Keiszmann Simoiiné, Dr. Szemző Gyuláné, Dr. Szőllős, 
Benőné, Sterbecz Gáborné, Özv. Szlovák Jenöné, Süss 
Lajosné, Tájber Gusztavné. Úrbanek Mndorné, (Békés-
Szent-András) Wolímarm Jakabné és Wolf Gyuláné. 
A felülfizetők névsora a következő : ítéthy Sándor 10 
frt, Holéczy Gusztáv 7 frt, 50 kr., Schreyer József 5 
frt, Perczel János 3 frt, Grabenhofer János 3 frt. 
Bárány Béla 3*50 Ssapó Soma, S^ichta Tivadar, 2—2 
frt. Dr, Szemző Gyula, Wolf Gyula 150—150 kr. 
Kopperli D. Spitzer J . Schrottmann J. Grünvald, Ber-
nát, Sterbecz Gábor, Yaidner Ignátz, Buck Adolf, Dr. 
Glasner Adolf, Dr, Glasner Jakab, Lővenfeld Soma, 
Ungár Jónás, Nagy László, Sciirötter Vilmos, Lusztjg 

me — Cwli V ^i. ÚTI. ege^ité ki Géza, mv 
gyünk árlVÁhv, 

Megyünk . K.tiaii i^y einbb Limeutunk ebéd 
után a kis EIU ^;.-. - - KMOVÍÍírnunk a puha pázsitra» 
felnéztünk ?i k-k j » > - rtűti-r taránykák játsza-
dozva űzték uiáiwiUúi a rigó füttyöt, har-
kálykopogást, hitMivvtt a ÍUrgo hi? zöld gyík után és 
szerettünk, . szem^uJ^ á/:^rettünk forrón., véghetet-

a kifc ^akíaü látta ti szeretőket és 
így engedte vohm l:i rwgMi volíntkoz. 

EeggBÜ utalx Hzr- e;; r^.ií^dájukkal kirándultak 
a szőlőhegyre Az - *}ti kültőtték el, zöld fe-
lyondáros veran^Uiií, a uovl íjlí;rt a vulgyben fekvő hat 
község templomának déli híM^ngszava. A menyecske 
sajátkezűleg főzie a jó w&wnas gulyást, Öreg este 
volt már, mim Laza frrttk. 

Én már kiuregecíttmi az e fajta dolgokból, de ta-
lán azok, akik valaha nagyon szerettek, s talán még 
is tudnak szeretni, tanubízonyságot tehetnek annak va-
őszimlsége mejleít, a mit mondandó leszek. 

öregek, hogy kedveseikről épen semmi értesítést se 
kaptak. 

Az első hét csak eltelt valahogy. A vége 
ugyan kissé fájt már az a jó szülei sziv, de sutban 
maradt. Aztán kezdődtek a kölcsönös szemrehányások. 

— Te vagy az oka ! — szólt Piroska apja. Te 
küldted el őket, 

— HÍBZ kötéllel nem foghajtuk itthon. Aztán ki 
hitte volna, — szólt a másik apa, — hogy igy elfe-
lejtsenek ! 

Az anyák sokkal tragikusabban fogták fel a 

— Persze a férj uraknak csak a nagy város 
i a sok czif'ra uri dáma! Szegény, szegény Piroska! 

— Az ám ! A te Piroskád is felcsipett bizonyára 
valami íicsurt magának és az én Gézám 

— j a j , talán öngyilkosok let tek! 
Iiideg borzongás futotta át valamennyiüket. Az-

után mentek a sürgönyök Bécsbe, Budapestre, á rendőr-
séghez. Mozgósítva lett az egész hadsereg, hogy a 
fiatalok nyomára akadjanak. 

Hasztalan. A kétségbeesés elérte emmborasszőját, 
mikor egy szép napon betoppant az ifjú pár. 

A mennyországnak igazi üdvössége úgy oda volt 

irva az arezukra, hogy az öregek még a szemrehányá-
sokat is elfeledték. Csak kérdéseikkel halmozták el 

— Hát hol voltatok ? 
— Hol ? Hát Bécsben, Pesten! 
— De hogy ott nem találtak! 
— Nem, mert . . mert a király vendégei voltunk 
— Igen, a király vendégei! tódította Piroska, ott 

laktunk. 
— Egy üsző palotában! 
— Egy tündér palotában. 
Az öregek csak néztek. 
— És usztunk ! 
— Igen uszíunk. 
— XJgyan ne hazudozzatok annyit, hisz néni is 

tudtok úszni! — tört ki végre az apa. 
— Nem-e? — büszkélkedett Géza. Tudunk mi 

már mindent édes apám. Mindent. Igaz-e Piroska ? 
Piroska lesíité szemeit s atezának bibor pirossá-

gán két gyémántos könnycsepp peregett végig. Aki 
akarta, megérthette belőle, hogy ezek már csakugyan 
tudnak úszni. 

Hát kérem alássan, ez az igazi nászutazás. Olcsó 
is, jő is és meg is teszi ugyanazt a szolgálatot* mint 
a nagy nászutak. 

Ez t aztán én is bizonyíthatom, mert Piroskáék 
gyermekének én vagyok a — keresztapja. 



Sándor 1—1 frt. Özv. Krá lik Dánielné, Tausz Mór 
Schrotter Miksa, Klein J , Deutsch Ármin, Bielek ZoU 
tán (Békésszentandrás) üreitner Zsigmond Grimm •V 
Mór, Ozv. SzőJlősi Benőné, Dr. Sziráezki János, Kobítsek 
Sándor, _Fülöp IsT. Dr. Déri Henrik, Tajber Gusztáv, 
Erecsmarik Endre, Polil Károly, Úrbanek Nándor ## 1 
(Békésszentandrás) Relszinann Simon 50—50 kr, Üsz-
szésen 58 frt 50 kr. Fogadják ez iiton is a rendezőség 
hálás köszönetét. 

kesi ev* egy 
házmegye az okt. 17-én i&rtandó bányakeriilet-i kuzgyű 
lésre kiküldte: Placskó István és Csernák Kálmán lel-
készeket megbízó levéllel; Okályí Adolf és Zvarinyi-
Jánost jkvi kivonattal; a világiak körül Haviár Lajost-
és Dr Bikádi Antalt megbízó levéllel, Dr Krecsmárík 
Jánost és Torkos Kálmánt jkvi kivonattal. 

— T a n í t ó i á l l á s , A kondorosi ev, egyháznál 
egy tanitői állás betöltendő, A tanító fizetése lesz : 
40 ni. m. búza és 200 frt. 1 Öl tűzi fa, 6 kocsi fűtő 
szalma, stóla és szabad lakás. Az ismétlösök egyik részé-
nek oktatásáért a községtől 50 írt. Az állás okt. ele-
iíS uitogtauu 

" Jegyzőkönyv h i t e l e s í t é s . A békési ev. 
egyházmegyének f. é. aug. 31-én kondoroson tartott 
közgyűlése jegyzőkönyvét szept 14-én hitelesítette a 
kiküldött bizottság Orosházán az esperesnél. 

— Templom átvétel. Az evaug. uj templomot 
szept. 16-án szakértői vizsgálat után átvette az egyház! 
elnöksége 
J 

puszta megemlítésénél. A tanuló ifjúság helyesen cor 
rectíil cselekedett akkor midőn senkitől sem befolyá-
solva, Önmagától, önmeggyőződésből, ily utón nyilvání-
totta, a tehetség előtti hódolatát. Ez nem utánzása az 
dősbeknek, hanem önként következik, az ifjúság min-
den szépért nagyért fogékony lelkületéből. 

— A. t a t a i h a r c s j á t é k Ahétáivtualitása Tata 
volt, a tatai harczjátek, a melyben a jövő hadvezérei 
Frigyes főherczeg és Lobkoviiz táborszernagy próbál-
tak igazi háborút csinálni. A háború bírálói két hadúr 
a király és a német császár voltak, a néző közönség 
pedig az egész nemzet volt. Erről a háború világról 
leírást a napilapokban bőven olvashatott mindenki, de 
képben, illnsztrácziohan még nagyon kevesen látták, 
A kik tehát a tatai háborús napokról szép képeket 
akarnak látni, forduljanak az Ország Yilág kiadóhiva-
talához (Hold uto.a 7 szám) kérjenek az utolsó szám-
ból mutatvány példányt. Abból azután meg fogják tudni 
azt is miért s/.ereti az olvadó közönség annyira ezt, a 
1 apot, a melyik hétről-hétre kitnnö vérsek pompás 
novellák a hét aktuális eseményét mutatja be sok szép 
könyvben. S ez az újság azonkívül hónaponként kitűnő 
zenedarabokat is közöl, műemléki etet ad, karácsonyra 
pedig pompás kiállítású almanachchal. lepi rneg olva-
sóit. Ennek a képes irodalmi dolgozatokkal telt kötet-
tek bolü ára 2 forint lesz. Mindenki megkaphatja a 

karácsonyi ajándékot, a ki negyedévre előfizet az Or-
szág-Világra, a mi 2 forintba kerül. 

a r a n c s n 
Popjak György vallalkozotól. Az atvetelnej! * ö 

. ^ . ,, „ ... , lt . , . iutasa Orosházán-. Az orosházi csendorörs helyett Haviár Lajos kir. mernok es hraucsek epilesz r \ , . , , ** üroshaza s/.ekhelylyel szakaszparancsuoksag lett tel-ei templom tervezője. 
— Feltörték a l ékés i ref. templomot 

Békésen keddre viradőra az egyházíi feltört templom 
ajtót talált. Két perselyt vittek el mintegy 3 frt tar-
talommal. 

— Közgyűlés. Érdekesen folyt le f. hó 15-lcén 
a polgári leányiskola közgyűlése, nt. Áchim Ádám 
kiérd, esperes ur elnsklete alatt. A második tárgy 
Mihálfi Mélán kisasszony kérvénye volt, melyben állá-
sába való visszahelyezését kéri. A leányiskola választ-
mánya előzetes értesítés nélkül Mihálfi Mélán kisasz-
szouy tanítónői állására egy uj tanítónőt választott 
meg. A rendellenes eljárás visszavonását kérelmezi 
az állásából elmozdított tanítónő- A közgyűlés azonban 
a kérelemnek helyt nem engedett és jóvá hagyta a 
választmány határozatát, de elhatározta, hogy Mihálfi 
Mélán kisasszonynak 8 évi kifogástalan működéséért 
jegyzőkönyvi köszönetet mond. Még az igazgatói állás 
betöltésére történt választás melyre egyhangúlag Mar 
gócsi Gyula h, igazgató választatott meg. 

— Névváltoztatás. Berkovics Ármin az yÁrpád 
szálloda főpiuczóre belügy minis teri engedélyijei nevét 
Boros-ra változtatta át. 

— Kossuth és Széchenyi arczképeinek a 
vármegyeház díszterme számára leendő megfestését a 
vármegye S z o b e n y a Mihály jónevfi festőnkre bizta 
Szobonya e hó 1-én Gyulán jár t és a vármegyeházán 
megtekintette a képek számára kijelölt helyeket és 
azokról méreteket vett fel. A képek mindegyike rámává, 
együtt 240 cm. magas és 140 cm, széles lesz és álló 
alakban fogják ábrázolni Kossuthot a 48-iki törvények 
alkotása idejéből, Széchenyit pedig azon korból, mely 
hazai történelmünkben róla kapta nevét. Szobonya 1898-
márczius hó végéig mindkét képet átadni tartozik. 
— A képek leleplezése — eriőreláthatólag — a májusi 
közgyűlésen nagyobb ünnepélyességgel fog megtör-
ténni, 

— Békésvármegye központi választ-
mánya dr. Fábry Sándor Alispán elnöklete alatt 
ülést tartott. A, választmány az országgyűlési képvi-
selő választók 1898. évre Összeállított névjegyzékbe 
pótlólag felvette, ellenben Szokodí János, Zsiga József 
G. Szabó Mihály és Brósz János orosházi lakosoknak 
elkésve beadott felszőllalását visszautasította. — A 
községi elöljáróságok jelentése alapján több helyesbi 
tést eszközölt még a választmány, minek ittánna a 
gyomai és orosházi választókerületekre nézve egybe-
állított névjegyzékeket végérvényesnek mondatta ki-

—• Esküvő. Marcsek Lajos városunk szülöttje 
ez idő szerint Yadkerien M. á. v. hivatalitok f. évi 
szept 11-én vezette oltárhoz Gyöngyösön Horváth La-
jos- uradalmi nyugalmazott szamtartó leányát Jolánkát. 

— Meglepetés, A felgymnasium tanulói szép 
meglepetésben részesíté, Eeineo és Júlia előadásánál 
a kedves, tehetséges színésznőt E . Balogh Etelt, Gyö-
nyörű virágcsokrot uyujtott át az előadás elején a 
színházi szolga, melynek széles szallagjáin ez állt: „A 
szarvasi felgymnasium tanuló ifjúsága, hódolata szerény 

ül H. Balogh Eleinek." Nem álhaíimk meg a 

állítva, melynek feje H e a g e t z Károly csendőrhadnagy, 
ki az újonnan rendszeresített állápra a nagy-szalontai 
szakasztól lett áthelyezve, s ki állását már el is fog-
lalta, 

— B a p t i s t a t e m p l o m B é k é s e n . A baptista 
szekta hivei Békésén templomot építették, melyet a 
múlt héten avattak íöl ünnepiasem. Ez az első önálló 
templom, melyet Magyarországon a baptisták építetek. 
A temploiuavaláson Budapestről M a y e r baptista „fő-
pap" is jelen volt, a ki liosszű beszédet mondott, néme-
tül, de abból a békésiek nem értettek egy kukkot se. 
Ugyanekkor kivonult az egész gyülekezet a Köröshöz, 
a melyben 45 baptista megmeritkezett, — Békésen 
nagyon gyarapodik a baptisták szektája s máris 900 
tagja van. 

— A z a c e t y l e n g á s v e s z é l y e s s é g e . Dr. 
Ő h l e r László segédtanár az orvosi egyetem közegész-
ségtani osztályán, a dr. G e n e r s i c h Vilmos egye-
temi tanárral együtt megejtett vizsgálataik alapján az 
acety lengáz mérgező hatásáról tartott felolvasást az 
orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésén aug 25-én 
Trencsénben s konstatálta, hogy az acetylengáz illő 
részei méreghatásuak és az egészségre ártalmasak, 
sőt veszélyesek lehetnek, véletlenség tudatlanságból 
bekövetkezhető mulasztásoknál Ezen tudományos állí-
tást mintegy természetesen megerősítette azon acety-
lengáz-robbanás, mely néhány napra a lelolvasás után, 
augusztus 31-ón Békés-Gyulán, a Korona-szállodában 
történt egy nagyobb acetyiengáz-robbánás, mely alkalom-
mal két egyén súlyosan megsebesült. 

Szombaton l hó 11-én telt ház előtt szinre került 
, T i s zfc u r a k a Z á r d á b a nfí czimű 3 felvonásos 
operette. Ugy látszik közönségünk érdeklődni kezd a 
körünkben időző szinészek iránt, s ez lehet az oka, 
hogy ez ultal tömegesebben jelent meg. Az előadásról 
csak dicsérettel emlékezhetünk meg, mert az összes 
szereplők igen jól játszottak, s ugy a kar mint a ma-
gán énekele igen szépen sikerültek. Az előadás sike-
réhez nagyban hozzájárultak 11, Réthy Laura, $ a nálunk 
ez úttal először fellépett. Abonyi Teréz szép énekeikkel, 
mig Juhász Sándor ós Stoll Károly mint tisztek, s a 
tréfás szerepekben nagy ügyességgel biró Krémer Jenő 
— mint Briden abbé — ügyes játékával, folytonos de-
rültségben tartották a jelen voltakat. 

Vasárnap l hó 12-én délután, előadásra került 
ICövessy Albertnek nagy népszerűségnek örvendő „ U j 
H o n p o l g á r " ezimií énekes bohózata. A darabról a 
legjobb szándék mellett sem lehet legkevesebb jót is 
irni. Az egénz darabban az egyetlen Goldstein Számi 
ér valamit, s ez alakot kitűnő alakítással Krémer Jenő 
adta. s ügyes játékát méltányolta is a közönség, mert 
minduntalan viharos tapssal adótt mege)ögedésének 
kifejezést. A többi szereplők is, jobb ügyhöz méltó buz-
galommal igyekeztek szerepeiknek megfelelni, de min-
den jó szándékukat tönkre telte a darab s a szerepek 
gyarlósága. 

Vasárnap este igen szép számú köztfnFég élőt 
szinre került Géczy Istvánnak „L e s z á m o 1 á s" 
czimű énekes népszínműve itt először. A darab meséje 
a magyar népéletből van merítve^ s habár sok helyen 
nagyon is ösmerős nyomdokon halad, ele ügyes össze 
állítása folytán teljesen kielégítő hatású. A darabban 
szereplő két módos, — s egymással halálos ellenséges-
kedésben levő — gazdát Sándor Emil (Igaz György) 
és Szakács Andor (Ember Mihály) nagyon hűen, s igen 
sok természetességgel adták, a mellékszereplők lcözül 
E. Eétby Laura — kinek „Esik, psíkcc czimű népdalt 
közkivánatra ismételnie kellett — Szende Anna, Szi-
lágyi Dezső, Stoll Károly váltak ki ügyes játékaikkal. 

E. hó 13-án hétfőn szinre került Schakspeere 5 
felvonávsos tragédiája „ E ó m e ö es J ú l i a " zsúfolt 
ház előtt Júliát, R. Balogh Etel — kit szinreléptekor 
zajos tapsviharral fogadtak, s tisztelői egy gyönyörű 
virág kosárral leptek meg — játszotta, ki nehéz hálát-
lan s megrázó jelenetekben gazdag szerepét kitűnő ké-
szültséggel s közvetlenséggel adta, Rómeó szerepét 
P e t h e s I m r e adta szintén szép készültséggel, s a 
közönség nem is volt fukar elösraerésének nyilvánitá-
sával, a mennyiben egy—egy sikerültebb jelenet után, 
ismételve kitapsolta őket. 

E. hö 14-éii kedden előadásra került „Hoffmann 
meséi" czimű fantaszticus opera, kevés számú közönség 
előtt meglehetős vontatott előadásban, Ugy Iái szőtt, hogy 
vagy a színészek maguk sem voltak e darabbal meg-
elégedve, vagy tán a szellőztető készüléknek tíil erős 
működése — minek következtében az előadás folyama 
alatt a közönség kénytelen volt kalapjait s felöltőit 
igénybe venni — okozhatta azt, hogy a működők is 
bosszúsak voltak, s ez okozhatta az előadásnak von-
tatottságát. 

Szerdán l hó 15-én szinre került, Karczag Vil-
mosnak „L e m o n d á sf<r czimű 4 felvonásos színmüve. 
R. Balogh Etel — kit szinre léptekor zajos tapssal üd-
vözöltek — mint Korolán gróf neje, művészi alakítással 
s érzéssel játszotta szerepét. Megható s elragadó volt 
azon jelenete, midőn mostoha fia hidegségét megakarja 
törni, művészete magaslatára emelkedett akkor, midőn 
mostoha fiának bevallia, hogy szereti őt, majd mint 
szerelméről lemondó nö, s agg férjét ápoló hitves; — 
a jelen volt szép számú közönség tapsviharral szám-
talanszor fejezte ki elösmerését Szakács Andor mint 
Korolán gróf igen jő alakítással adta, a fiát, s ifjú 
nejét rajongva szerető férjet és apát, majd későbben 
fiára féltékeny s a féltékenység következtében elborult 
lelkületűvé vált embert. Pethes Imre mint Géza gróf 
a családjába befészkelt idegen iránt tanusitott lesújtó 
hidegséget, majd mostoha anyja iránt érzett meleg ér-
deklődést, mely érdeklődés a leglángolóbb szerélemmé 
vált, majd >zerettélől való válás s annak szerelméről 
való lemondást, érzéssel s nagy közvetlenséggel ját-
szotta. T á r n o k i G i z e l l a mint Tekla bárónő, kedves s 
eleven játékával, s a többi közreműködök egybevágó 
játékaikkal, nagyban emelték az est sikerét. 

Csütörtökön f. hö 16-án Meilhac és Halevy 3 fel-
vonásos operettéje a „ B ő r e g é r " került szinre szép 
számú közönség előtt. Szilágyi Dezső mini Eisenstein 
Gábor kellő ügyességgel személyesítette a világi élvek 
után szaladgáló s ezek miatt nejét is elhanyagoló fér-
jet. R Eétby Laura mint Eozalinda és Szende Anna 
mint Adél, ügyes játékuk és szép énekeikkel méltán 
megérdemelték a közönség által résziikre 'adózott tap-
sokat. 

Pénteken, f. hó 17-én szinre került „Hadjárat a 
békében" czimii 5 felvonásos vígjáték kitűnő előadás-
ban. Mintha csak a már búcsúzó szinészek mennél 
felejthetetlenebbek igyekeznének lenni azon kis közön-
ség előtt, mely őket eleitől fogva pártolta: egyik a 
másikat igyekezett felülmúlni jobbnál jobb alakításaik-
kal, de mindnyája között leginkább kitűntek ügyes 
eleven s éietvidor játékaikkal T á r n o k i Gizella és 
R, Balogh Etel, ez utóbbit szinre lépte alkalmával taps-
vihárral fogadtak, s egy gyönyörű virág csokorral 
tiszteltek meg. 

— Népies rajz, — 
I r t a : Gyarmati László. 

Elkonditottták az esti harangszót. Az utcza csön-
des volt. Hazaőgyelegtek a munkások és elköltvén va-
csorájokat, leclültek, hogy a nehéz munkát nyugodal-
mas pihenéssel cseréljék föl. 

Holdvilág síit. A heserén, 
Csillagzat is fönt kaszáll a fényességekkel áttört 
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rudjávai. Jobb felé hnz a feje: Jó jel. Valaki az ut 
szélen erősen bámulja ezt a rudat. Ráismer a keresett 
kunyhóra, a mely terpedt- alakjával otromba árnyé" 

Ványadt nyuzg-a alak a, nézdelődő. Ösztövér 
ját hosszú kabát fedi, a mely csak ügy vállára 
szinte söpri á földet, járás közben. Elnyűtt kabá 
nadrágja, szakadozott csizmája arra vall, ho 
földet bejárt bennük, kezében ídomtalan fadorongot. 

Ráismer a keresett kunyhóra és egyenesen oda 
tart, A kerítésen bebánml mintha ebből akarna erőt 
meríteni. Yégezetül csak bekoczogtat az ablakon isme-
rős jellel: két erős, egy halk és ismét egy erős kopo-

Ijedten kapja vissza a fejét. Rút boszorkány 
nyillik ki az ablakon. 

— Mi kell te lialál madár ? 
— Kend az Kata néni ? 
— Én hát. Minek kerültél vissza pokolorszá-
? 

— A lelkemet keresem néném, nem látta? Me-
ll algasson. Hazajöttem keresni a lelkemet. Tudja a 
Sárikát, a ki sokáig a lelkem volt. Mondja meg Kata-
néni mere van könyörgök kelmednek térden állva kö-
nyörgök, mondja meg merre van a Dagó Sára. Hiszen 
tudja mennyire szeretem. 

Jól van hát no. Mert szépen kértél, megmondom. Rá-
szedett az téged is, engem Is, Téged elküldött a báty-
ját keresn i, tőlem meg megugrót. Elszököt a Sárga; 
Imrével. Mi lelt? Mit pislogsz olyan véresen? Mi a 
hajód ? De becsukom az ablakot mert a te kezed resz-
ket, akkor pedig az én hátam viszket. Jójczakát! , . . 
Igaz is majd el felejtettem. Itt laknak a harmadik 
falun a Bagóéit házában. Eredj . . • 

— Becsapta az ablakot. 
Ment tuvább kereste a lelkét. Botját már támasz-

kodásra használta, fáratag testét csak ugy vonszolta 
maga után. De azért ment étlen szomjan előre. 

Alkonyodott mikor elérte a Bagó házát, az udva-
ron találta Sárit. Mosott éppen a luit mellett, A hogy 
belépett rátámadtak a kutyák. Sári elzavarta őket és 
oda kiabált a jött mentnek: 

— Mit akar jó ember. 
Amaz felelet nélkül ment befelé. Csak mellette 

szólalt meg. 
— Hát már annyira megváltoztam hogy nem is-

mersz rám? 
Sári csak megmeredt erre a szóra. 
Hívatlanul iöttem ugy-e ? Nem vártál ? Egy kis-

mondani valóm lenne gyere a házba. 
Betértek a kis szobába. Kevés bútor volt benne 

szépen elrendezve. Egy bölcső állott letakarva a sarok-
ban. Nem használják, — ugy látszik. 

Megengedj Sári leülök. Nagyon elfáradtam az 
útban. 

Letörült neki egy széket a kötényével s elébe 

retteni, szeretem, kelmedet, a hogy embert csafe sze-
r 

Elhagytam miatta a gazdag apámat, laktam egy 
vén boszorkánynál, a ki gonoszabbul bánt velem mint 
a kutyájával. Elhagytam miatta az apámat, a kelmed 
szeretete volt az éltetőm, a boldogságom. Egy napon 
felkeresett az az apám. Elmondotta, kogy a bátyám 
él. Hozza el Kelmed, akkor odaadna'*, kelmed elment 
Másnap megint ott volt a% édes apám a Sárga Imrével-
elhitették velem hogy kelmed az ő kezükben van. Ha 
hozzámegyek Imréhez szélnek eresztik. Ha nem kínozni 
fogják. Szeretem kelmedet. A szeretet vakká tett. 
Hittem nekik. A násziakomán azután rémledezik előt-
tem, hogy látom kelmedet. A hogy keresi bátyámat. 
A vén boszorka kivallott mindent. Tanácsot adott. Vi-
rágszárral megöltem az uramat. Vigyázzon kelmed 
kendet is elemésztem, 

A szeme vérben forgott. Arczát iszonyúan elég-
tel.enite.tte a fájdalom. 

Laczi odament hozzá és gyöngéden simogata az 
arczát. 

— Térj magadhoz! 
— Nem tudták meg a tettemet kelmednek elmon-

dottam itt vagyok a kezében, Telie velem a mit akar. 
Szeretem, szeretem. Oltalmazzon védjen meg. Ne 
hagyjon. 

Végigterűi a földön. 
A legény pedig a ki azzal jött, hogy halottá teszi 

a hűtlen kedvest, ölébe fogta a fejét és rebegte éde-
sen lázzal. 

j . , . enyém vagy oltalmazni foglak. 
H:« í^Akoita hosszan, hosszan . . . 

y i I t - í é r . * ) 

— Foglaljon helyet kelmed. 
— Hála Istennek, hogy megszólaltál azt hittem, 

hogy beszélni sem tudsz már mióta nem láttuk egy-

Váiasz folyó hó 12-én a „Szarvas és Vidéke" 
czimü lap nyílttéri rovatában közölt nyilatkozatra. 

Tudomásul vétel végett kijelentem, hogy 
Grrün kereskedő segéd nekem tanuk jelenlétében 
kijelentette a midőn felszólítottam öt a keresk. 
ifjak tánczmulatság rendezőségébe való belépésre 
azon válasszal válaszolt, hogy ha a rendező urak 
közül csak egy is belépésemet gátolná, engem, 
mint bizottsági jegyzőt felhatalmazott, hogy zár-
jam ki, azaz törüljem ki névsorunkból aminek 
én eleget tettem. 

Azonban Grün ur ezen két tisztességes fia-
tal embert nyilvánosan becsmérelte és rágalma-
zással illette őket, ha ugy áll a dolog azon két 
uri ember belépését ellenezte, a mire ö meg-
előzőleg már számított is, nem tudom minek 
véljem ezen rágalmazást. Sem nem férfias, sem 
gyermekesnek nem tartom, hanem gyenge, ta-
pasztalatlan észjárásnak tulajdonítom, tehát meg-
bocsájtok neki. 

Végül ajánlom, hogy ily virtuskodásról a 
jövőben mondjon le, mert egy 18 éves fiatal 
embernek ily támadás nem imponál. 

Misura László. 

{én őt sértejii nem. akartam mivels nemcsak 
:sértve de véresre ver^e is vplt már ő akkor! 
Egyszerűen mert haragosom volt nem. akartam 
vele semmi összeköttetésben állani. 

Biz én botra Samu úrral ki nem állok 
mert ö erösebb s éji kanász nem vagyok ; a 

meg a nagy ÍUf en marac 
a röfnél, barátaim az én eljárásomban, megróni 
valót nem találtak ha Samu berzenkedik majd 
találunk neki vakarót; de én soha kocsis mun-
kát nem végeztem! Samu ur észnélküliségét 
legjobban bizonyítja hogy ö csak érdemes em-
bert üt pofon no majd észre téríti öt a 
meg a büntető bíróság. 

Kohn József 
kereskedő segéd. 

A szerkesztésért felelős : SÁMUEL ADOLF. 

A Körös-tisza-marosi ármentesitö és bel-
vizszabályozó társulat árterébe és teherviselése 
alá az 1884, évi LII, t. cz. alapján ideiglene-
sen bevont azon katasteri földrészletek admi-
nistrativ kirovásai iránti leszámolás, melyek a 
műszaki ártérfejlesztés által magasabb árvizszi-
nek alá lettek sorozva, az 1885—1889 évekről 
elkészülvén és felülvizsgáltatván: ezen leszámo-
lási munkálat, az 1897. évi szeptember hó 15,-Ík 
napjától november hó 15-ik napjáig terjedő, köz-
szemlére tétetett ki az illető községek közhá-
zainál. 

Ezen körülményre az érdekelt földbirtoko-
sok figyelmét hirlapok utján is ezennel felhivom 
annak megjegyzésével, hogy erre vonatkozólag 
bővebb tájékozást a község illetve a városházá-
nál és egyébb közhelyeken is kifüggesztett „hir-
detmények", úgy szintén a helyi szokás szerinti 
híresztelések s a közszemlére kitett leszámolási 
részleteknek felügyeletével megbízott elöljárósági 
tag urak szolgáltatnak. 

Szentes, 1897. szeptember hó 3-án. 

FeJwte Méfrton s. k. 
kir. tanácsos, főigazgató. 

clö 1. 
Várja mit fog rá felelni hallgatott. 
Régen volt. Sok minden történt azóta. Szerette-

lek, nagyon szerettelek mint a hogy most is szeretlek 
Ugy elnéztelek, mintha a szentem volnál, a kire még 
fölnéznem is Istentenkisértés volna. Jártam utánad mint 
a holdkóros. Nekem elég voli annyi. Miért sápadsz el 
Bajod van ? 

— Semmi, semmi. 
— Egy napon azzal fogadtál, hogy hirt kaptál a 

bátyádról a ki Tallián országba hadakozni ment. Azt 
mondtad: hozzam haza, akkor az enyém léssz. Elmen-
tem, megtaláltam a bátyádat Itt az irás rőla. Ládd. 
Meghalt . . . Még erre sem jajdulsz föl ? 

Halk sikoly hagyta el Sári ajkait, 
— Hazajöttem. Mire ? Hogy téged más karján 

lássalak. Összeakazkodtál -az első útszéli sihederrel 
Én pedig a gazdag legény járok mint a bolond egy 
legény után, a kit nem is ismerek. S ellenben te, a ki 
sokáig a lelkem voltál, a kit, jóformán tekintettől sem 
mertem illetni, elhagysz mint egy hűtlen állat a gaz-
dáját. Miért tetted ezt velem ? Felelj. 

Az asszony roskatag- arczát tenyerébe fektetve 
isszonyu Icinnal suttogá: 

— Nem tudom, nem tudom! 
Hirtelen leborult a földre s omló könnyei 

zok ogta lázzal, szenvedéllyel. 
— Bocsásson meg Laczi bocsásson meg, 

gök mint az Istenhez, ne bántson lialgassop meg, sze-

Grün Sámuel szeptember 12-én egy „Nyi-
latkozatban" nekem ront, s elmond engem in-
gatag gyerköcznek, fráternek, meg tuclom is én 
mit nem süt lei rám! 

Ismerőseim és barátaim ismernek s az én 
tisztességemet ök birálhatják meg leginkább, 
miután Grün Samu nyilatkozata daczára, jó ba-
rátságukban megtartottak, ebben elégtételt találok 
Grün Samu pöffeszkedő hóbortjával szemben, 
s ebben egyszersmind az ő elitélését is látom. 

Párbajra való kihívását száz egyébb okon 
kivül már csak azért is vissza utasítottam mert 
Griin Samu össze pofoszkodolt Forschner segéd-
társával a ki öt azután véresre verte, és nem 
kért Forschner úrtól elégtételt, ha egyébként 
Grün Samu tisztálkodik az ellene indított kihá-
gás és bünfenyitö ügyekben, s tőlem tisztelettel 
bocsánatot kér, én a megtérönek lehet hogy 
megfogok bocsájtani. 

Maasz Iynátz 
a Pollálc és Silbcrstoin bej. czég üzletvezetője. 

Grün Samu szeptember hó 12-én megnyi-
latkozott, arra következő a válaszom : igaz hogy 
én Grünuel együtt rendező nem akartam lenni, 
ebben engem senki nem korlátozhat. Be ezzel 

•*) E rovatban közlottekéf t nem v/ilal felelőséget a szerk 

Ezennel közhírré tétetik, hogy Szarvas vá-
ros képviselőtestülete által az általános szüret 
megkezdésének határidejéül / . évi szeptem-
ber hó 30-ik napja tüzetelt ki. 

A mennyiben a közönség kényelmére a 
felvételi kapuk mellőztetnek és ezennel megen-
gedtetik, hogy czefrét és bormustot bármely 
uton is behozhassanak, felhívatnak ugy a város-
ban, mint a tanyán lakó termelők, hogy szü-
retetési szándékukat előzetesen és pe-
dig a szüret megkezdése előtt 2á órá-
val alólirott hivatalban jelentsék be, hol erről 
igazolványt kapnak. 

A szüret eredménye, illetve a termett bor 
mennyisége azonnal, legkésőbb azonban az il-
lető hét végéig bejelentendő. Ezen bejelentés 
megtétele előtt a bor eladása tilos. 

Figyelmeztetnek a felek, hogy ezen hirdet-
mény minden pontját saját érdekükben tartsák 
be, mert kik ez ellen vétenek, vagy altalában 
a 'fogy. aclót megrövidítik, avagy a megrövidítés 
veszélyének kiteszik a bor és husfogyasztási 
acló törvények és szabályok hivatalos összeál-
lításának 159. szakasza alapján az adóösszeg 
négyszeresétől nvolczszoros összegéig terjedő 
pénzbirsággal büntettetnek. 

Szarvas, 1897. szeptember hó 16^án. 
Szarvas város 

fogy. és italadó hivatala. 

Nyomatott a „Szarvas és Vidéke" gyorssajtó könyvnyomdájában 189.7. 
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