
Beliczey-utcza I I 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 . 
B ÉRMENT-ETLEN LEYEXiEK EL K t t FOGADTATNAK. 

^EGJELENIK JMINDEN VASÁRNAP. 

i l ő f x z e t é ' B i á b x a l c : 
Egész évre . . . 8 kor. — Félévre . . . . 4 kor. 
Negyedévre . . . 2 kor. — Egyes szám . 16 fill. 

] Beliczey-uteza 11. szám. (saját ház,) hová az 
í fizetési pénzek intézendők. 

| Hirdetéseket jutányos áron elfogad. 
j Kiadó s lap tulajdonos SÁMUEL ADOLF 

Néhány hónap óta gyakran esik szó ná-
lunk merész és nem merész tervekről, melyek-
nek célja az országot hajózható és öntöző csa-
tornákkal ellátni. A fővárosi sajtót élénken fog-
lalkoztatja az a zenéje a jövőnek s máris első-
rangú szakemberek irták meg véleményüket a 
magyar csatornák kérdéséről. 

Iiogy ez a közgazdaságilag oly rendkívül 
fontos kérdés most nálunk aktuálissá lett. azt 
köszönhetjük, első sorban Ausztriának, a hol 
nemrégibben milliókat szavaztak meg egy nagy 
csatorna létesítésére, mely az osztrák vizeket 
össze fogja kötni a német vizekkel, s ennek 
folytán a keleti tengerrel s igy az óczeármal 
Ausztria pedig az impützust a csatornaépítésre 
Németországtól kapta, ahol az utóbbi évek alait 
két hatalmas csatorna épült, s maga Vilmos 
császár párfogolta legerélyeáebbcn ezt a nagyon 
sok millió márkába kerülő közgazdasági al-
kotást. 

Még nagyon messze vagyunk magynror-
azágon attól, hogy a mi csatorna kérdésünkben 
az eszmék tisztázódjanak. Jele ennek az, hogy 
nap nap után olyan fantasztikus eszmék merül-
nek fel, hogy az csoda. 

Beszélnek arról, hogy a Dunát Budapest-
től össze kéne kötni Fiúméval az adriai tenger-
rel. Szó van arról is, hogy a Tisza és Visztula 

összekötetése micsoda nagy hatással volna 
Magyarország gazdasági életére. És igy tovább. 
Amig a mi lapjaink ilyen tündéries ábrándokkal 
fogják traktálni a közönséget, addig szó sem 
lehet nálunk komoly csatorna kérdéséről 

Csatornákra, igenis van szükség Magyar 
országon, ügy öntöző mint hajózható csator-
nákra. Ha ezek már megvolnának, sokkal vigab-
ban fütyölt a magyar gazda a leinek búzája 
ellen a messze Amerikából tengeren át ott buza 
konkurál sikeresen még Ausztriában is. Ilát még 
Németországban! 

Nekünk tehát első sorban Németországgal 
kell közvetlen összekötetést nyerni, Erre két mód 
van. Az egyik a most Ausztriában építendő csa-
torna, Ezt mi is fölhasznalhatnók, miután ez a 
csatorna a Dunát köti össze a német vizekkel. 
Ennek azonban két hátránya is van. Az első 
az, hogy a szállítás föl az osztrák Dunába igen 
tetemes s az ut nagyon sok időt vesz igénybe. 
A másik hátrány az, hogy nem tudjuk, hánya-
dán állunk Ausztriával megengengedi e a ma-
gyar termék szálliUWit az ö csatornáján és ha 
megengedi, milyen áron. Az után meg ha létre 
is jönne egy részünkről elfogadható megegyezés, 
az csakis ideiglenes lehet. Jöhet egy nap és 
Ausztria lehetetlenné tenné a magyar termák 
szállítását, amiből aztán nagy gazdasági vesze-
delem származhatna. 

Következményeiben sokalta helyesebb, ha 

a Vágót mely mindvégig magyar területen fo-
lyik s egyike Észak magyarország legnagyobb 
folyóinak, kötnők össze az Elbével, vagy vala-
melyik más vizzel. A Vág a mienk, mi rendel-
kezünk vele és sokkal kedvezőbb, mert rövidebb 
utat nyit nekünk Németországba, mint bármely 
osztrák csatorna. 

Már most a Yágcsatorna szükségessé tenné, 
hogy a Duna és Tisza között is még egy csa-
tornát építsünk. a felső Tiszát hajózhatóvá 
tegyük, valamint a Kőröst, Marost, a Rábát s 
atöbbi nagyobb folyókat is. Sőt, amiről legú-
jabban szó van a Balaton tavát is össze kell 
kötnia Dunával. Ez egy hatalmas, tökéletes 
csatorna rendszer lenne, mely lehetővé tenné, 
direkt vízi uton, tehát a legolcsóbb utón jut-
nánk a világ piacára, 

Szab lyozni és hajózhatóvá kellene termi 
első sorban természetesen a Vág folyót s igy 
a többi folyókat, melyek aztán nemcsak a 
teher, de a személy forgalom céljait is szoU 
gálnák. 

Ezzel a megoldással aztán nagyrészt meg 
lenne oldva az öntöző csatornázás kérdése is* 
Óriási gondolat elképzelni, hogy széltében, 
hosszában a nagy magyar alföldnek, a perzselő 
égtelen pusztákon mindenütt hömpölyög a med 
rébe szorított, termékenyítő Duna. 

KonkurálI)atnánk Amerikával, konkurálhat-
nánk Oroszországgal ngy, ahogyan mi akarunk, 
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A vádlott! . . .Mikor pedig odaáltam a sorozó bi-
zottság elé s egész ruházatomat egy pár lyukas haris-
nya képezte, majd hogy ki nem égett az arcom a szé-
gyentől. Hogy is ne .Egy pár yukas harisnya és semmi 
más! Félve néztem korul, hogy nincsemiek e a szobá-
ban asszonyok, akik majd kinevelnek, ha ilyen hiányos 
öltözetben látnak Szerencsére egy asszony sem volt 

A hosszú bajszú őrmester oda dörgölődzött hoz-
zám ós a fülembe súgta : 

— Be a hasad, nyavalyás I 
Megsern mozduham, mert — tetszik tudni — el-

határoztam, hogy süket leszek. 
— Az orvos oda. jött hozzam, végig nézett rajiam 

s láttam, hogy t e t t e m neki. Oda is nOlt a száza-
doshoz : 

— Igazi a ( hl éta ! Milyen mell! milyen izmok ! S 
öss^e vissza tapogatott elöl is há 'ul is. Elkezdtem ne-
vetni. 

— J a j instálom alásan ! Az Őrmester kegyel lenül 
oldalba lökött s mosolygó pofával súgta ismét fülembe 

— N e röhögj t e rongyos, mert ttistén ketté hasi-

A százados ur mosolyogva közelitett felém, 
— Hát szeretnél o katona lenni Móricz ec^ém ? 

Egy kukkk nem sok, de annyit sem válaszoltam. 
— Hány iskolát végeztél? Kezdtem a fülemet 

hegyezni és a lehető legostobább képpel igyekeztem 
megértetni, hogy süket vagyok. 

Az Őrmester a fülembe ordított. 
—' Nem tudja, hogy kérdezik ? Talán bizony 

síiket ? 
— Kérdezni tetszett valamit? 
— Sitkét az ur, vagy mi ? 
— Igenis, megyek. 
És indultam kifelé. Az örvöseiéin állt és merően 

a szemembe nézett. Farkas szemet néztem vele olyan 
buta képpel, hogy szinte zavarba jött. Elkezdett kia-

D e Wzony csak, nevettem tovább. Ha befogtam a 
számat, az orromon tört lei a nevetés borzasztó erővel 
ha a az orromat fogtám be, szabadjára, volt eresztve 
a torkom s még hangosabbn nevettem. 

— Mi baja a fűiének? 
Illőnek .tartottam, hogy válaszoljak — Nagyvára-

, 1871-ben. — Az orvos erre még közelebb hajolt 
hozzám 'én urditásra fogta a dolgot. 

— Nem azt kérdeztem, hogy hol született, hanem 
vájjon s üke l-e ? 

— Köszönöm szépen ! 
— - Beszélhet annak doktor ur iféleívnapig. Nem 

lmll m ogy kukkot sem! 
— Tettelí magát a gazember! Szól közbe az őr-

mester, akinek csak a bajuszát szerettem volna kitépni. 
Ott ál tani rendületlenül s bután, az őrmesterre rá se 
néztem magamban azonban mohó kívánsággal néztem a 
pillanatot, amikor kimondják rám, hogy „untauglich" 
Közben azonban lecsapott a mendorgös monkő, s az 
kihozott szerepemből. 

Valaki ugyanis a hátam mögött hallkan megje 
gyezte: Ne méltóztassanak neki hinni. Nagyon jól ős-
in erem a huncutot. Egyike a legügyesebb zsebtolvajok-
nak. Csak a iniilt hónapban került ki Illavárról. — 
• • 
Önkénytelenül is hátra tekintettem, megnézni hogy ki-
beszél, ezzel elárultam magam. — a z a valaki pedig 
Goldstein Simi volt, az én vetóly társain, Egyleánynak 
kurizálunk. A nyomorult állt az ajtó mellett, várva mig 
rákerül a soiv Borzasztóan vigyorogott. — Elfutott a 
méreg. * 

— Százados ur, — mondok — beismerem, hogy 
simuláltam, hanem kénytelen, vagyok azt is kijelenteni 
hogy világ életemben sose loptam. Ez az ur hazudik. . . 
Nem folytaihattam. Besoroztak s kiröpítettek a szobá-
ból, — Nagy busán felöltöztem s oda hagytam a ka-
szárnyát. A?, Üllői ut s körút sarkán azonban várakozó 
állást foglaltam e l : Goldsteinre lestem. 

Egy kis félóra nmlva észre vettem őt, amint ki-
lép a kaszárnya kapuján, óvatosan körültekint s meg/ 
le-felé az "Üllői uton. 

TJtána! . . . E z t a tréfát nem viszed el szárazon, 
Simikém. — a gyógyszertár előtt elértem. Torkon ra-
gadtam s nehogy baja essék, csak a fejét ü töt t t in ; a 
bajuszát azonban megkímélve akarván, a haját tépe-
gettem ki, Ha ki nem ragadják a kezeim közül, ina 
már por, hamu és semmi m á s ! . . . 

— Elmondtam mindent 
A töryényszék Mitvoch Móricod súlyos testi 

sértés büntette miatt 8 hónapi börtönre ítélte. 
Áz ügyész ; Fölebbezek a vádlott terhére. 
A vádlott: ; (dacosan) Én is fölftbbezek — az 

sz ur terhere. 



nemcsak itt Európába», de még Amerikában sé 
Ausztráliában. 

Már most jön a dolog másik oldala : a 
pénz még odavetőleg sem lehet megjósolni, 
hányszor tíz millióba kerülne az az általános 
csatornázás és folyam szabályozás, amelynél 
nagyobb kulturmunkát még Magyarországon, de 
még a külföldön sem végeztek. Mindenesetre ret-
tenetes nagy összeget nyelne el ez a vállalat, 
mert még egy mérnök sem tudná megmondani, 
kevesebbet vagy többet mint kétszáz millió fo-
rintot. 

Mert egyszerre, az ország minden pontját 
kell megkezdeni a csatornázás és folyamszabá-
lyozás munkáját, csakis tökéletes az egész or-
szágot befutó hálózat felelhet meg a célnak, 
Mert mi hasznát vennők például a vágcsator-
nának, ha a terményeket az ország minden ré-
széből oda nem tudnók juttatni. 

A kérdés tehát az, képesek vagyunk-e 
ilyen óriási áldozatot hozni, és ha meghozzuk 
megfelel-e a kamatozás a befektetett jövedelem-
nek? IIt Magyarországon mindég panasz volt a 
pénztelenség és pangás miatt és az állam ellen 
amely olyan nagy adókkal sújtja a lakosságot. 
Ez az óriási vállalkozás nemcsak uj állami adó-
kat róna a közönségre, de még azoknál is jóval 
magasabb helyi illetékeket. Mert akár egészé-
ben az állani, akár részleteiben a községek ér-
dekelt birtokosai építtetnék a csatorna hálóza-
tot, az egyaránt a lakosság vállait nyomná. 

Ebben a kiválóan fontos dologban tehát a 
legfontosabb kérdés az: hogy megér e Magyar-
országnak néhány száz millió forintnyi uj kia-
dást az az elvitázhatatlan nagy előny, hogy ter-
ményeinket közvetlenül vizi utón vihetjük Né-
metországba, Ausztriába s innen a nagy világ-
piacra? Mi több a haszon, amely ebből a gaz-
dára háramlik, vagy az adó és illeték, melyet 
majd az általános csatornázásért és folyószabá-
lyozásért rárónak, 

Ez a kérdés még nincs eldöntve. De vitat-
kozzanak ró a minnél behatóbban az ország 
közgazdászai és ha majdan az illetékes fakto-
rok dönteni fognak e kérdésben, vezesse őket 
a higgadt megfontolás és a felelősség tudata. 

— A szarvasi takarékpénztár igazgató-
sága közhírré teszi, hogy a jelzálogos adósoktól, te-
kintettel a rossz termésre s a gyenge árakra a kamat 
pontos befizetése mellett jövő év augusztus haváig t ő-
k e 10 r 1 e s z t é s t n e m k i v á n. Továbbá tudomására 
adja a tiszt, közönségnek, ^hogy a termény és árurak-
tárba beraktározott gabonára, lra a beráktározás lega-
lább 8 hónapig tar t k ö 1 c s ö n t 6 VsVo k a m a t mel-
lett engedélyez. 
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— Artézi fürdő Szarvason. Szarvas város 
közönségének egy régi kívánsága közeledik a teljesülés-
höz.. Ugyanis városunk tevékeny első jegyzője Salacz 
József kezdeményezése folytán Szarvas városa, a Szarvasi 
Takarékpénztár és a Szentandrási Takarékpénztár rész-
vénytársaság közkereseti társaságként szövetkezve egy 
nagy szabású artézi fürdőt készülnek felállítani. Már 
érintkezésbe is léptek egy fővárosi vállalkozóval s re-
mélhető, hogy az annyira kívánatos fürdő a jövő nyá-
ron már rendelkezésére is fog állani a közönségnek. 

— Sziniidóny befejezése Gyulán. Krecsá-
nyi Ignácz jeles színtársulata julius 30-án fejezte be 
Gyulán a színiidényt. Bucsuelőadásul „Akertészleány" 
ez. operettet adták elő zsúfolt ház és óriási siker mel-
lett. A színtársulat Gyuláról Hódmezővásárhelyre tá-
vozott onnan pedig a téli idényre Szegedre megy» 

— A m. á. v. szarvasi fűtőházát Mezőtúrra 
viszik á t Nagy vesztessé» ez Szarvas városára nézve, 
a mennyiben a fűtőház kezelő személyzetének elköltöz-
ködése folytán 30 családot vészit el a város. Elöljáró-
ságunk megtette ugyan a szükséges lépéseket az ügy 
érdekében s még most is küzd azért, hogy a fűtőház 
Szarvason maradjon, ámde sikert nem igen remélhetünk 
mert mint értesülünk. Mezőtúron már megkezdték a 
fűtőház építését. 

— Kiállítás Makón. A makói ipari és gazda-

sági kiállítást f. hó 1-én nyitották meg Hegedűs Sán-
dor kereskedelemügyi miniszter és Desewffy Sándor 
püspök, kiállítási védnökök jelenlétében. A kiállításon 
vármegyénk isi tevékeny részt vesz s különösen Gyula, 
Szarvas, Békés és Csaba városok vannak kiállítóik ál-
tal jelentékenyen képviselve. 

— 10 évi találkozó. Azok közül, kik a szarvasi 
főgymnasiumban 10 évvel ezelőtt tanulmányaikat befe-
jezték, e hó 2-án találkozóra gyűltek össze tizennégyen 
10 évvel ezelőtt kötött szerződésük értelmében. Az 
egykori tanulótársak egykori tanáraik Benka G-yula, 
Ohovan Károly, Kutlik Endre, Lányi Gusztáv, Mocskő-
nyi József, Oláh Miklós, továbbá a többi Szarvason 
időző tanárokkal együtt előbb az ó templom előtt, 
majd az Árpád szálloda kerti helyiségében jöttek össze 
hol is vidám mulatozással, toastokkal adtak kifejezést a 
viszontlátás felett érzett örömüknek« Felköszöntőt mondot-
tak Melich János egyetemi magántanár, Benka G-yula 
főgymnasiumi igazgató, Liszka Gyula vasúti tisztviselő 
és Lányi Gusztáv ev. lelkész, nyug. főgymnasiumi ta-
nár. Éjfél felé aztán Benka Gyula egy remek beszéd-
ben bucsut vett a találkozóktól s tanár társaival el-
távozott, a találkozók pedig hajnalban oszlottak szét, 
hogy ujabb fogadalmuk szerint 10 év múlva ismét 
összejöjjenek. 

— Szülők figyelmébe! Molnár János a 
szarvasi községi iskolák igazgatója közhírré teszi, mi-
szerint a községi óvodákban az előadások aug. 1. vei 
megkezdődtek s a szülők óvodaköteles gyermekeiket 
Oda már felvezethetik. 

— Konvódalapítvány kamataira pályá 
z a t . Békésvármegye főjegyzője a következő pályázati 
hirdetményt teszi közé. A feloszlott békásmegyeri 
1848/49-iki honvéöegylefc örökalapitványának kezelése 
és felhasználására 278/1891 bgy. sz. a. alkotott szabály-
rendelet értelmében az emiitett alapítványnak 260 ko-
ronát tevő kamata a vármegyének október hóban meg-
tartandó rendes közgyűlésében egy vagyontalan, kifo-
gástalan erkölcsű, első sorban békésvár megye illetőségű 
1848/49. évi volt honvédnak fog kiadatni. Felhívom 
azért mindazon volt 1848/49. évi honvédeket, a kik a 
jelzett összegű kamatot elnyerni óhajtják, hogy illető-
ségi, vagyontalaiisági és erkölcsi bizouyitványnyal, to-
vábbá az 1848/49, évi önvédelmi harezban teljesített 
szolgálataikat igazoló okmányokkal felszerelt kérvényü-
ket hozzám f. évi szeptember Ivó 12-ig nyújtsák be. Az 
illetőség, vagyontalanság és erkölcsösség az illetékes 
járási főszolgabíró által hitelesített községi bizonyit-
ványnyal igazolandó. Elkésetten beadott folyamodvá-
nyok nem vehetők figyelembe. Gyulán, 1901. évi julius 
hó 23 án. Alispán helyett: Bodoky, vármegyei főjegyző. 

— A főgymnasium ügye. Az arad-békési 
ág. h. ev. egyházmegye közgyűlésén előkerült a szavasi 
főgymnasium ügye is. Ugyanis Szeberényi«Lajos azt indít-
ványozta, hogy mivel a főgymnasium helyzete igen ked-
vező, vonják meg tőle az egyházak a rájuk súlyosan 
nehezedő segélyt, Hosszn vita indult meg. Benlca Gyula 
igazgató szolalt majd fel és rAsztetes felvilágositással 
szolgált. Protestáns szempontból fájdalmasnak látja, hogy 
az egyházak az iskola javára szolgáló nagylelkű támo-
gatásról szabadulni igyekeznek. Végre elfogadta köz-
gyűlés Di\ Zsilinszky Endre felügyelő inditványát, 
miszerint még egy ideig segélyezzék az egyházaik az 
iskolát, de egyszersmind legkomolyabban hívja fel a 
szarvasi fögyninasiuin felfigyelő bizottságát, hogy ke-
ressen módott arra, hogy az egyháziak ezen terhek alól 
felmentessenek. 

A tanító képző válsága. Nagyon szomorú 
dolog, hogy az Alföldön ez az egyetlen, protestáns 
tanító képző olyan körülmények közé jutott, hogy 
kénytelen ide s tova a kaput bezárni. Az arad-békési 
egyházmegye közgyűlésén Benka Gyula ismertette a 
tanítóképző válságos ügyét« A közgyűlés a tanító képző 
ügyében átiratot intézett akernlethez, miszerint has-
sanak közre, hogy az állam vegye át az inté-
zetet, vagy befogják azt szüntetni, Egyúttal a szom-
szédos egyházmegyék elnökségeiből bizottságot fognak 
alakítani a mely előterjesztést tesz a vallás és a kö-
zoktatásügyi miniszternek, miként lehetne az iskolán 
segíteni 

— Kecskemét-vidéki kiállítás. Folyó éy 
augusztus hó 11-én nyilik meg a „'Kecskemétvidéki 
ipar kiállítás" és tart augusztus hó 24-éig. Az ipar la-
állitásban részt vesznek a szomszéd Czegiéd, Nagy-Kő-
rös K. K Félegyháza és Halas városok ipar termeikkel. 
Folyó hó 20-án nyilik meg a „(gazdasági kiállítás" és 
tart 25-éig. A gazdasági kiállítást a Pestmegyei gaz-
dasági egyesület rendezi. 

Mindkét kiállítás Kecskeméten a kistemplom-téri 
tágas iskola termeiben, az iskola udvaraiban, a szom-
szédos lovardában, ezen épületek előtt e ezélra beke-

rített kb. 3000 • méter és az épületek mögött kb. 
5000 • méter szabad területen és az iskola és lovarda 
közti utcán lesz, s be lesz kerítve az egész terület s 
a kiállítás céljaira alkalmassá téve. Az ipar-kiállításon 
lesz a Pest megyei Duna-Tisza közén Űzött ipar együ-
tesen az országnak méltóan bemutatva. A kiállítók 
száma megközelíti a 600-at több mint 2500 U méter 
területen. Az ipar-ldállitás magában foglalja a fa- és 
bútor-, fém-, kő- és agyag, ruházati, bőr és sörte, 
sokszorosító és papir, valamint a többi vegyes ipar 
cikkeit. Ezeken kívül be lesznek mutatva iparművé-
szeti tárgyak és a háziipar; élelmezési iparcikkek, mű-
szaki és vegyészeti ipar, jármüvek, szölőszűtí, borászati, 
gazdasági, és kertészeti eszközök, iparoktatás, segéd 
és tanoncz munka kiállítás. Nemkülönben működésben 
lesznek bemutatva a kisipar céljaira alkalmas gépek 
és eszközök. Végül a hazai gyári fél termékek. A fel-
sorolt csoportokból láthatjuk, hogy a kiállítás magában 
foglalja az ipar összes faktorait. Oly iparágak, melyek 
a Duna-Tisza közön nincsenek, az ország más részé-
ről is elfogadtatnak. A gazdasági kiállítás magába öleli 
egész Pestmegye területét Kiállításra kerülnek a gaz-
dasági kisebb és nagyobb gépek és esz'cö^ök versenyt 
rendez peronospora permetezők és viharágyukból, kap-
csolatosan baromfi kiállítással és Bugacz-Monostorról 
csikó felhajtással. A bizottság gondoskodott, hogy a 
kiállításról kimerítő „kalauz" adassék ki 60 fillér ár-
ban. A kiállításba a belépti-díj 40 fillér. Nemkülönben 
gondoskodva van, hogy az árnyas iskola udvaraiban 
tisztességes áron vendéglő nyiiassék, hol étkezni is le-
het. Csoportos látogatóknak társas ebéd vagy vacsora 
is rendezhető. Gondoskodva van, hogy a kecskemeti 
bor méltóan a borkostolóban hideg buífet-vel kapcsola-
tosan bemutattasék. Sorsjegy ára 40 fillér, melyen a 
kiállításon részt vett iparcikkek kisorsoltatnak. E so-
rokban röviden vázoltuk a „Kecskemét-vidéki kiállítás" 
terjedelmét, mely nem szerény keretben mozog, lianem 
ugy terjedelmiben, mint a kiállítók nagy száma bizto-
sítja a látványosság érdekességét. Miután Kecskemét-
nek az egész országgal kedvező vasúti összekötése van, 
e szerint a kiállítás látogatása nagyon megvan köny-
nyitve. Mindennemű kérdezősködésre, sőt elszállásolás-
ról is a végrehajtő bizottság ád felvilágosítást 

— Adókedvezmény elemi csapások ese-
tén . A pénzügyminiszter kőrrendelefcüeg értesítette az 
összes pénziigyigazgalöságokafc, juttassák tudomására 
a gazdaközönségnek, hogy az esetleges elemi csapá-
sokat vagy maguk, ha pedig több gazdát éri a káros 
csapás, akkor két megbízott egyén által tegyenek je-
lentést. A két uiogbizott által teendő bejelentésre vo-
n111 o/ólag megjegyzi a miniszter, liogy csupán az 
írni nemtudó, törvényt nem ismerő gazdák járhatnak 
el igy, mig ellenben a nagyobb földbirtokosokra nézve 
ez a kedvezmény nem volna indokolt. Nem engedhető 
meg az sem, hogy a kisebb földtulajdonosok a nagy 
földbirtokos nevében tehessenek bejelentéseket, hanem 
elvárluitój hogy ezek azt maguk megtegyék. Nagyobb 
adóelengedési kedvezmény nem illetheti annyira a 
gazdag földbirtokost, de inkább a kisebb gazdát, a ki 
az elemi csapás okozta kár által rá vau utalva a 
méltányos adókedvezményre. A pénziigyigazgatóságok 
kötelesek a bejelentett elemi csapás esetekről, ellenőr-
zés céljából, tájékoztató meggyőződést szerezni. 

— Egyházmegyéi kösgyülé». A békési ev. 
egyházmegye f. hó 14-én tartja évi közgyűlését 
Szarvason a következő tárgysorozattal: A felügyelő 
megnyitja a gyűlést. Megalakulás ; igazolás. Az esperes 
jelentése; ezzel az öszefíiggő ügyek. Bizottság válasz-
tása, gyámintézek, hiványok, kérvények ügyében. Az 
orosházi lelkészi hiványok. Szabadszenttornya anyaegy-
házzá alakulása. Totkumlőai tanítói hiványok A. szarvasi 
főgymnasium felügyelő bizottságának jelentései. Az 
egyházmegyei iskolaszék jelentése. Az egyházmegyei 
számvevőszék jelentése, A segélyegylet és számvizs-
gáló bizottság jelentése. Jelentés az egyházmegyei 
közpénztárről. A kerület költségvetése. Gyámintézeti 
jelentés. Szabályrendeleti biz. jelentése, A: szarvasi 
segélyegylet ügye. Bizottságok jelentései. Vegyesek 
Indítványok. A kerületi gyűlésre küldöttek választása 
A következő gyűlés helye. HitelesilÖk megnevezése. 

— Mármaros-Szigeti1 gazdasági ós házi 
iparkiállitág. Máártnaros varmegye székvárosában, 
Mármaros-Szigeten a gazdasági egyesület gazdasági 
es háziiparkiálli,cást rendez í. évi augusztus 25-től, 
szeptember l-ig. A báró lioszner Ervinné — Forgách 
Klotild grófnő védnöksége alat álló kiállítás, melyben 
Már maros erdészete, bányászata s az egész vármegye 
lakossága szövetkezve Ugocsa vármegyével, részt, veiz 
nemcsak erre a vármegyére lesz előnyös, de érdekel-
heti az ország összes vármegyéit, mert egy nevezetes 
alkalomból közelebb hozza e határszéli regényes me-



gyét Magyarország összes vármegyéihez. Kiiesznek ál-
lítva e kiállításon Máramaros vármegye gazdasági, kerti 
házi és miiipari termékei, melyek hét főcsoportban fog-
lalnak helyet. Az egyes főcsoportokat képezik : I. Há-
ziipar; II- Kézmű és gyáripar; III. Gazdaság; IV. Er-
dészet és vadászat: V. Bányásza t ; "Vl. Fürdő ügy ; VII. 
Néprajz. A mit Máramaros faragó és bognár iparban, 
szövő, kosárfonó, női kézi és műiparban, fa, vas, bőr, 
agyag és üveg, ruházati és vegyi iparban produkálni 
képes belesz mutatva, a mezei és kerti terményekkel, 
gyümölcsökkel, állattenyésztésével, méhészet, tejgazda-
ság, gazdasági szerszámai és gépeivel, melyek mellé 
sorakoznak: a fátemelés, különféle eredeti termények, 
vadászat, a legfestőibb helyek fényképei, (érképek. 
Máramarös és az ország nagy kincse : a sóbányák, to-
vábbá, az érczbanyák, kőbányák, ép ugy lesznek, mint 
az ásványvizek, a fürdők és fürdőbereiiclezések fényké-
pekben bemutatva. És megjelennek a kiállitás érdeké-
nek emelésére a magyar, rutén, román, német viseletek, 
hogy a kiálitást látogatók elótt egész Máramaros a 
maga valóságában megjelenjék. A kiállitás vonzó erején 
kiviil kiváló alkalom az augusztus 25-től szeptember 
l-ig tartó kiállitás ideje arra is, hogy azok, kik Má-
ramaros regényes vidékei iránt érdeklődnek ide eljöj-
jenek. A m,-szigeti turista bizottság, melynek feladata, 
hogy az idegeneket tájékoztassa, mindent elkövet, hogy 
pontosan teljesítse örömmel elvállalt tisztét. A kiálli-
tás és a bányászati és kohászati országos kongresszus 
Máramaros-Szigeten ez alkalommal való szereplése, 
mely szintén közrehat, hogy Lukács László, Hegedűs 
Sándor miniszterek, W^kerle Sándor volt miniszterel-
nök, gr. Teleki Géza volt belügyminiszter. Gránzen 
stein Béla és Nagy Ferencz államtitkárok s még szá-
mos hírneves író s képviselő Máramaros«Szigetre ér-
kezzék, a rendezendő ünnepségek, melyek Máramaros 
társadalmának képviselőit vannak hívatva összegyűj-
teni: mind kőlön-kiilon emelik az érdekességet, amoly 
megérdemli, hogy Máramarosf a hazai nagy közönség 
nagy képviseletben fülkeresse s e határszéli derék vár-
megyét megismertetje. 

egy vállalat hirdettetik, melynek cime félreértésekre 
adlvat alkalmat. Ily félreértések vagy megtévesztések 
kikerülése végett 'hangsúlyozni szükséges, hogy a ma-
gyar remekírók gyűjteménye kizárólag ós csakis a Frank-
hn-Társnlat kiadásában jelenhetik meg, mivel ez a tár-
sulat ez idő szerint a nagy magyar irók kiadási jogai-
nak kizárólagos tulajdonosa. 

Irodalmi esemény van készülőben. Arról van ugya-
nis szó, hogy nemzeti irodalmunk összes elhunyt nagy-
jainak munkái egyöntetű, díszes kiadásban kerüljenek 
a magyar nemzet kezébe ; egyöntetűen, díszesen és ol-
csón, 55 csinosan kötött, könnyen kezelhető kötetben. 

Balassától és Zrínyitől Arany Jánosig mindent 
magába foglal ez a kiad as, a mit költői irodalmunk ma-
radandó becsüt fölmutathat. De nemcsak költőink mun-
k á i t : Széchenyi István, Deák Ferencz, Kossuth Lajos, 
Kemény Zsigmond munkáinak legjavát is. A „Magyar 
Remekírók" tehát nagy költőink ős hóink olyan kia-
dása lesz, a milyenre évtizedek óta vár a magyar nem-
zet és arra való, hogy olvassák, mert elhagyja azt, a 
mi másod- vagy harmadrangú, avagy a mi csupán a 
tudós kutatót érdekli. 

A régibb irók müveit irodalmi értékeikhez és iro-
dalomtörténeti jelentőségűkhez mért megválogatásban, 
az ujkon irók (nevezetesen Arany, Vörösmarty, Petőfi, 
Tompa, Garay, Bajza. Czuczor, Vajda, Arany László, 
Szigligeti, Madách, Keviczky, Csiky) müveit lehetőleg 
teljességükben mindenesetre főrniiveikkel fogja felölelni. 

A Franklin-társulat, mint e korszakos irodalmi 
vállalat kiadója, ezzel a vállalatával nagy meglepetést 
szerez a nemzetnek. Évek óta készül n i ; egymás ntán 
szerezte meg terve kiviteléhez jeles íróink munkáinak 
kiadói jogát, s most, hogy Arany János müvei is tulaj-
donává lettek, siet annak megvalósításával s 55 tekin-
télyes szép kötetben egyesíti nemzetünk szellemi mun-
kássága legjavának summáját, azzal a nagy gondosság-
gal, melyet az ilyen tekintélyes vállalat megkövetel. 
Ezért az egyes irók munkáit leghivatottabbjaink rende-
zik sajtó alá s látják el életrajzzal. Élükön Gyulai 
Pál, Beöthy Zsolt, Berzeviczy Albert, Kossuth Fe-
rencz, Eötvös Károly, Rákosi Jenő, Lévay József, Vad» 
nay Károly, Heinrich Gusztáv, Ricdl Frigyes, B a dics 
Ferencz, stb. 

Az eszme,mely a kiadó társulatot e nagyjelentőségű 
vállalat közrebocsátásánál vezérli, az, hogy^lehetővé te-
gye minden családnak a magyar nemzet jeles és re-
mek Íróinak megszerzését ép ugy, a hogy a müveit 
külföldön is a legszegényebb jövedelmű család is le-
gelső sorban a nemzeti cUissikusok birtokába jut. 

A kiadó Franklin-Társulat e nagy vállalat rész-
letes programmját őszszel fogja közzé tenni és ugyan-
akkor a kiadást megindítani. Kötelességének tartja 
azonban már most, — a közönség sajá t érdekéhen, — 
a figyelmet e korszakos vállalatra felhívni, hogy meg-
tévesztések ellen megóvja. A hírlapokban ugyanis né-
hány nap óta „Képes remeit irók könyvtára" czim alatt 
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C S A H H O K . 

A csók. 

Mikor még kis gyermek voltam 
S anyám karján hordott, 
A sok néni, a sok bácsi 
Sok sok puszit adott 

Nem szm 
Szart a 
A nénié meg 
Az ördög 

nl 1*t a jotaon van 
Akkor az éden voltf 

Boldogságom irigyelte 

Időjárási je lentés 1901. julius 2 - i g . 

Majd lassankint nagyobb 
Sokat szenvedve át, 
ISs boldogság volt éreznem 
Anyám édes csókját. 
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Szarvas 1901. jtű. 3. P l e n c z n e r Lajos 

Felelős a szerkesztésért Sámuel A. a kiadó. 

Mindazoknak, a kik meghűlés, vagy túlterhelés, úgyszintén nehezen emész-
hetö, vagy meleg, vagy hideg ételek, vagy rendetlen életmód által gyomorbajt, úgymint 

Gyomor-katariig, gyomor görcs, 
gyomorfájdaiom, nehéz emészthetőség, vagy elnyáikásodásban szenvednek, ezen házi 
szer ajánl tátik, melynek kittinö hatása éveken kipróbálva lett. Ezen biztos szer a 

Uflrich Hubert féle c 
Ezen gyógyfíhbor kitűnő gyógyhatású füvekből és tiszta borból lett készítve 

feléleszti az emésztő szerveket, az embernél elősegíti az emésztést és kitűnő hatassa 
van a vérképzödésre. 

Idejekorán való használatnál a gyomorbaj már csirájában el let t fojtva. Azért 
igyekezzünk kellő időben használatba venni. Simptomák, mint; fejfájás, büfögés, 
gyomorégés, felfúvódás és hányás, mely idült gyomorbajnál sűrűbben előfordul, 
elmúlik néhányszori ivás után. 

Székrekedés és ennek következteben előforduló szívdobogás és álmatlanság, 
máj- és vesebaj gyorsan javul, Gryógyfübor kitűnő hatással van az emésztésre, könnyű 
székletétclt idéz elő, eltávolít kártékony anyagot a gyomor és belekből. 

sirba. Gryógyfübor az elgyengült életerőt feléleszti, Gryógyfübor elősegíti 
az étvágyat, ezáltal könnyíti az emésztést és a táplálkozást, elősegíti az anyag cserét, 
jó hatással van a vérképződésre és az izgatott idegeket lecsillapítja, növeli áz élet-
kedvet. Ezt bizonyítja számos elismerés es köszönő nyilatkozat. 

Gyógyfubor kapható ítvegenkiiit3 és 4 koronáért kővetkező gyógyszertárakban: 
Szarvason Medveczky József, Bugyis Andor és Burger Frigyesnél. Továbbá: 
Gyula, Kétegyháza, Elek, Székudvar, kisjenö, Vadász, Sarkad, Kötegyán, Doboz 
Békés, Mező-Berény, B.-Csaba, Uj Kígyós Apácza* Megyes-Bodzás, Kunágota 
Revermes, Mácsa, Szt.-Márton, Zimánd, Zaránd, Boros Jenő, Csermő, Apáti, Nagy-
szalonta, Marcziháza, Zsadány, Okány, Vésztő, Szeghalom, Körös Ladány, Körös 
Tarcsa, Gryoina, Enclrod, Kondoros, N.-Szénás, Ösorvás, Tót-Komlós, M.-Kovácsháza 
Battonya, P.-Sz.-Tornya. Kurtics. Uj-Szent-Anna, Komlós-Ó-Szent-Anna, Pánkot a, 
Bokszeg, Tenke, Kornádi, Gsőkniő, Déva-Ványa, Orosháza, Arad, Nagyvárad, 
Békés-Szent-András, Öcsöd, Mezö-Tur Sz-T* más, Bán, Orosz, Szentes, Szegvar, 
Csongrád, Osepa, Kun-Szt.-Márton, Tisza-Tvurt, Uj-Kecske, Czibakiiázaj Tisza Föld-
vár, Tisza-Várkony. Ugy Magyarország minden kisebb helyiségeibe és nagyobb 
váusojiba. 

Úgyszintén eredeti árak betartása mellett a szarvasi gyógyszertárak 3 vagy több 
veg gyógyfíibort -Ausztria és Magyarország bármely községébeküldenek.íi 

Utánzatokra figyelemmel legyünk! 
Tessék kérni 

e g ógy 

s m 



Szarvasi lakos eladja maczó-

zugi áá() • -öl 28 fajból álló ojtott 

szöllójét az idei terméssel együtt. A 

szolid machlura sövény nyel van 

keritve. 

Értékezni lehet a tulajdonosnál, 

Szarvason 1170 házszám alatt. 

1 — 3 

P. Szörhálm on 

a megkivántatő gazdasági épületek-

kel, f . é. okt. 1-től haszonbérbekiadó. 

Értekezni : DÓSA ANBORNÁL 

Kossuth Lajos utcza 22 hsz. alatti lakásán 

Szar vas o n. 

2 — 3 

millenniumi érem, " S i l 

es 
m -u teza 8. 

Ajánljuk az általunk gyártott legjobb minőségű : 
Trieurök : a konkoly és bükkönynek a tauza, árpa vagy rozs 

közüli kiválasztására. 
Trieurök: a zabnak vagy árpának a buza közüli és a göm-

bölyű magvak kiválasztására. 
Lencsetisztító és osztályozó trieiirok: az árpa kivá-

lasztására és a lencse osztályozására. 
Osztályozó-Trieurök. 

i i * 

m 

Szabadalmazott Tiűeur és osztályozógépek minden 
gabonafaj tisztítására és tetszés szerint osztályozására. — 
Elvállalunk Gutjahr és Müller, illetve Mayer rendszerű 
trieurök csekély költséggel a trieur beküldése mellett ezen 
szabadalmazott trieurökké átalakítását". 

Malom-Trieur hengerek vagy burkolatai. 

Lyukasztott vagy hasított lemezek tetszés szerinti nagyságban ipari vagy gazdasági czélokra. 

Árjegyzékek vagy mintakönyvek ingyen és bérmentve küldetnek-

a eredményi érheti el a 

t j á n 
Beliczeyiitcza s 

.Nyomatott a „Szarvas és gyomaj tójftii( 
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