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S Z E R K E S Z T Ő S É G E S K I A D Ó H I V A T A L 1 : 
Búza-ntcza, 1283. szám, lxova a lap szellemi 
részét illető közlemények< reclaimttiók és elf-

fizetési pénzek küldendők. 

Kéziratok nem adatnak vissza, 

Előfizetéseket és hirdetéseket elfogad helyben 
Á NYÁGSÍK SOMA UTÓDA CZÉG-

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 
Égyes szám ára 10 h\ 

I-Iirdetések és nyílttéri közlemények jutányos 
áron vétetnek fél. 

Ujevi gondolatok. 

az — gyors szárnya-
sz < 

. • ff 

W egyik év jo es megy, 
helyet adjon egy másiknak 

Az 1891-ik esztendő is beleme-
rült már ama végtelen tengerbe, me-

' lyefc az örök idők elképzelhetetlen tö-
mege alkot s ott sötétlik fejfáján ama 
négy betű: FiátJ Es jött nyomában 
egy másik, melynek titok teljes arcza, 
mintha sűrű fátyollal volna takarva. 

Mint valami magas határdomb, 
ugy tűnik fel lelkünk előtt azon idő-
pont, mely az ó és uj évet elválaszt-

- ja és valami ellénállhatlan erkölcsi 
kényszer űz és hajt — visszanézni a 
lefolyt eseményekre, bepillantani a 
jövendőség fátyola alá. 

Engedjünk hát mi is most e pa-
rancsoló kényszernek és lássuk, mivel 
ajándékozott meg asírjába merült 1891 ? 

Hozott örömet, fájdalmat vegye-
sen. Beváltott sok édes reményt, meg-
á r t sok nemes szívet. Hozott sok csa-
ládi élet kertjébe üde uj hajtásokat, 
míg dúsan aratott az enyészet angyala 
fent és alant egyformán. A közélet-
ben a társadalmi tényezők egyetértése 
által felpezsdülést idézett elő, jótékony 
intézményeket alkotott A magyar 
nemzetiség a közművelődési egyesüle-
tek áldásos munkáibaii mintha szép 
reményekkel biztató erősödésnek indul-
j a . Az emberi tudás faján fel csillámló 
Hemes gyümölcsök boldogító érzéssel 
töltik el a világosságban gyönyörködő 
lelkeket. De vannak sok olyan jelen-
ségek is, melyeknek elősorolása fájdal-
mas emlékezést idézhetne elő. Úgyis 
tudja azokat mihdenki! l\e" szóljunk 
azokról. 

Es most nézzük, mit Átírhatunk a 
jövőben. 

Nincsen semmi uj dolog a nap alatt 
• 

Á mi volt; ugyanaz, a mi ezután leszen. 

Tehát az uj év is hoz örömét és 
fájdalmat az egyeseknek. A családi 
élet boldogságát ezután is feldúlja a 
viszály ördöge. A társadalomban ezu-
táti is lesznek biztató jelenségek." A 
haza szent oltárához ezután is fognak 
jönni, kik tiszta szívvel óhajtanak azon 
áldozni. De lesz, fájdalom, hogy lesz 
sötétség ott, hol világosságnak kellene 
ragyogni. is, az ereny 
égi fényének kellene tündökölni. 

ió és rossz, 
De a múlt tanulságai arra valók, 

hogy okulást nyújtsanak a jelennek, 
mert az ember hivatása folyvást előre 
törni. • JSxcelsior! Legyeiéle tökéletesek, 
mint a ti mennyd jdyáíok tökéletes. * 

Ennek pedig eszközei: a szellemi 
világosság, a tiszta erkölcs, a valódi 
emberszeretet, az igazi szabadság. 

Ezek legyenek vezérelveink az 
újévben! 

If i M l w 

Karácsony éjszakáján 
Bevárom az esti harangszót, 
Mikor dnémitbiak m ntezák, 

lesz a vüáaou, 

// any 
t 7 7 ' V 

r a fenyes, magas egm 
jgy csillagot lelopok. 

Azt, 4 melyik vezette egykor 
Az ickvzitö Wlcsejéhez, 
— Mol az örök szeréét született, 
Szent riapkeletnek jámbor bölcseit. 

zaic racsony 
E fényre Uzoni lelkemet. 
Bejíírjiik a messzi, a szent keletet, 
Hol ü szüleMt, 
Angyal seregek 

• Útközbe' megdlhink 
*) Mutfttvány a ^Magyar Géniusz" UJUV1 

BZíímából. 

Ktr- za p, 
• , *&h> ez a ház, ez a házi 
8 az a köny, >mely utánam ez 
Ott édes anyám szemébe ragyog! 

a földre jövő 
sten: szeretetP 

Hová mennék? 
Minek mennék ? 
Én onnan na])keletre! 

em w megy ele en. 
f )gok arezra b'ön 

—. ffl csendes nádfödél 
Karácsony éjszakájevn: 
Én iávezitö Istenem, 
Te szent, te megáldó, örök Szerétéi! 

(Paris.) 
SZÁBOLOSKA MIHÁLY. 

U j é v k o r. 
— A wS'/.ftrvas da Vidéke" eredeti tiírczítja. 

Sugárözönben négy angyal áll. 
Nyugob, I)elh Észalt é négy angyal neve. 

első biborfelhőbe öltözött, tiszta homlokának 
a hajnalcsillag éke, ragyogó gyöngysor födi 
keheiét. Á másikat violaszín fátyol burkolja, 
s övének fényében a nyugvó nap, s a kelő 
liold sugarai ölelkeznek. A harmadik pompás 
aranyruhát visel virággal s pálnialevéllel 
beszórva pazaron* tekintete, mint égető 
tűz, fejének éke korallkoroua. A negyedik 
öltözéke fehér, mint a hó, melyet az északi 
fény rózsás színe ragyog be; vállán sötét 
palást van, tele szórva gyémáníragyogásu 
csillagokkal 

E négy angyal csodás mívű királyi 
trónt emel a vállán. A trónt a mindenek 
Ura foglalja el. Zsámolya a roppant földte-
ke, és szive helyén a jóltevö életadó nap 
sugárzik, oly vakító fényt árasztva, hogy 
egyetlen teremtményének tekintete sem emél-
kedhetik arcáig, s megaíázódva borul le a 
vakmerő, ki büszkéiii közeledik feléje, hogy 
isteni titkait, kémlelje. 

Körülte beláthatlan kísérete, mint höm-
pölygő aranyos felhők s előt;te ezüstös szár-
nyú lángtekiníetü Clierabiiiok ringatóznak a 
kék kvegőiu 

Szól és int. Hangja mint inennydörc,), 
száll tova a fellegek között, majd mint a 

j 
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SZARVAS és VIDÉKE Vasárnap, január 3. 1892. 

Az orszgy. képviselőválasztási 
m o z g a l m a ^ első hullám gyürüi nálunk 
is felvetődtek. Á mult héten városunk-
ba érkezett Csáky Istváu gr, a kultusz-
miniszter fia, s a szarvasi kormánypárt 
vezérférfiai előtt azon kijelentést tette^ 
hogy a központ őt jelölte a szarvasi 
választókerület képviselőjéül,- s ő a je-
löltséget kész elfogadni. — Ezen actió 
természetesen maga után vonja a füg-
getlenségi párt szervezkedését is. A 
függetlenségi körben tegnap délután 
tartották meg a előleges párt értekezletet. 

A magyarosodás útján. 
A magyarság az utolsó tíz évben csak-

nem egy millióval szaporodott. Ez á gyara-
podás az ország összes lakosságához ará-
nyítva éppen két százalékot tesz ki, s a 
legfényesebb bizonysága annak* hogy a ma-
gyarság hódító erővel rendelkezik s asszi-
miláló képességének hatalmát teljes mér-
tékben érvényesítheti, s hogy mindezeknél fog-
va államfentartó hivatása kétségbevonhatlan. 

Liberális törvényeink fokozatos fejlesz • 
tése mellett tehát reményünk lehet, hogy 
szerencsés körülmények között, az egységes 
nemzeti állam iránt táplált vágyaink is tel-
jesülésbe mehetnek. 

S mindezt leginkább annak köszön-
hetjük, hogy a magyar társadalom minden 
rétege akczióba lépett. 

Mert belátta elvégre azt, hogy azt a 
benső vágyat, mely évtizedeken át tevékeny-
ségre ösztönözte, nem hagyhatja tovább tét-
lenségben. 

S a magyar társadalom, mintegy pa-
rancsszóra nyomult előre a cselekvés po-
rondjain. 

Erély es fellépésé vei félrem agy arázhat-
lan jelét adta annak, hogy legnemesebb 
ez él ja a magyarság teljes szuverenitását 
megvédelmez ni, s a védelem közepette, ha 
kell, nemcsak visszaverni az idegen zsoldban 
álló eszmék erőszakosan betolakodó ámula-
tát, de egyszersmind annak elterjedését csí-
rájában is elíojtani. 

S a magyar társadalom ebbeli felada-
tainak sikerrel felelt meg. 

Hogy mily sikerrel, fényes tanúbizony-
ság a kilenczedfélmilliő magyar, mely Ma-
gyarországöii él. 

Résen áll a magyar társadalom minden 
ponton. A nemzeti érdekek védelme mellett 
mindenütt ki van adva a jelszó az idegén 
törekvések meggátlására nézve is. 

A nemzeti eszmék ébrentartását és fej-
lesztését a magyar társadalom most már ér-
deklődésének és lelkesedésének egész hevé-
vel karolta fel, s nincs legkisebb okunk 
sem aggódni a fölött, hogy ez érdeklődés 
és lelkesedés lankadjon. 

Különösen a csak imént letűnt 1891. 
év örökké emlékezetes marad művelődési 
történetünkben, s a későbbi nemzedék is 
büszkén fog hivatkozni azokra a magasztos 
tényekre, melyeket Klio vésett ezen év tör-
ténetének ércztábláiba. 

A magyar szellem, s á magyar szel-
lemi kultura terjesztése megindult minden 
vonalon. Közművelődési egyesületeink Váll-
vetve, s egymással versenyezve buzgólkod-
nak azon, hogy feladataikat sikerrel old-
hassák meg. 

A nemzet békés küzdelmét hirdető 
lobogó fennen leng mindenütt. A hegy-völ-
gyes Felvidék, a Duna partjain lakók, a 
bérezés Erdélyrész s az egész Délvidék 
éppen úgy lelkesül a szent ügyért, mint a 
magyarság zömének édes otthona, az Alföld 
beláthatlan rónaságá. 

S a magyar közművelődési egyesületek 
működésének koronájául üdvözölhetjük most 
a fővárosi Magyar Egyesületet. 

Mert mind áz, mi az ország szivének 
lakosságát lelkesedésbe hozza, éppen olyan 
arányokban hat ki a vidékre is. 

A magyarosító befolyás éppen úgy ész-
lelhető lesz majd a vidéken, mint a fővá-
rosban. Éppen olyan ellentállást fogunk ki-
fejteni vidéken a germanizáczióval szemben, 
mint a fővásosban. 

A vidéki törekvések szintén oJa fog-
nak irányulni, hogy minden izünkben ma-
gyarokká legyünk. 

. A-magyar egyesület tízparancsolata 
prozelitakra fog találni a vidéken is, kik 
lelkes támogatói lesznek a szent ügynek 

Terjedni fog a magyar szó mindenfelé, 
s ha a főváros adja ki a jelszót: ébren ma-
gad a hazafias közszellem s tettekre lelke-
sít a folyton emelkedő nemzeti önérzet. 

S kihatása észlelhető lesz majd a ma-
gyar sajtó, irodalom s a színészet pártolása 
tekintetében is. 

A sok külföldi lap, mellyel a vidék 
úgyszólván el van árasztva, kiszorul, s he-
lyet enged a fővárosi tisztességes magyar 
lapoknak. 

S ha a tiz parancsolat azon pontja, 
mely szerint csak oly iparosoknál rendel-
jünk munkát, és csak oly üzletekben vásá-
roljunk, hol a czég, a kiszolgálás, a levele-
zés és a számla kizárólag magyar, a vidé-
ken is foganatba megyen: akkor a magyar-
ság térfoglalása óriási arányokat fog ölteni, 
ha figyelembe vesszük, hogy ez idétt nagyobb 
városaink ipara és kereskedelme még min-
dig nem viseli magán a kizárólagos magyar 
jelleget, sőt nágyou sok helyen czég, leve-
lezés, ,számla, minden német nyelvű. 

És főleg ez a tér az, melyen a ma-
gyarság ügyének döntő harczáfc a vidéken 
győzelemmel vívhatjuk meg. 

E téren kell majd kiküzdenünk azt a 
győzelmet, mely államfentartó képességünk 
s hegemóniánk fotytonos fejlődése mellett 
egy ujabb ezredéyet biztosit számunkra. 

Corydon. 

Felsőnépiskolái oktatás. 
Felső népiskola betetőzője a népneve-

lésnek, hol a nép és a polgári osztály tag-
jainak iskolája, azaz rendszeresen vezetett 
nevelése befejezést ér. E körülménynek kell 
a felső népiskolai oktatás czélj&t, tananya-
gát és szellemét meghatároznia. A népisko-
lának felfogásunk szerint feladata oly ál-
talános míveltséget nyújtani, a növendégek-
nck, melyet a polgári és néposztály tag-
jaitól okvetlenül megkívánunk. A felső 
népiskola maga ez általános mi vei ts ég ele-
meit rendezni, összegezni és megerősíteni 
van hivatva. 

Ámde mit kívánjunk az előhaladott kor-
szellemhez í lérten a jelzett társadalmi 
osztályok tagjaitól ? Vájjon megelégedhe-

ink-e a puszta Írás és olvasás képessé-
ftvfil ? 

Az igények ma mindenesetre fokozot-
tabbak, mint csak egy két évtizeddel ezelőtt, 
a mikor jámbor óhajtásunk egészen a betű 

legszebb zene csodás harmóniája olvad bele 
a mindenség dicsénekébe. 

Int, s mint kristálytiszta hullámok 
közt a szellő léheíletére, mozgalom támad a 
Cherubok seregében. Eléje vezetnek egy 
megtört aggot. Fürté, szakála, mint a tél 
hava, ruhája tépett, s mintha fáradt volna 
egy nagy küzdelemben, hangtalan roskad a 
királyok királya elé. 

— Milliók panasza szállt fel hozzám 
ellened ! — szólt az Úr. Mondd, mit vé-
tettél? 

•— Ma tizenkét hava, uram, hogy útra 
küldtél, mint ifjút, hogy figyeljem megj az 
emberek óhajtásait, és a boldogság égi 
ajándékát vigyem közéjök. Ott voltam min-
denütt. Kifáradtam, agg lettem. De nem vál-
toztathattam az emberek sorsán, mert egy 
rettenetes ellenség'elróntotta mindén művemet 
azgemberek halálnak nevezik. Ha bányát nyi-
tottam és örültem, hogy a munkásnak van 
keresete, jött ellenségem, összedünté a szik-
lafalat, meggynjtotta á levegőt, beomlott a 
"bánya, s százak halála miatt átkozta az 
özvegy, az árva ezt a szerencsétlen évet. 
Ha zátonyra jutott a hajó, ha járvány pusz-
tított vagy véres harcz folyt: mind az én 
ellenségéin műve volt. És mégis azt a szá-

mot írják gyásszal, mely engemet jelölt. 
Anya, kitől gyermekét, — ara, leinek vőle-
gényét, — ifjú, kinek szerelmesét elrabolta, 
mind engem okoz. Gyermeket adtam az ar-
ra vágyó fiatal párnak, és a bölcső mellől 
elragadta az anyát. Vállalatokba kezdtek 
sokan; szerencsét vittem nekik, hogy szá-
zak boldoguljanak: — egy pisztolylövés 
hangzott, — és százan buktak nyomorba. 
Elfáradtam e hasztalan küzdelemben. Ha-
ragra lobbantam. Vesszen mieden! — gon-
dolám. S letéptem a fák levelét, elpusztí-
tottam a virágokat; most minden tar és 
kopár; elüldöztem a dalos madarakat, s 
most a puszta tájakon varjúk serege kiált 
arra, ki munkálkodni akár: „Kár küzdeni, 
ká r : jön a halál. Be kár!" 

Az Ur fölemelte kezét, nem az áldó 
jobbot, hanem a másikat, a büntetőt. Mire 
lassú vonaglás vonult végig a fáradt aggon 
Aztán, mint szétfoszló ködpára, semmivé 
lett, elenyészett. 

Itt, a földön ép tizenkettőt vertek az 
órák. S a nagy természet könnyezni akart 
a szegény agg mégsemmülése fölött, de min-
den lehulló csöpp jéggé fagyott a hideg lég-
körben ; s mert éj volt, még a varjak se 

károghatták utána; „Be kár érte, be kár!" 
— Kosz szolga volt ez! — szólt ott 

fönn az Ur. Nem jól fogta fel hivatását. 
Nem ellenségül jár a földön a halál angya-
la, jó barátként kell őt fogadni; ahol ö meg-
jelen, — higyjéíek — ott szükség van reá, 
s ha a halál sebet üt sok szerető szíven, az 
Évnek, az Idő gyermekének be kell kötözni # i. • 
azt. Kosz munkás az, aki hamar kifái 
türelmet veszít! Az évnek elejétől végiig 
vidámnak kell lennie, és sok szép haszno-
sat felmutatnia, mely mind az ő idejében 
keletkezett. Ha igy uralkodik, az emberek 
kevésbbé érzik, hogy véges az élet; mert 
önalkotásaikat csodálva, abban örök életű-
eknek hiszik magukat 

Vidor kis angyal lebbent a királyok 
ura elé, s könyörögve emelte hozzá habsze-

kezét: 
— Engedd, hogy én foglaljam el az 

öreg Ev helyét, jó Uram, majd meglásd, én 
szép dolgokat mívelek. Uj életre keltem a 
tar mezőket, virágot, lombot fakasztok völ-
gyön-hegyen, visszahívom a dalos madara-
k a t ; lecsókolom a vizek jegét, s majd újra 
yigan lejt a kis patak a bársonyos' fuvok 
között, — új remé.tyt, munkakedvet hozok 
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ismeréseig emelkedett, Csak nem lehet humá-
nus czél a tudomány ezer vívmányát egé-
szen megvonni a társadalom e rétegeitől, 
A mechanika, a gőz, a villám, a hő, á fény 
szóval a physikai jelenségek vizsgálása 
körül szerzett nagy fontosságú eredmények 
és alkalmazásuk nem maradhat örökké a 
mysticismus leplével borítva. 

Részemről óhajtandónak tartanám az 
exact tudományokból kiszemelni mindazt, a 
mit az alsóhb népiskolai oktatás alapján, 
az a már-már az életbe lépendő korosabb 
fiu eszével felfoghat és azt — a physikai 
tárgyaknál kísérletek utján is — vele meg-
ismertetni. Ezzel az ilyen — bár szerény 
jövőjű — gyermek látköre nevezetesen tágul 
és tisztnl, ugy a természetnek tüneményeit, 
valamint az emberi kéznek alkotásait egé-
szen más szemmel látja és ily előkésziiltség 
mellett később fejlettebb szellemével a saját 
hivatása körében nagyobb sikerrel működ-
hetik, mint ha automataként, gépszerűen 
folytatja apja rosszul jövedelmező mestersé-
gét, hogy a mindennapi kenyeret ahogy, 
ugy, megszerezze. — A mathematikai stú-
diumoknak vannak az egyszerű alapmű-
veleteken tűi még oly elemei, melyeket a 
felső népiskolái oktatásnál, mint nagymérvű 
értelemfejlesztő s gyakorlatilag is haszna-
vehető anyagot,lehet értékesíteni, a minők pl. 
az arányiatok, elegyítés, kamatszámítás stb. 

Szóval a reál tud o mány o kn ak kiválóbb 
szerepet engedni a felső népiskolában a 
praktikus értelemfejlesztés szempontjából na-
gyon czélszerű és korunk fokozottabb igé-
nyeihez mérten indokolt didaktikai eszköz. 

Az ujabb időkben annyit hangoztatott 
és élénken ajánlott ipariskolák szintén 
ilyen tartalmú oktatás mellett szólnak, amint-
hogy a felső népiskolával ily mádon köny-
nyen combinálhatók volnának. 

De hibás volna bármely társadalmi 
osztályra vonatkoztatva minden oly paeda-
gogiai irány, mely pusztáu csakis értelmi 
fejlesztésre szorítkoznék s mellőzné a neve-
lés egyébb szempontjait. Vájjon hova jut-
nánk, ha nem méltányolnék kellően épen 

az emberek szivébe; fölépíttetem velők a 
ledőlt romokat; virággal födöm be a síro-
kat, összegyűjtöm a nemes szenvedő hulló 
vércsoppjeit, martirkoronát készítek belőle 
halavány homlokára, hogy neve tisztelve 
legyen, és túlélje öt, bekötözöm a feltépett 
sebeket, részvétet keltek a dúsak szivében 
hogy enyhítsék a nyomort, fokozom a mű-
vészek, a küzdők kedvét, a remény fátylát 
lengetve előttük, — elfödöm a sivár valót. 
Vidám leszek mindvégig, hogy az emberek 
azt irják rnájd nevem után: boldog év. 

Helyeslőleg intett az TJr, — és meg-
áldá őt, hogy csodatévő hatalma legyen. 

És a kis angyal lejönt a földre sugár-
szálakból font szekérkén. Három smaragd 
zöld; bárom bíborpiros, ugyanannyi arany-
sárga, és három ezüstfehér galamb röpítette 
a kis kocsit, mely oly könnyű . volt, hogy 
még a köd se hasadt meg alatta. 

Az emberek csak arról tudták, hogy 
megérkezett, mert valamennyi óra egyszer-
re ünnepélyes kongással egyet vert. í)e én 
ébren voltam, s jól láttam, amint szép ha-
zám fölött leszállt,, kibontotta szivárványszín 
lobogóját, melyen mennyei kezek által írva 
csillagszerű fénnyel ragyogott e három szó; 
Higyj, remet) y szeress! 

Aztán egy sugárszállal összekötötte a 
saiambokat. Csak egyetlen fehéret bocsátott 
gzabadon. S amint ez, szárnyait csattogtatva 
elszállt a városok fölött, mindenütt megszó-
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i népoktatás terén A jellemképzés és SZÍY-

némesités mulaszthatlan feladatát ? 
A materialismus tnl'uuzgó s ugyancsak 

rövidlátó hirdetői és apostolai felvilágosító 
és mégis elfogult taiiiukal már fs aggasztó 
erkölcsi bajokat hoztUc az emberiségre. A 
vallástalanság meghaniíbitja alapjukban az 
erkölcstani elveket, a szivet nem táplálják; 
a fő ridegen józan ismeretei, éá az ember 
kezdi léte czélját nem érteni és saját sem-
miségét nagyon is érezni, a mire önmegha-
sonlás és kétségbeesés sokszor elmaradhat-
lan következményekül jelentkeznek. Mos-
toha viszonyok közt ugyan mi tartja fenn 
azt áz alsóbb osztályú embert, ha nem 
a mély vallásosság, az isteni gondviselésbe 
vetett törhetlen bizodalom ? Hisz „szegény-
nek drága kincs a hit, tűrni és remélni 
megtanít," mond ja nagy költőnk. A vallásos-
Ságot ezért ápolni kell szüntelenül minden 
rendű nevelés terén, hadd tanulja meg 
zsenge korától a gyermek mindenek felett 
nzt a tételt: „Imádd az istent !" 

•f •• 
2§s- a vallásos érzületre alapítva kell 

Vérébe oltani a gyermeknek az ethikai 
oszméket is. A vallás dogmái egyszersmind 
az erkölcstan sarkalatos tételéi. A felsőbb 
népiskolai oktatás folyamán igyekezni kell 
az ethikai elveket lehetőleg határozottan 
a növendék világos tudatába emelni nem 
kátészerű magoitatással vagy abstract el-
méletekkel, hanem olvasmányokból elvonni 
s elvonatni a morált, hasonló eshetőségeket, 
is fel említve a mindennapi életből s igy 
elmélkedésre vezetni és ethikai kritikára 
képesíteni a már-már öleibe lépő növendéket-
Az ilyen foglalkozás az iskolán belül na-
gyon fejleszti azt az érzéket, mely az em-
beri cselekedetek erkölcsi értékét felis-
meri és elfogulatlanul megbirálja. Az olva-
sókönyvnek egyenesen e szempontból kell 
szerkesztve és használva lennie s a nemes-
sel az élvezeteset oly tapintatosan egybeol-
vasztani, hogy az oktatásnak imez erkölcsfej 
lesztö iránya épenséggel ne váljék unalmassá 
és terhessé. Az olvasókönyv használatánál te-

lalt a zene, ébredeznii kezdtek az alvók: 
valami szokatlan érzés költözött a szivekbe. 
A beteg reménykedve fordult megkórágyán: 
Az újév gyógyulást hoz! — sohajtott, remény-
kedve. Éá reggelre kelve még a legszegé-
nyebb ember is azzal a hittel ölelte át sze-
retteit, hogy rm az újév már valósítani fogja 
eddigi reményeit 

A kis angyal ezalatt házról házra járt, 
jöttére mindenütt örültek, sőt az ismerősök 
siettek egymásnak kívánni "a látogatását, 
mint valami áldást; ajándékokat osztogattak 
szét, s köszönés helyett igy üdvözölték egj'-
mást: „Boldog újévet!" 

Im, mindjárt az első napon megkapta 
a „boldog" elnevezést, és hiszem, ha igy 
folytatja munkáját, utána is ezt fogják mon-
dani : JÉz boldog év volt igazán!" 

Mindjárt az első nap elhitette a gaz-
dagokkal, hogy táiiczolni csak jótókonyczélra 
szabad, mert ha a szegény dolgozik a dú-
sak kényelméért: íllö> hogy azok meg mu-
lassanak az ő javára, 

A vidám angyalka kis tarsolya meg, m e 
lyet két bárányfelhőből fűzött össze, és egy_ 
csillaggal záródik, — tömve van karika-
gyűrűkkel ; utasítást is kapott hozzá ott fönt, 
hogy melyiket kinek adja. 

S mert az égiek legjobban tudják az 
összeillő párokat összeválogatni, s a földiek 
sorsát intézni: én nyugodt lélekkel kívánok 
mindenkinek boldog új évei I 

Zandirliám. 
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hát minden más, pl. nyelvtani, emléztető stb. 
szempont alá legyen rendelve az ethikai 
szempontnak, 

Az ethikai eszmék világos tudata és 
mély érzete megszilárdítja a jellemet s 
a felső népiskolai oktatásnak ilyen tendentiája 
mellett nyer a társadalom nemcsak értelmes 
polgárokat, de nyer a középosztály határo-
••Mt% szilárd meghízható jellemeken, kik sze-
retik az istent, szeretik az emberiséget és 
szeretik a hazát. 

Krajcsovics Soma. 

Viszhang a szúrós konzorczium 
cz. czikkre. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Nagy-Szalontán, 1891. decz. 22. 

ZTek. szerkesztő úr ! Tisztelt uram ! 
Levelét a lappal együtt vettem s 

azonnal elhatároztam magamat a „szúrós 
konsorcziuin"-lioz hozzászóllani annyival is 
inkább: mert a szepcsolaszii — 1883-ban 
alakult szövetkezel működése jónak bizonyult, 
nem kevésbbé a veszprémi és földesi is. 

Hogy pedig túlságos vérmes remények-
kel s talán rósz kezelés mellett az ügy 
ne veszélyeztessék • szükségesnek találtam 
égy táblázatot készíteni, mélyből mindenki 
meggyőződhetik, hogy lenyomott ár mellett, 
sok láadással is lehet haszonra számítani. 

Itt következik egy részletes költségvetés, 
melyet azonban helyazüke míait ezúttal kihagytunk.) 

Szerk. 
Ebből látható, hogy a befektetett for-

galmi tőke 10 év alatt mily szép haszonnal 
térül meg. 

De lehet sokkal olcsóbban is méhész-
kedni . , . Ha nem rajoztatnak, nem kell 
ujabb kaptárokra kiadni. Igaz, hogy akkor 
elmarad a rajok jövedelme* de bizonnyal 
kétszer annyi lesz a mez. A méz többletért 
szívesen el lehet engedni a rajokat annyival 
is inkább: mert a rajok elengedése után. 
több idő marad a mézkezelésre is. 

Másként fog azonban állani a mérleg 
a második évtizetben, amikor sem épületre, 
sem kezelési eszközökre nem lesz kiadás, 
legfölebb minden harmadik évben a már 
tett beruházások 20 százalékja — főleg ha 
a 10-ik év végén nem osztozkodnak meg. 

A mézböii hasznot rajoztatás nélkül 
biztosan fel lehet kétszeresen venni. Azért 
nagyon jól teszik, ha az eszmével foglal-
koznak s valósággá érlelik. Hosszas idejű 
méhészkedésem után mondhatom: hogy leg-
rosszabb esetben is lehet kaptáronként 5 frt. 
dt rendesen 10 frt — tiszta hasznot számlál-
ni^ főleg Szarvason. 

Üdvözlöm a szúrós konzorcium—fel-
szólalóját s még inkább azokat, kik követik 

tisztelettel 
V. Nagy Zsigmond 

méhészeti v. tanár. 
* * 

* 

Nagy Szalonta, 1S91. decz. 28. 
Tek, Szerkesztő úi\ 

Küldök a már megküldöttnek folytatá-
sául egy évi átlagra tett számítást. 

Miután - ha már minden eszköz be-
szereztetett — több beszerzésre szűkség 
nincs, egy pár javításon kivül csak műlépre 
és a kezelőkre van felvéve kiadás: mi sem 
természetesebb, mint hogy a-jövedelem nagy 
mérvben szaporodik. — Hátha még az év-
tized elején mindjárt egy mézben gazdag év 
következik I ? 

Látható tehát, hogy a megpendített 
eszme nem légből kapott ötlet, hanem egy 
oly tisztességes igyekezet, mely a szakérte-
lem által elért eredményeket mások általjis 
elérhetőkké tenni törekszik s igy mint ilyen 
megérdemli, hogy fontos megbeszélés tárgya, 
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legyen. — Osák az lenne sajnos, ha agyon 
is beszélnék. 

(Az itt VészUnkri mellékelt költségvetést tér-
eziikc miatt szintén kénytelenek véltünk kihagyni 
g csak befejező sorait közöljük. Szerk. 

Ebből látható, hogy, ha : JiosszaTbb idő-
re szövetkeznek: jól jövedelmező „édes" 
részvényekbe fektetik pénzüket. Örvendetes 
dolog leend tehát, ha megalakulhat a ns$úr 
r<f$ konzorcium" és bizonnyal több hasznot 
látnak belőle, mint amennyi számításomból 
kitűnik. 

Szarvas méhlegelője jobb, mint Sza-
lontáé (itt 5 évi átlag rajzó kaptárok után 
12.80 klgr.) jobb, mint Bánfalváé (ott 12 
évi állag 20 klgr.) pedig hát mindkét he-
lyen igen szép jövedelmet adott a méhészet. 

Én csak 30 írttal számítom a mézet, 
pedig drágábban adom el, sőt Szarvason 
rendesen 50 írtért adtam el mmázsáját. 
Olcsó számításommal nem csalom meg sem 
magamát, sem a közönséget. Olcsó fuvaros 
többet keres. De a tömeges mennyiséget 
még drágábban fizetik s épen mert egy he-
lyen nagyobb mennyiséget kap: a kereske-
dő szivesebben veszi meg. 

A megpendített eszme azért pártolást 
érdemel s óhajtandó, hogy hova hamarabb 
alakot öltsön s legkevésbbé sem lehet okom 
kételkedni azon, hogy tényleg valósul is. 

Még egyszer üdvözlöm a szövetkezet 
eszméjét és sok sikert kívánok hozzá! 

Boldog uj évet kívánva kiváló tiszte-
lettel vagyok 

V. Nwgy Zsigmond 
méhészeti v. tanár. 

Számos sikeres példa, több oldalról 
jövő hathatós buzdítás arra késztetett néhány 
— gondolkozni s a korral haladni szerető 
polgár-társunkat s köztük az ev. tanítói-kart 
JS, hogy az ügyet élénk megbeszélés tárgyá-
vá tetté s annak eredményeként alolirotta 
kat egy szervezendő méhész-egyesület módo-
zatainak megbeszélésével s esetleg a kezde-
ményezés megtételével bízta meg. 

Az eszme életrevalóságáról s ténnyé 
alakulása esetén hasznosságáról meggyőződve 
Yáíi szerencsénk t. polgár-társainkat ez ügy-

f- é. január 6^án d. u. 2 órakor a Ben-
év. iskola tantermében tartandó aZa-

öMgyüléxre tisztelettel meghívni. 
Moravaik Jo'tsef Pásztori Gábor 
Bodnár Endre Csermák János 

Bracsok Ittván. 

Előfizetési íelhivás 
a 

„Szarvas és Vidéke" 
1JI. évfolyamára. 

Lapunk jelen számával megkezdi pá-
lyafutáscmak harmadik évfolyamát 

év alatt a közönség érdekében 
törekvésünk jelöli meg az irányt, 

mélyen, küzdeni fogunk tántoríthatlamü. 
Ez alapon ajánljak lapunkat a nagy-
közönség további szives jóindulatába. 

^ féltételek: 
evra 5 

Kerületünk méhészeti T. tanárának eme 
hoziánk intézett két levelét időszerűnek láttuk k Öz* 
zétenni most, midőn örömmel re«szlik észre, liogy t. 
munkatársunknak lapunk nov. 22-iki számában 
»egy szúrós konzorcium érdekében" — czim alatti 
8z*yai nem hangzóttak el a pusztában, de er. egy-
házunk derék tünitóaága ugy ezen czikknek, mint a 
Nrn, vallás és közoktatási miniszter hozzá a méhé-
•zet érdékéb«ii intézett felhívásának szerencsés Ösz-
szehatása következtében egy nagyobb szabású mé-
hészet megálakitására tette meg a keademényező 
lépéseket. Gsak bátran előre. Az eszme —- miként 
azt a legilletékesebb bíráló — a Y. tanár ur ÍM 
bizonyítja — életképei s igy kivitele csak dicsősé-
get hozhat kezdeményezőinek. 8 habár „nem csak 
kenyérrel él az ember" — de azok, kik a nép szel-
lemi miveltségének emelésére irányuló működésűk 
mellett annak anyagi érdekeit is képesek előmozdí-
tani, annál méltóbbán viielik az igazi „néptanító" 
nevet. 

Szerk. 

Felhívás. 
Korunknak minden téren haladni akaró 

szelleme adja kezünkbe a tollat, midőn je-
len felhívásunkkal t. polgártársainkhoz for-
dulunk. 

Vidékünk egy reális értékkel biró gaz-
dasági meliék-ágának — a méhészetnek — 
érdekében emeljük fel szavunkat. 

Túlnyomóan földinivelŐ nép vagyunk 
s azoknak boldogulhatása is, kik hivatásuk-
nál fogva más téren működnek — nagyban 
függ a földmivelök anyagi jóléte vagy kiiz-
delmességétől. 

Saját érdekeinket mozdítjuk tehát elő 
ha a gazdálkodás bármely ágát — legyen 
az bármily csekélynek látszó — fejleszteni, 
tökéletesbbiteni iparkodunk. Annái inkább 
tesszük pedig azt akkor, ha oly gazdasági 
mellék-ágak általános kultiválását mozditittk 

20 irtot küldött oly célból, hogyaz a kará-
csonyi szünnapokat helyben élvező szegény 
tanul ókközött osztassék ki, Benka Gyula, iga^. 
gatótanár személyesen köszönte meg főis-
kolánk fenkólt lelkit jóakarójának nemes ado-
mányát. — Mlts. gr. Bolza Gézáné, szül. 
Bánliidy Mária urnö pedig közelebbről el-
hunyt testvérbátyja emlékére az aradi sze 
gény tanulókat segélyező egyletnek nagyobb 
küldemény féríiruhanemiit küldött. Az egye-
sület meleghangú köszönő levélben tolmá-
csolta háláját a nemesszivtl adományozó úr-
nőnek. 

— S z é p ü n n e p n a p o k a t hozott a kará-
csony. G-yönyörű idő kedvezett a keresztyény-
ség e legmagasztosabb ünnepének és igy 
az emberiség igazán, kedvéből örülhetett a 
pihenés napjainak. A tavaszias idó kicbalta 
az embereket a kályha mellől' az utczákra 

a járdákat s a jégpályát nagy számmal 
özönlötték el a kíváncsiak. Sürgés-fürgás az 
utczákon, élet, zaj a nyilvános helyeken, — 
képeztek e két nap signaturáját, és amit ta-
lán legelöl kellett volna felemlíteni, a temp-
lomokat is ellepték az ájtatos hivők számta-
lanjai. Mindeuki örült az ünnepeknek, és 
mindenki élvezte azokat, Semmi senf zavarta 
e szép két nap nyugalmát, minden izgalom-
tól menten a karácsony ünnepét csupán csak 
családjának, barátainak és kedveseinek szen-
telhette az ember. Igy hát bátran feltételez-
hetjük, hogy mindenkinek boldog karácsonya 

— J ó t é k o n y s á g . Nsf Tomcsáuyi Károly 
elő, melyeknek kultiválása bármily társa-1 ü r ' k i n o k n e v é t ö s z i n t e érzetével emle-
dahni állással, bármily polgári foglalkozással S^ik a város szegénye^ a karácsonyi iinne-
összeegyeztetíiető. pek alkalmával nemes szívvel emlékezett rneg 

A méhészkedés bizonyára Ilyen fogl al- M gy i n nasiu in un k szegényebb sorsú tanulóiról 
ügyanis a főgymiiasum igasga tóság te 

re 3 frt 60 Jer. I H a l á l o z á s o k . Bakay Gézáné urhöL 
Negyedévre 1 frt 35 h\ | gyet azon lesújtó csapás érte, hogy nővérét 

—> alig egy év lefolyása alatt immár a má-
sodikat. — Baloghy Imréné szül. Sarkady 
Nagy Terézia asszonyt, f. hó 27-ikén várat-
lan halál által elvesztette. Megdöbbentő tra-
gikuma — az emberi éleinek ! •— Az 
egészséges életvidám fiatal nő karácsony es-
téjén, életet ad egy kedves kis csecsemőnek, 
s másnap már hült tetemei fölött keseregnek 
a bánatba merült gyászoló férj és gyerme-
kek, kik közül egyik-másik még alig sejti, 
hogy mily pótolhatlan veszteséggel sújtja 
őt a szerető gondos édes anya elvesztése. 
Hétfőn, f. hó 28-án helyezték örök nyuga-
lomra a hódmezővásárhelyi ev. ref. temető-
ben a korán elhunyt ifjú nő hült tetemeit 
Eletében mindenki szerette, halálában min-
denki megsiratta. Áldott emléke élni fog 
szerettei között! Vettük még a követ-
kező gyászjelentést: Jánosy Emma és férje 
Csermák Vilmos, gyermekei: Kálmán, Vil-
mos, Lajos, Miklós, Jánosy Etelka és férje, 
Ambrózy Béla, gyermekei Béla, Jánosy Sán-
dor; Sváby Otília, özvegy Dobpsfiné, Sváby 
Petronella, Mészáros Antalué saját, vala-
mint számos rokonaik nevében fájós szívvel 
jelentik a legszeretettebb testvér, sógorné, 
nagynéne és rokonnak, ö/vegy Elefánt Pál-
né, szül. Jánosy Mariskának életének 31-ik 
évében folyó hó 22-én, hosszas szenvedés 
után történt kimúltok A boldogultnak hült 
tetemei folyó hó 24-én délelőtt 10 órakor, 
fognak a helybeli római katholikus -sirkert-
örök nyugalomra tétetni. Dévaványa 1891. 
deczember 22. Béke legjeii porai felett! 

— Bírósági statisztika. A szarvasi 
kir, járásbírósághoz az elmúlt 1891-ik'évben 
érkezett Telekkönyvi ügydarab 4014 Polgári 
6947, Fenyítő 2908, Elnöki 680, Kispolgári 
279, s igy összesen 13828 ügydarab, Az 
előző 1890-dik évhez képest 2844 ügydarab 

— A z új évet , — ócska U 
megénekelnünk. De csak régi nótát mondha-
tánk róla, prózában. Ma, mikor még alig 
rázta le magáról a iürösztő vizet, boldognak 
kívánjuk mindenki számára; bár jól tudjuk, 
hogy nem lehet az mindenben és mindenki-
nek. Hozni fog jót és rosszat, vegyest, s 
amit remélhetünk, legfölebb annyi, hogy ál-
talában kevesebb lehet benne a szomorúság, 
mint az öröm. Tartsa meg mindenek előtt, 
a béke áldását az emberiség számára, hint-
sen áldást minden jó és becsületes munkára 
s kímélje meg lehetőleg a tűzhely örömeit 
Legyen jó éve a jóknak! 

— B. u. é. k. Újévi gratulatiójukat la-
punk utján megváltották még: Szirmay L. 
Árpád 2 Írttal, Lányi Gusztáv, Salacz József, 
Dr. Szemző Gyula, Bakay Sándor, Grosz Al-
bert 1—1 frttal. jelen gyűjtés összege 7 frt. 
A múlt számban] kimutatott 38 írttal egyiitt-
összes gyűjtésünk 45 forint. 

— Hymen. Lislca János, főgymn. tanár, 
lapunk dolgozótársa, t hó 26-ikán váltott 
jegyet Mihálű Mélán kisasszonynyal, a szar-
vasi társ. leányiskola jeles tanítónőjével. — 
Somogj'i Juliska kisasszonyt, Somogyi Elek 
gáttársulati pénztárnok szép leányát pedig 
ugyancsak karácsony második napján Masz-
tfes Elemér^ gazd. acacl hallgató jegyezte 
el, Mindkét jegyespárnak őszinte szívből gra-
tulálunk. 
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a többlet, s igy nem leliet csodálkozni azon, 
hogy-; az ügydarabok leírása s kiadványozása 
nem megy oly gyorsan, mint az megkívántatnék 
minek oka eg yébiránt abban is rejlik, hogy 
a segédszemélyzet nincs arányban az ügy-
forgalommal. A járásbíróság által az elmúlt 
évb'en 4803 polgári és fenyítő, 985 telek-
könyvi, s 83 drb ajánlott, s igy összesen 
5951 darab lett postár a adva, más hatósá-
goktól kézbesítés végett 1996 ügydarab ér-
kezett, 

— K ö z s z e m l é n . Azon vármegyei hatá-
rozat, melynek értein ében Szarvas város 
megyebizottsági tagjainak száma huszonhatra 
emeltetett, a községházán közszemlére van 
kitéve. 

— B ö r t ö n s t a t i s z t i k a . A szarvasi kir. 
járásbíróság fogházában az elmúlt évben 147-
en töltötték ki szabadságvesztés-büntetésü-

— A kobold. (Sajtóhibák) Szentkarácsony 
éjszakáján, mig a ragyogó arczú krisztkindli 
járt, örömet osztva mindenfelé, azalatt lapunk 
nyomdájában egy kis manó, a szedőszekrények 
átkos kis koboldja azzal múlatta magát, hogy 
értelemnélkül, azaz nagyon is fonák értelem-
mel Összezavarta a betűket, minek eredménye 
lett egy — meglehetős hibás hírlap- szám, s 
az olvasó-közönség, mely megszokta lapunk 
számait a lehető leghibátlanabb szedésben ol-
vasni, másnap reggel ugyancsak gondolkozóba 
esett a szedő azon jóakaratán,mellyel a helybeli 
r. katÍL.fiiskolát főiskolává promo veálta ; a 
„B. U. É. K.w ciműnyilvánoá nyugtázás ösz-
szegezése pedig méltán ébreszthetett kételye-
ket szerkesztőnk mathematikai ismereteinek 
megbízhatósága iránt. Aki azonban nem res-
telte a fáradságot, az egyes tételek összege-
zése után azonnal belátta, hogy a kimutatott 
váltságdijak összege szintén csak tévedésből 
lehet 55 frt 58 krnak szed ve 25 írt 50 kr. he-
lyett. — Olvasóink részéről szives elnézést, 
kérilnk, korrektorunknak pedig több figyelmet 
ajánlunk. 

f Gr, Pongrácz János, Az ó-év utol-
só TÍ apján a távi ró azon nem egészen 
váratlan hírt hozta a messze délvidék-
ről* hogy Gr. Pongrácz János, békés-
szentandrási apátplébános, f. hó 30-ikán 
Meránban elhunyt. A haláleset híre 
mély részvétet keltett nemcsak a bol-
dogult lelkiatya hivei körében, de ál-
talában az egész vidéken, bár hozzá-
tartozói, ismerői sőt, maga a gróf is biz-
ton sejtették, hogy megrongált egész-
ségére a balzsamos délszaki lég alatt 
sem talál enyhületet. A megboldogult 
— ki épen hosszantartó gyengélkedé-
sére való tekintetből alig pár hete mon-
dott le hivatalos állásáról, mintaképe 
volt a keresztény papi j ellenieknek gyön-
géd modorával, jóságos lelkületével 
csak tisztelöket és barátokat tudott ma-
gának szerezni, s egyházközségében 
önzetlenségre és nemes szivre valló al-
kotásai hosszú időn át hirdetni fogják 
áldott emlékezetét, — A megboldogult-
nak hült tetemei újév 2. napján temettet 
tele el Meránban, lelki üdvéért az en-
gesztelő sz. miseáldozat a szentandrási 
r, lcath .templomban Bzitén január 
2-á n mutattatott, be az egek tiranait, 

— Lapunk mai száma nyomdai aka-
dályok miatt csak a vasárnap délutáni órák-
ban jelenhetett mög. Kérjük olvusóiuk szíves-
elnézesétl 

— Képviseleti közgyűlés. Szarvas 
város községi képviselete f. évi jan. hó 15-
ikén a Viskovics-féle árvatári sikkasztások 
tárgyában közgyiiléát fog tartani, 

— Azon betáblázott terhek, melyek 
az 1892. évi állami jövedelmi pótadó leirá-. 
sára alapul szolgálnak, rendszerint január 
havában jelentendők be. Ezt azon figyelmez-
tetéssel hozzuk t. polgártársaink emlékeze-
tébe, hogy a bejelentésre szolgáló bevallási 
ivek naponként kaptók a város adóügyi iro-
dájában. Január 30-ikáu tiil beadott beval-
lások az adókivető bizottság által nemvétetnek 
ügyiembe. 

— B e k ü l d e t e t t . Tekintetes szerkesztő 
ur! A Szarvas és Vidéke" mult évi 52-ík 
számában „ Beküldetett" czim alatt Körös-
marti Norbert alájegyzésse 1 egy ellenem 
irányult orvtámadás jelent meg, — Távol 
attól, mintha én olyán individuumokkal, a 
kik álnév alá rejtve ábrázatjokat, gyáván és 
rosz lélekkel gázolnak mások becsületében, 
polémiába bocsátkozni akarnék, a czélzatos 
rosz akarattal félrevezetett olvasó közön-
séggel szemben kénytelen vagyok kijelente-
ni, hogy hivatalomtól nem sikkasztás, hanem 
más oly okok miatt függesztett fel a fő-
ispán, melyek csupán tisztviselői minőségem-
ben terhelnek s melyek miatt elitéltetésem 
esetén sem vesztem el az egyéni becsületet 
egy elfogulatlan bíráló előtt sem, — miről 
annak idején az ügyemben hozandó ítélet 
tanuskodand. 1//. Jantsovits Pdl, a „Fonci-
ére* Pesti biztohitó intézet főfelügyelője-

— Nevelésügyi pályázat. A békés" 
vármegyei tanító egyesület a következő 
tételek megfejtésére pályázatot hirdet: 1. 
A vallásos oktatás czélja, jelentősége és főbb 
elvei bibliai alapon. 2. Miként lehetne a 
közönség érdeklődését felkölteni a tanügy iránt. 
Pályadij az első tétel megfejtőjének 26 írt, a 
másod'knak 1.0 frt. Pályázati h atáridö 1892 
máj. 1. A pályaművek a szokásos kellékek 
megtartásával alulírotthoz B. Csabára küi-
dendők. Pályázhat a békés-vármegyei tanító 
egyesület minden rendes tagja. B. Csaba 
1892. január 1. Kémetli Lajos, egyes, elnök. 

— B e s z á m o l ó . Haviár Dani, Szarvas 
város orszggy. képviselője f. hó 10-én, ázaz 
vasárnap délelőtt az isteni tisztelet után 
tartja meg avárosházáu beszámoló beszédét. 

— P á r t g y i i l é s e k . A szarvasi kormány-
párt tegnap délután 3 órakor tartotta szer-
vezkedő gyiilését a „Polgári-lcöru helyiségében. 
A szarvasi függ. és 48-as párt pedig f. hó 
10-én délután 2 órakor tartja meg alakuló 
pártgyűlését a Sas vendéglő helyiségében, 
ugyanakkor lesz a képviselőjelölés is. 

— Érdekes irodalmi pályázat. A 
„Képes Családi Lapok" mintalegterjedtebb 
és legnépszerűbb szépirodalmi hetilap kálié-
in es ünnepi meglepetést szerzett olvasóinak 
s az érdekelt köröknek, a mennyiben kará-
csonyi számában, •—• mely nagybecsű közle-
ményeivel s pompás illustrátióival amúgy is 
egyike a legsikerültebbeknek — kettős pá-
lyázatot hirdet; és pedig egyet egy humo-
reszkre melynek dija 50 frank aranyban, és 
egyet egy népszerű egészségügyi czikkre* 
melynek dija 20 frank aranyban. — A „Ké-
pes Családi Lapok" városunkban es megyénk-
ben annyira el van terjedve, hogy alig van 
müveit család, melynek asztalán ne találnók 
— s igy bizton hisszük, hogy megyénk és 
városunk írói és írónői is részt fognak venni 
e ueiues versenybeu s rajta lesznek, hogy 
mint Jazon hajdani vitézei a csillogó ara-
nyokat, habár nem karddal, de tollal meg-
hódítsák s ezáltal városunk irodalmi hírne-
vét omolj ék. 

— Diphter i t i s , Az orosházi járás he-
lyettes szolgabírójának rendelete folytán, 
Tótkomlós iskolái bizonytalan időre kivétel 
nélkül bezárattak, — Ez intézkedés oka azon 
nagy mérvű halálozás, melyet a diphteritis 
okoz a gyermekek között 

| Urbán János, kötélm&vész 
dukálta magát karácsony másnapjának dél-
utánján Tótkomlóson. — A piaeztéren 50 
lábnyi magasságban kifeszített kötélen vég-
zett mutatványai valóban megérdemelték azt 
a pár krajezárt, mit a nézőktől betányérozott. 
A „művész" azonban nem igen volt megelé-
gedve a bevétellel, s másnap már elpárolgott 
olyan helyre, hol művészete nagyobb díja-
zásban részesül, mint a komlósi takarékos 
tótoknál 

— Uj megyebizottsági tag. Koszt-
va Lajos tótkomlósi jegyző lemondván megye-
bizottsági tagságáról, helyébe a deczember 
28-án megejtett titkos szavazás alkalmával 
Csermák Kálmán, tótkomlósi lelkész lett meg-
választva nagy többséggel, 

— T y p e n s e cím alatt ifj. Lányi Gusz-
táv csalli ág. ev. segédlelkész igen csinos 
dallamos polka-francaist szerzett, mely akkor 
is bizonyára megfelelt' volna céljának, ha a 
szentkeresztségben magyar nevet kap vala 
Nem értjük, mire való magyar ember mür.-
káján a franczia .címlap. Ára kíilömben 75 kn. 
Megrendelhető szerzőnél Csall-on, u. p. Kő-
keszi, Nográdmegye. 

— A z inf luenza ujabban nagyon terjed 
városunkban, Némely háznál 4—5 felnőtt 
családtagot is ágyba fektetett ez a modern 

ben. A szarvasi rendőrségnél a mult 18.91. 
évben elintéztetett 360 rendőrügy. Idegenek 
megjelentek városunkben mint szálló yen-
égek és pedig a „Bárány41 vendéglőben 423 
a „Sas* vendéglőben 439, összesen 862-en 
ezek között 62 külföldi illetőségű. Idegen 
napszámos munkás a rendörségen jolentke-
zett 83. idegen iparos segéd 105, városunk-, 
ból el és itt keresztüitolonczoltatott 24. 
kényszerútlevéllel kiutaszitatott 33 kétes 
jellemű csavargó. 

— N y i l a t k o z a t . Alölirott kinyilatkozta-
tom, hogy a mai nappal megszűntem a „Szar-
vasi Lapok" munkatársa lenni. Mihálfi József. 

áli selyemszövetek méterenként 55 
hrtdi ^ frt 85 krig (mintegy 300 különböző 
árnyalat és színben) száliit, megrendelt 
egyes öltönyökre, vagy végekben is pósta-
bér- és vámmentesen. Henneberg G. (cs. 
kir. udvari szállító) s e l y e m g y á r a Zü-
r ichben. Minták póstafordulóval küldetnek. 
Svájczba czimzett levelekre 10 kros bélyeg 
ragaszkandó. 

Keveset igér, sokat ad 1 Annak a 
régi jó közmondásnak „sokat igér keveset 
ad" ellenkezője jutott önkénytelen eszünkbe 
Rendesen mikor előfizetési felhívásokat tesz 
valaki közzé, akkor eget földet igér s azu-
tán az — minek látszatja nagy, a valóság-
ban semmivé törpül. Es íme azzal a ritka 
esettel állunk szemben, hogy olyan adott, 
aki mít sem igért. A „Képes Családi Lapok" 
szerkesztősége ugyanis karácsonyi ajándéku 
minden előfizetőjét egy három kötetes dísze-
sen kiállított regénynyel lepte meg, azt dij^ 
talanul és bérmentve küldvén meg minden 
előfizetőjének anélkül, hogy bármit is előre 
igért volna. A regény Y. Gaál Karolin is-
mert Írónőnknek egzik legkitűnőbb műve: 
„A mai férfiak* czimmel s a regény átol-
vasása után csak ujabb dicsérettel illethetjük 
azoii érdekfeszítő és elegáns irálya művet 
Amint hallj ék az 1892, évben a „Képes 
Családi Lapok" szerkesztősége minden elő-
fizetőjét egy díszes emlékkönyvvel szándé-
kozik meglepni. A „Képes Családi Lapok" 
előfizetési ára; egész évre 6 frt, félévre 3 
frt, negyedévrö 1 fr t 50 kr. s ha tekintetbe 
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vesszük, liogy a tnosí jutalmul adott regény 
3 frt értékű^ továbbá évente a láp mellett 
4 egyenkint 1 frt értékű regény adatik mel-
lékletül s így a regények értéke már ma-
gába véve 7 frt s emellett maga a heten-
kint megjelenő lap ingyenes divatmellékle-
tével oly kitűnően vart szerkesztve, hogy 
magában is megéri & 6 frtot akkor csak 
ujabbban s melegen ajánlhatjuk a most jövő 
előfizetési idény alkalmából a „Képes Családi 
Lapoku-at. Megvágyunk győződve, hogy e 
díszesen Mustrált s legelsőbbrangú íróink 
által támogatott héti lap, mindén müveit 
magyar családnak állandó házi baratjává 
lesz. A kiadóhivatal Budapesten van. Nagy-

:ona-utcza 20. szám 

A k ö z ö n s é g k ö r é b ő l *) 
l 

Tanyai népoktatási állapotok, 
Tisztelt szerkesztő ú r ! A minap híva 

talos dologban künnjárván az u. n. „Rózsás"-; 

tanyákon, volt alkalmam megfordulni az 
ottani tanyai iskolában, s mondhatom, hogy 
az ott tapasztaltak után nem valami rózsás 
szinben tűnik fel előttem népoktatási álla-
potunk. A tanító úrhoz, — ki valaha, a 
jobb időben a tisztességes csizmadia mester-
séget űzte, — kérdést intéztem a növen-
dékeknek az egyes tudományágakban tett 
előháladására nézve. Ő aztán egész kész-
széggel bemutatta tehetségesebb növendékeit. 
Többek között a hazai geográfiából feleltek 
a nebulók, s ez utón megtudtam, hogy Bé-
késvármegye a „szegedi csász. kir. kerületi 
parancsnokságihoz tartozik. A preceptor 
úr nagyobb bizonyosság okáért meg is mu-
tatta nyomtatásban —• valami bach-korszak-
beli kézikönyv lehetett, — ezt a geográfiái 
abszordumot. A magyar nyelv kezelése is 
sok kivánni valót hagy fenn. ii történetből 
egyes mondatokat szajkómódra tanulnak be 
a növendékek minden értelem nélkül. 

Természetesen a nyújtott ismeretek 
mértéke teljesen megfelel a tanító anyagi 
díjazásának. Sálát állítása szerint 40—45 
tanuló utáni évi jövedelme — selejtes ter-
ményekben — alig megy 70—80 írtra. 

Nem lehetne-e szakképzett tanitó be-
állítása s tűrhetőbb javadalmazás által e 
szomorít állapoton segíteni ? ! 

Spectwtor. 
II. 

Azok a kéményseprők. 
Köztudomásu dolog, hogy városunk 

polgársága minden el képzelhető czimeken 
Oly nagymérvű községi adóval van terhelve, 
mint tán az alföld egy városában sem,**) 
s ráadásul az idén e város szerencsétien 
házbirtokosaira még kéménykotrási adó is 
vettetett ki, s ennek ellenében kapott min-

* ) E rovat alatt közérdekű felszólalásokat 
díjtalanul köziünk, d* a kUzleffl-íny tartalma és 
külalakjáért a felelősség a beküldőt turhiíli. 

Szöíki 
**.) Csak tűrjük édc« atyámfia. El sem hin-

né ugy-e, hogy az a szegény ördög ia, kinek kezében 
ez az újságlap esinálódik, s kinek sok baján én egy 
^ereg adósságán kivtil egyebe sincs, — 60, mond 
jmtvaíi o. é, frtot méghaladó adóval van megnyo-
morítva, Szcrk. 

den házbirtokos május hó végén az év vé-
géig szóló 7 darab bárczát, melyek közül 
minden kéményseprés alkalmával egy bár-
cza átadandó volt a kéményseprőnek. A1 ól-
írottnál a Jiét bdrczáből csalt négy fogyott e?, 
mert Mt hónapon keresztül csak négyszer sze-
rencséltetett látogatásával a kéményseprő. 
Eddigelé, mig bárczák nem voltak, minden 
hónap elsején rendes vendég voltj a szurtos 
kéményseprő népség, m igaz, hogy akkor 
is kellett fizetni épp úgy, mint most fize-
tünk, a t cilinder és a takarék tűzhely sep-
résért külön, azonkívül, hogy a kémény sep-
réseért adó jár ; de ugy látszik, a kormos 
atyafiaknak sokkal kényelmesebb a városi 
pénztárból felvenni a fizetést, mint sem 
minden egyes hatosért külön külön helyen 
szolgálatot tenni. 

Most már csak azt szeretném tudni 
hogy a felmaradt bárczák kai mit tegyek ? 
A kéményseprőnek adjám-e újévi ajándékul, 
vagy bevigyem az érdemes elöljárósághoz, hát 
ha beszámítanák községi adóba. Bizony meg-
érdemelnék a város atyái, hogy velők fizet-
tessék meg az el nem fogyasztott bárczákat, 
ha felügyeleti jogukat a kéményseprők el-
lenében nem tudják érvényesíteni. 

Égy házbirtokos7 

kinek a sok mindenféle adó folytán malioJnap há-
zá ól csak a kémény fog megmaradni. 

Büszke kihívással, pajkos kérkedéssél , . . 
Hej á ki nem érzi, nem éri fel ésszel ! 

Katonasori 
Vitézi versezet. 

Tüzes szemű múzsám, pajkos istenasszony, 
Ihlesd énekemet, hogy kedvre gyulaszszon, 
Harsogva hirdesse az egész világnak: 
Nincs seholse párja a Rodich-bakának! 

Hogy is volna párja, eszemadta lelke! 
Ném is anya szülte, nem anya nevelte: 
Más az ő hazája,, más a szülőföldje, 
Egyenest az égből szállott le a föklre! 

Mikor végig sétál a szép váczi utczán, 
Mosolyog rá minden jóravaló szép lány, — 
Úgy meg tudja nézni a fehércselédet . . . 
Nevető galambom, véged neked, véged! 

Hej, de mikor el kell hosszú útra menni, 
Négy nap járó földre semmit se pihenni, 
Mikor por nyeli el daliás alakját: 
Férfiak irigylik, lányok megsiratják! 

Fegyver az oldalán, ezakompak a hátán; 
Mintha a viharnak fellegeit látnám ; 
Soha annyi lelket, annyi bátorságot! 
El tudná seperni az egész világot. 

Hova is ragadtál képzeletem szárnya! 
Rekrutá nótától harsog a kaszárnya, — 
Az Öreg legénység incselkedik véle: 
Hát füledről a port öcsém nem vernéd le?! 

Ne bántsd szegény fejét, zokogjon magába, 
Hadd öntse bánatát szomorít nótába; 
Hangos ajkán olyan a szomorú nóta, 
Mintha búgó gerle nyögdelése volna. 

Iíezdi szépen lassan, kezdi meghatóan, 
Benne annyi fájó, annyi megható van . . . 
özegény édes anya, szegény [szeretője — — 
Hogy el kellett mégis szakadnia tőle! 

ii mulatságnak szomorú a vége: 
Valami belopja magát a szemébe , . . 
Mintha magán mégis erőt venne, vagy mi: 
Nem illik legénynek magát ugy elhagyni! 

Hallgatom és nézem, vagyon benne részem — 
Bánatos panaszát jó magam is érzem; 
Jó magam is érzem — belejutok én is 
Szép uniformisba, hanem azért mégis , « .! 

Annyi szent, az embert jól kiadjusztálják, 
Sose felejti el katona-ruháját! 
Adnak mindenfélét s mindent a javából: 
Kiveszik az embert minden formájából. 

A bakancsnak orra épen négy akkorra 
Széles,, mint a sarka, ez itt a regula, — 
Ruha csak azért nem kívánja a szabót, 
Mert minden kis helyet betölt rajta a főt. 

Hiszen ha jól állna, csak tűrhető lenne, 
Ám karod és lábad csak úgy lötyög benne! 
Hiába van benned bármily jóakarat, 
Nem hiszem, hogy bele híznál száz év alatt. 

Száz évet emliték, mert biztosra veszem, 
Hogy ez még akkor is bákaruha leszen, 
Amint hogy az is már vagy száz esztendeje ,„,., 
Szegénynek sohase fogy el az ideje I 

Bánja is a bundás; kikapja és hordja, 
Káplárnak, fiihrernek ugyís van rá gondja; 
Hanem az egyéves önkéntes uraknak 
Orra alá bizony sok paprikát raknak. 

Urnák csak ur volna, hogyha nem szolgálna 
Fűnek-fának mindig nem lenne szolgája; 
Egy éves volta is lenne kétségtelen, 
Ha le nem fülelné egy-két elégtelen. 

hogy önkéntesnek minek titulálják: 
E merő hazugság ritkítja a párját — 
Hacsak nem azért, hogy mindent önkényesen 
Raknak az önkéntes vállára rendesen. 

Kaptam én is puskát, borjut, előírást . . . 
Ki is álllitottaiu mindenről az irást! 
Különösen mégis csákóm jut eszembe, 
Hogy nyomta hadnagyom nyakig a fejembe. 

Volt neki érzéke a komikum iránt, 
Sőt malicziával csinált sok galibát; 
Csak hordja, viselje a sok uri fajta, 
Ismerős, idegen hadd nevessen rajta! 

Igaz is, hogy mikor vizittelni mentem. 
Kaczagva fogadott az én pici szentemt 
„Magából ugyan szép figurát csináltak!" 
Pedig akkor nem is fordítottam hátat. 

De hogy beszédem a szómat ne zavarja, 
Lerukkoltunk szépen a köves udvarra; 
Ott kezdődött el az igazi mulatság, 
^ Utó, hogy mindnyájan figyelve hallgassák . . 

Aztán kikapóan, fellobbanó lánggal, 
Mintha szembe szállna az egész világgal., . 

Tanultunk haptákot, jobbra-balra át-ot, 
Kniet, nieder, laufschritt-et — fogja meg az 

átok! 
Káplár és őrmester szidott szörnyű módon: 
Önkéntes a hasát húzza be, ha mondom! 

Dumnikopf, a lábával ne kaszálljon egyre, 
Ne a jobbot, a balt rúgja M az egy-re! 
Marsh. . .eins! Herstelit. Hogy mer folyton 

feleselni ? 
Tökfejében látom nem marad meg semmi ! > 
En magokhoz mostan finoman beszélek, 
De a teremtését, ha addig is élek, 
Kitekerem nyakát mind az önkéntesnek, 
Ha jól nem csinálják a — vén ezredesnek! 

Önkéntes, hol van a kitli egyik gombja ?" 
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„Épen most esett le !" „Persze azt csak 
mondja!" 

S öt perez mnlva újra kiált a fülébe: 
¿Hát a többi gombja nem szakadt-e ínég le ?w 

„Még nem !u yeti vissza az önkéntes erre 
Bosszankodva s talán nevetne, ha merne, 
Terv csak csiklandozza ez a czifra dolog, 
S szive kaptákban is szüntelenül dobog. 

Szüntelenül dobog, de nem a szidástól. 
— Úgyis kijut abból bőven egyszer-máskor,— 
Hanem mert te juttál hirtelen eszébe, 
Kékszemű galambom, lelkem üdvössége ! . . , 

A te szép szemedért vesszen büszkeségem! 
ylelö karodért — a csapást nem érzem, 
Életem áldozom egyetlen csókodért — 
Szivedért szíves n adom n magamét! . . . 

m Szépirodalmi és ismeretterjesztő képes heti lap, 
III Szerkeszti: Dr. Tolnai Lajos. JPőmunkatár*: Dr. Váradi Antal. Felelős l®| 

szerkesztő és kiadótulajdonos; Dr. Murányi Ármin. I I 
"P1T «rS'T^TC^.'FT u Mg^T " PS 

¡ J a „ H Ö L G Y E K L A P J A " czimü divat-nAelléklettef s a R E G E N Y - g 
M M E L L É K L E T T E L egv í i t t : Egész évre 6 frt . Félévre 3 frt. Negye"d- | p 

mk évre 1 írt 

Szerkesztői üzenetek, 
„BOY ÖZVEGY UJÉVESTÉIíTE" sajnálatunk-

ra kf^sőn jött. Mtetttlk nem a hallgatag papirkos 
és fenekére, — h o v a az irói szerénység preegesti-
nÜltn, hanem a következt-őjévre. Szerzőjét kérjük, 
szíveskedjék szorkesztÓsdgünkct a délelőtti órákban 
meglátogatni. 

V a s ú t i m e n e t r e n d . 
érvényes 1891. junius 1-tól kezdve. 

5901 *) s*. 5911. v. 5913. 
SZARVAS indul : 9- 34 d. e. 10- 50 d. o. 1 46 d. u 

MEZÖ-TÜH érk. 10- 20 „ 11 40 „ 2' 32 „ 
5902*) sz. 5912. v. 5914 v 

MBZÖ-TUR indul : 5- 10 d. u. 12' 36 d. u. 3' 20 d. u 
SZARVAS érk. 5« 56 „ V 22 „ 4-06 d. u 

I 
I | m 

) Egyelőre nein közlekedik. 

.. gy- 4 U 3 . az. 4UÖ. ^ a x . V. 
ARAD ind : 8 24 d> o. 1M8 d o. 9*05 este 
CSABA : erk : 9 24 „ 12 oO „ 10-50 „ 
MEZÖ-TUR érk ; 10-33 „ 2«42 „ 12 49 „ 

ind : 9.29 „ 1/15 d. .tu 11.05 éj. 
Ind : 10*34 n 2-50 „ 12 53 3) 7-09 reg. 
érk: 11-19 * 3'56 „ 2.06 B 9,06 d. e 
ind; 11*27 „ 4*15 „ 2 21 „ 

BUDAPEST érk: 1-25 <1 u.7-20 este 5.50 reg, 

IZOL 

. gr sz. sz. v. 

BUDAPEST ind : 1 50 cl. u. 8.15 d. e. 9-50 este 
SZOLNOK érk: 3*48 „ 11*04 „ 12*53 éj 

„ ind ; 3*57 „ 11'14 1,05 „ 6*40 d. u. 
MEZÖ-Tl'R érk : 4*42 „ 12*17 d, u. 2*06 „ 7*46 este 

„ ind:4*43 „ „ 2*09 „ 
CSABA érk; 5*46 „ 1 4 8 , , 3*33 „ 

„ ind: 5 52 „ 213 „ 3*53 „ 
ARAD érk: 6*52 este 3 45 „ o'24 reg. 

A „Képes Családi La$olci{ czimü hetilap uj negyedbe lép. A | 
magyar szépirodalomnak e hatalmas tényezőjét, a magyar művelt fM 
családoknak e szellemi kincsét a következő írók és irónök támogatják: ffi 
Jókai Mór, Lauka Gusztáv, Ruclnyánszky Gyula, Dalmady Győző, • Él 
Mikszáth Kcdmán, Komócsy József] Temérdek (Jeszenszky Danó) dr. Prém ® 
József, dr. Sziklay János, Inczédy László, Palágyi Lajos, Erödy Dcmiel, j8| 
Dengi János, Tölgyesi Mihály, Vértessy Gyula, Méry Károly, dr. Murányi g 
Ernő, Petri Mór, dr. lioditzky Jenő, Csorba Palotay Ákos, s£b.; Benitzhy- | ^ 
Bajza Lenke, Büthner Lina, Nagyvcwady Mira, Kidifjüy-Benitzky Irma, | | 
Uarmath Lujza, Ilevessiné-Sikor Margit, Y. Gáál Karola, Karlovszky 
Ida, Mericzay-Karossa Irma, Erzsike stb. stb. 

A „Képes Családi Lapok" az össxe-s szépirodalmi képes heti lapok | 
között a legélénkebb^ legváltozatosabb. Tartalma az irodalom minden válfaját 
felöleli; képei a jelen eseményeit s a leghíresebb festők m(iveit mutatják be. 

„ H ö l g y e k Lapja" czimű havonkint kétszer megjelenő divatmelléklete M 
a legújabb divatképeket hozza s e mellett a magyar háziasszonynak valóságos § p 
szellemi titkára, a mennyiben a nevelés, az egészség, a gazdaság, kertészet, a 
háztartás a a kouyha terén nincs olyan kétdés^ a melyet ne tárgyalna s nincs 
olyan titok, a melybe hölgyeinket be ne avatná ! J | | 

R e g é n y m e l l é k l e t e külön beköthető négy kötet érdekes regénynyel aján-
dékozza meg éven kint az előfizetőit H 

Zöld b o r i t é k a is tele van mulattató közleményekkel, humoros aprósá-
gokkal, sakk-, kép-, szám-, „koczka- és ponttalányokkal és szórejtvényekkel, I S 
melyeknek megfejtői értékes jutalmakat kapnak. | É 

Mutatványszámokat ingyen és "bérmentve küld a kiadóhivatal 
mindazoknak, a kik ez iránt —legczél^zerübben levelezőlapon — hozzá fordulnak. ® 

A ki az egész évre szóló hat frtnyi előfizetési összeget 4 0 » 
krajezár csomagolási és postaszállítási dijjal egy üt egyszerre be-
küldi, annak 4 regényt; a ki 3 frt előfizetési összeget 30 kr S 
csomagolási és postaszállítási dijjal együtt egyszerre beküld, gr 
annak két regényt ; és a ki csak 1 frt 50 krnyi négy^déyi elő-
fizetési dijat 2 0 kr csomagolási és postaszállítási dijjal együtt | f | 
egyszerre beküld, annak a kiadóhivatál egy regényt küld ajánlva. | g 

A k i 3 ui előfizetőt gylijt s az előfizetési összeget egyezerre beküldi, ^ 
annak elismerésitL e g y d í szes e m l é k k ö n y v e t küld a kiadóhivatal. 

Megrendelhető postautalványon minden postabivatalnál és min- j p 
den könyvkereskedésben. 

Előfizetéseket ( a hónak bármely napjától) elfogad a „Képes Családi É l 
Lapok" kiadóhivatala BUDAPEST, Nagykorona-utcza 20 szám. « 

Telies számú példányokkal még mindig szolgálhatunk. "̂ B®? ^ 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : 
VARGA 

A békés-baboczkai szakasz-igaz^ 
gatóságnál az Írnoki állás lemondás 
folytán megüresedvén, ezen állásra, 
melylyel 40U frt évi fizetés és száz 
forint lakbér illetmény jár, ezennel 
pályázat hirdettetik. 

A folyamodványok sajátkezüleg 
irva 50 ki'os bélyeggel ellátva, a lcé-

Mínden előképzettség nélkül lehet mértéket 
venni, mintázni és szabni a cs. kir. szabadalmazott 

•• T r-

segélyével, akár g y e r m e k r u h á t akarunk lcésziténi, akár 
l e g f i n o m a b b női ruhát. A pontos és sikeres mértékve-
vésért és' szabásáért jótállunk. Ezer meg ezer pél'da bizo-

az 

se O/JtlUt 

seget es "gi sz ni 
zoló okmányolclcal felszerelve, alól-
Írotthoz 1882. évi január 10-éig a 
hivatalos helyiségben adandók be. 

Szarvas, 1891. decz. 81. 

Dósa Andor 
h igazgató, szakaszmérnök. 

czélszerű voltát. ]ínnek egy háztartás 
ny óznia. 

A kezelés igen egyszerit, sőt fiatal leányok részére is. Az egész készülék ára> 
magyarázatokkal együtt nündeii nyelvben csak Q f r t . — Szétküldés naponta 
kétszer utánvéttel 3 frt 20 kr. előleges beküldése mellett a készülék bérmentve 
küldetik meg. Kizárólagos főraktár alulírott szabadalomtulajdonosöknál: 

KELETY és ROTHMANN, Bécs II., Untere Donaustrasse 49. 
Főraktár Magyarhon részére Budapesten Gottlieb Vilmosnál Andrásy-ut 49, 
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érdekében alólirottak tisztelettel értesitetik az ügy ¡ránt érdeklődő t, polgártársakat, miszerint az 

megalakulása és szervezése érdekében 

f. é. január 6-án d. u. 2 órakor 
m f é 13 í m H É P I S K O L A T A H T I R 

tartanak, melyre a méhészet iránt érdeklődő s különösen az azzal 

közé polgártársakat tisztelettel meghívják. 

P á l i t o r i Gábor 

mint a szervező bizottság tagjai. 

¡m km g p 

M 
m 
m 

Ezen rég jónak bizonyult 
bedörzsölést csűz, kösz-
vény, t iagsza^gatás stb. ellen 
legjobban ajánlhatjuk a t. cz. kö-
zönség figyelmébe. Egy üveg ára 
40 és 70 kr. és a legtöbb gyógy-
szertárban kapható. 

Gsak Horgonnyal valódi 

¡mmm 

nvonynyíben, ez a gyo-rvui vo iLiuokkal,glllsiták> májbajok ős liamorrhofiíáknál, löinliíctt bajoknál ÍV ¿Htiriaczetfi fff/otftorcni'ppvh év<vlc óta kitűnőknek htzortynltíik, a mii éztix meg wiH bizo-ny itv/iny livnuftif. Egy kís iívög ára használati utftőiíAssul óijyíltt 40 kr., nagy il y c g úia 70 kr. Magyarországi föriiktAr: 
T i f r í í k J o x w o f gyógyszertára 

lluilaiiüRt, Király utcza 12 fiz< 
A vMjegyat é« alAlrAst tüzetesen teások megtékin-

Ví—»i. í^*11 c«uk oly ca«ppcket le<isclc elfogadni, melyeknek btír* 
^v-gr^r-^ kolntara zöld szalag van ragasztvji u kcszitö nlAtatalval 

/ l C ' lhuclY) 08 íízcn «*Wkkalí MValo<UflftgAt bizonyltom0. c VffWAVf* 4 .ffái'facxvtfi i/poM6rcmr»pek vulodlan kaphiltók. 
SZAJiVASÖN Bugyls Andor gydgy&zcrttíriibjui. 
KüiíSZlSKTMÁimiKllAN SaiiUirtlíy Károly gyógy^ur urában. 

Nyomatott Sámuel A, gyorssajtóján Szarvason 1802. 
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