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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 : 
Búza.-utcza, 1283. szám, liova a lap szellemi 
részét illető közlemények, reclamátiók és elő-

fizetési pénzek küldendők. 

» Kéziratok nem adatnak vissza, 

A városunkban 3s megindult kép-
viselő választási mozgalmak alatt vala-
mi pihent elme azt a hírt kezdte ter-
jesztgetni lapunkról^ hogy az a függet-
lenségi és 48-as pár t szolgálatában áll. 
Mivel pedig a mende-mondának — álcár 
van alapja, akár nincs, -— könnyen 
akad hivője: szükségesnek látjuk e 
felfogással szemben egyet-mást röviden 
elmondani. 
T 

Aki bennünket pártérdekek támo-
gatásával gyanusit, az legelső sorban 
megfeledkezik a hazai sajtótörvények 
azon rendelkezéséről, mely szerint nem 
politikai lapnak egyszerűen—nem sza-
bad a politikába beleavatkozni. S elég 
csak végiglapozni a „Szarvas és Vi-
déké "-nek eddigi évfolyamait, s azok-
ból bárki meggyőződhetik arról, hogy 
soh'sem kerestük az érdemet a párt-
érdekek küzdelmének szításában, tud-
va, liogy egy vidéki hírlapnak politi-

Görög szokások, 
— A „Szarvas és Ví(lékeK eredeti trfrezrfja. — 

Bizony ez nem valami ajánlatos czira 
azoknak, & kik a tárczákban élénk elme-
futtatásokat, kedves adomákat, izgató sze-
relmi történeteket várnak s szeretnek olvas-
ni, De azért ne tessék azt hinni, hogy az 
a komoly czim valami tudományos dolgot 
takar, mert azt a szerkesztő bácsi sem sze-
reti a vonalon alól De meg különben is az, 
az úgynevezett tudomány, tessék elhinni, 
nagyon sok olyan dolgot tár fel a vele ko-
molyan foglalkozók előtt, a mi felér holmi 
kopott tündérregékkel, elavult szerelmi his-
tóriákkal, felmelegített adomákkal S éppen 
a görög nép szokásaiban temérdek olyan 
vonás van, mely nemcsak bámulatra indítja 
az embert, de nevetésre is ingerli, mulattat-
ja, s a legfinnyásabb Ízlést is kielégíti 

Képzelem, mennyire csodálkozni fog 
ezen egyik másik olvasóm (lm ugyan akad 
ilyen), holott az iskolák száraz tudósai épen 
az ellenkezőt hirdetik. Azoknak is igazuk 

zálás nélkül is megvan a maga szű-
kebb körében azon tere, melyen a 
nagy közönségre nézve üdvösen fejthet 
ki munkásságot. Ezen meggyőződés-
ben nem vállalkoztunk se egyik, se 
másik párt szekerének tolására, hanem 
úgy egyéni, mint pártérdekektől men-
ten szolgáltuk egyedül a pártatlan köz-
ügyet. 

Kétségtelen, hogy tígy lapunk 
szerkesztőjének, mint a szerkesztőség 
egyes tagjainak, — mint privát em-
bereknek — megvan (kell is, liogy 
meglegyen !) a maga politikai meggyő-
ződése. Ámde amint eddig meg tudtuk 
őrizni a közélet terén pártatlanságun-
kat, úgy a jövőben is tartózkodni fo-
gunk a pártfelfogási bekvegyiteni bár-
mely közérdekű ügy megvitatásába. 

S most még két dologra kell ref-
lektálnunk. 

Szeretik azt híresztelni lapunkx*ól 
— nem tudjuk, kinek telik az ilyenek-
ben kedve, hogy munkatársai között 
túlnyomó számban vannak a függet-

van, nekem is. Győződjék meg erről az, a 
ki ezt a bevezetést meg tudta emészteni. 

* * 
* 

Akkor is, ott is beszéltek ideálról, ha nem 
is álmodoztak róla annyit, mint a mai kor 
serdülő ifjai, leányai. Tetszett a finom fe-
hér arcz a nőknél, a barna a férfiaknál. 
Kemény hús, egyenes láb, gömbölyű fej, 
göndör, szőke haj, közepes nagyságú finom 
ajk, egyenes orr, fekete, ragyogó szem, elen-
gedketlen kellékei voltak a görög ideálnak 
úgy a férfiaknál, mint a nőknél egyaránt 
S ha a természet mostoha volt valakihez, 
segítettek magukon mesterséges szerekkel. 
Az areznak átlátszó fehér fényt adott az 
ó lómfehérből készült fehérítő, élénk pirosra 
festé a pirosító; a fekete hajat könnyen 
tudták szőkévé változtatni, s a szem tüzét 
élénkíteni. Az egészséges testre nagy gondot 
fordítottak, ezért volt elterjedve a hideg 
fürdő, csak az elpuhultság korában jött di-
vatba a meleg fürdő. A görög nő rendesen 
házi fürdőjében kezdte toilettjét. Divat ná-
luk is volt, bár ruházatuk egyszerű, de ala-
kot adni e ruhának nem volt könnyít dolog. 
Legáltalánosabb ruhadarabjuk voil a chiton, 
melyet az ing felett viseltek, Ezt a hosszil-

Elófizetéseket és hirdetéseket elfogad helyben 
A NYÁCSIK SOMA UTÓDA CZIiG 

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

Hirdetések és nyílttéri közlemények jutányos 
áron vétetnek fél. 

lenségi párt hiveiböl. Azoknak kedvé-
ért, kik efféle híresztelésekkel tetsze-
legnek maguknak szívesen ideigtatjuk la-
punk helybeli és megyei munkatársainak 
névsorát, mely tanúsítja, hogy nem 
vagyunk mi amolyan politikai hitval-
lás szerint szervezett tábor, de sőt tiszte-
letben tartva egymásnak politikai felfo-
gását, békésen tudunk egyesülni a köz-
jó szolgálatában. 

Lapunk állandó munkatársai: 
Áchim Ádám, Benka Gyula, Benczúr 
Sándor, Bracsok István, Gyurcsovec Gusz-
táv, Dr. Haviár Gyula, Keviczky László,, 
Kollár János, Krajcsovics 8oma) Dn 
Krecsmárik János, Lichtemuertlier Antalr 

Liska János, Mázor Elemér, Mocskónyi 
József, -Oláh Miklós, Dr. Salacz Oszlcár, 
Dr. Sivikovics György,Szirmay L. Ár-
pád, Yalentinyi Jenő, Zlinszky István. 

E katalógushoz — azt hisszük, 
nem kell bővebb kommentár. 

S mit szóljunk arra a furcsán 
hangzó mesebeszédre, (mert ilyet is 
kitalált már valami vég nélkül csapon-

kás, széles, egy darabból álló fehér gyapjú-
szövetet összehajtva vették magukra, a bal 
vállon nyílást hagytak a meztelen kar szá-
mára, a jobb oldalon, mely egészen nyitva 
volt, úgy, hogy a csipő ki is látszott — a 
váll felett gombbal kapcsolták össze, deré-
kon övvel szorították le, s a mell felett re-
dőzetet csináltak, E redők csinálásában állott 
az öltözés művészete. A chiton a nőknél 
bokáig ért, lábukon harisnyát és czipőt is 
hordtak ugyan, de mezítláb járni szintén 
divat volt. — Fejdisziik egyszerű, Homeros 
korában magas tölcsér alakú süveget csi-
náltak hajukból s körülfonták pántlikákkal, 
Eejkötőt, fátyolt is használtak, pántlikáik 
keskeny vagy széles aranyozott bőr vagy 
szövet darabokból készültek. Chitonban ki-
menni nem volt tisztességes dolog, ezt csak 
kíilönczök, vagy hetairák tették. A chiton 
fölé kimenőre a hirnation-t öltötték, mely 
hosszabb vagy rövidebb köntös-féle vuhadá-r 

rab volt s úgy viselték mint ma a^ltói-1* 
det. - Divatban volt a legyező é^i í 'ápí - 1 

nyö is, de ezeket nem a nő i d á e ; 1 ^ ] ^ ^ ' 
rabszolga hordta utána. AMijy őjt'áfe/ 
kább csak a lányok viselMíÍ>A" 
rei fülbevalók s k K Ö S í P o M í u v 
lábakon, — E ^ p b e ^ ^ f l ő Hijl#í?íét i f e 
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gó fantázia,) hogy egyszer volt, hol 
nem volt, volt egyszer egy u 
már mint a mienk, a „ Szarvas és Vi-
déke, " ez az újság aztán egyszer csak, 
mint akárhány más, — eljutott a bu-
kás szélére, ahonnan a szarvasi füg-
getlenségi párt egyik befolyásos vezé-
rének anyagi segélyezésével emelődött 
fel, s most is ugyancsak abból tengeti 
életét. 

Erre már igazán nem lehet egyébb 
válaszunk, mint felütjük a kiadóhiva-
tal üzleti könyveit, s beszéljenek he-
lyettünk a Bevétel és Kiadás rovatok 
számadatai. 

Miért ne tárnók fel őszintén a lap 
financziális helyzetét, ha azzal kielé-
gíthetjük a kíváncsiak és gyanusitók 
tudvágyát. 

Szégyen, nem szégyen, lapunknak 
az elmúlt 1891. évben 106 előfizetője 
volt. Az idei szaporulat eddig 6 új 
előfizető, — van tehát ma lapunknak 
142 fizető olvasója. Lesz alkalmunk 
velők lapunk más helyén nyilvánosan 
is beszámolni. Aki valaha foglalkozott 
apkiadással, az tudhatja, hogy egy 

kis igényű vidéki újságnak ennyi pár-
toló, — kivált ha a hirdetés is hoz 
valami kis bevételt, épen elég arra, 
hogy a lap deficit nélkül fennáll has-
son. Az üzleti szempont mint már több-
ször kifejeztük, nálunk alárendelt érdek, 
haszonra so'hse számítottunk, s fárad-
ságunkat megjutalmazva érezzük, ha a 
közönség — melyet szolgálunk — fen-
tcirtja vállalatunkat. Ennyit —hálásan 
ismerjük el, — már elértünk. Mire 
való volna tehát akár egyik, akár má-
sik pártnak a subventiója ? De erre, 

őszintén bevalljuk — egyikkel szemben 
nincsenek oly jelentékeny érdemeink, 
mert tettünk valamit a múltban, s 
ha lesz eredménye munkánknak a jö-
vőben. sem egyik, sem másik politikai 
párt érdeke nem irányítja lépteinket. 

E sorainkat pedig nem fejezhet-
jük be méltóbban, mint ha ide igtat-
juk azon jelszókat, melyeket lapunk 
megindításakor írtunk fel a zászlóra, 
s mely mellett eddig állhatetosan ki-
tartottunk, s ezek: Békés egyetértés, 
társadalmi haladás, a művelődés terjesz-

ti jóirtés re í l esz i 
Ez a mi nyíltan bevallott — JÖ-

/ 

Az üzleti szellem fejlesztése-
Magyarország roppant nagyot haladt 

az utóbbi években az állam gazdság terén. 
Ha Wekerlének sikerülni fog a valutát 
rendezni és a frankpénzlábat behozni, — 
az ország állami bevételei egy miliárd frank-
kal fognak szerepelni butgetünkben. De a 
vidéken a haladás az áll aragazdasági hala-
dáshoz viszonyítva, elenySszőleg csekély. A 
mi haladás a magángazdaság terén észlel-
hető, főrészben a fővárosa s többi rész-
ben néhány vidéki nagyobb városra esik 
egyebekhaii úgyszólván, stagnatió van köz-
gazdasági életünkben. És ez nincs jól így, 
A helyzetet meg kell változtatni. Élvégre 
is a nemzet zöme a vidéken, a falvakban s 
azokban a kis városokban él, melvek a lia-7 v 
ladásnak csak nyomait is alig mutatják. 

Hogy a főváros és néhány vidéki na-
gyobb város rohamosan emelkedik, az örven-
detes jelenségé § nézetünk szerint a fejlődés 
ezután még sokkal nagyobb lehet e váro-
sokban, mert egy-egy nagy város oly elő-
nyökkel bir a falvak és kisebb városok fe-
lett, melyeket az életben majd csak ezután 
fogunk igazán észrevenni, de a melyekről 
fogalmat alkothatunk máris Budapest pél-
dáján, a hol előbb puszta térségek, néhány 
év alatt palotasorokkal lettek megrakva és 
e palotasorokban minden egyes négyszög-
ölnyi téren évenkint százakra, sőt ezrekre 
meuŐ jövedelmet csinálnak azok, a kiknek 

ama helyiségekben boltjuk, irodájuk vagy 
műhelyük van. 

Hát milyen roppant nagy különbség 
van ezen állapot és az előbbeni parlag közt! 
Addig, míg az illető terület szántóföld, ud-
var vagy kert volt, a közvagyonosodáshoz 
nem járult úgyszólván semmivel, mo>st, hogy 
ott minden 8—10 négyszögölnyi boltban 
vagy műhelyben ezreket teremtenek a ke-
reskedők, iparosok vagy más professionatu-
sok, e keresményéből az állam is megkapja 
a maga 10 százalékát minimo, mert ennyi 
az iparosok direkt adója, de az állam indi-
rekt módon is nagy részét magához vonja 
az eg}resek keresményének. És megjegyzen-
dő, hogy ama keresetből az alkalmazottak-
nak is jókora fizetés jut. Egy kereskedő 
például ezer forintnál többet fizet évenkint 
egy-egy segédjének. A bankok hivatalnoka-
inak, mérnök segédeknek stb. fizetései sem 
maradnak alább s minden iparos munkás is 
megkapja hetenkint a maga 10—15 írtját, 
a mi egy évben 510—780 frtra rúg. Már 
pedig egy-egy nagyobb üzletben sokakra 
megy az alkalmazottak száma s igy ha átlag 
csak 10 embert veszünk is egy-egy üzletre, 
5—7 ezer frt jut a keresményből a segé-
deknek. És az állam direkt és indirekt utón 
mtndezek keresetéből megint megkapja a 
maga részét. Itt tehát egy olyan gépezet 
működik, mely örökösen csinálja a pénzt az 
állam számára, Mig faluhelyen akkora terü-
leten, a mekkorát egy egész város elfoglal, 
az államnak gyakran annyi bevétele sincs 
évenkint, a mennyit a városban egyetlen 
egy nagyobb üzlet a tulajdonos és alkalma-
zottjai által fizet. 

Mi okozza ezt a roppant nagy különb-
séget? Az üzleti szellem. Ahol ez feltámad, 
ott átalakul körülöttünk a világ. Szemláto-
mást megy végbe az átalakulás. A kopár 
térséget előbb parczellirozzálc. Aztán az 
egyes telkeket bekerítik, az utakat járható 
karba helyezik. Aztán megindul az építkezés 
s ha utunk egy év múlva megint arra a 
tájra vezet, már- gyárkéményt látunk füstö-
lögni s a lakházaknak egész soraival talál-
kozunk ott, hol előbb csak homokbuezkák 
voltak. A főváros perifériáján több ponton 
láthatunk ilyen átalakulást. De miért ne 
láthatnánk a vidéken is? Nem kell hozzá 
más, csak Üzleti szellem, — meg pénz, 
mondhatná egyik-másik olvasónk. 

A pénz igen nagy dolog, de arra néz-
ve hazánkban soic ferde fogalom is uralko-
dik még. Az emberek azt hiszik, a hol pénz 

ruházat tekintetében is koidátozva volt. 
Solon a férjes nőkre azt a törvényt hozta, 
hogy ha kimennek a házból, ne legyen raj-
tok több három ruliánál, ételt italt ne vi-
hessenek magukkal, mely egy obolosnál (6 kr.) 
többet ér, „éjjel ne kóborolhassanak, leg-
feljebb kocsin, ha a kocsi előtt lámpást 
visznek." (Bizony ilyen törvényeket manap-
ság is hozhatnának a törvényhozók, sóhajtja 
egyik másik férj, a ki nyög toilette-czikkek 
miatt csinált adósságok alatt Az utczán illet-
lenkedő nő 3900 írt (1000 drachma) pénz-
bírsággal lakolt 

De minden tekintetben alárendelt volt 
a nő helyzete. Homeros korában árunak te-
kintették a nőt, a lei többet adott érte, az 
kapta nőiil> csak ritka esetben kapja aján-
dék- vagy kitüntetésképen. Később, miután 
az elválás könnyű volt, szokásba jött a ho-
zomány. A férfinak egy nőnél többet elven-
nie nem volt szabad, bár van arra is példa 
a spártai királyoknál, hogy nejének mag-
talansága esetén 2—3 törvényes nőt is 
tarthatott. A férj azonban tarthatott szeretőt 
neje mellett. .Spartaban, hol a gyermek volt 
a házasság bevallott czélja, megvolt enged-
ve, hogy egy nőnek első férje beleegyezé-
sével több férje legyen. Sajátságos helyze-

tük volt az olyan nőknek, kik mint atyjuk 
egyetlen gyermekei a családi vagyon örökö-
sei voltak. Ha ezek atyjuk életében mentek 
férjhez, atyjuk halála után a legközelebbi 
férfirokonuk igényt formálhatott úgy szemé-
lyökre, mint vagyonukra. Első férjüktől vál-
niok s ahhoz a rokonhoz, még ha nagybá-
csi volt is, — kellett menniök. Erre ked-
vük ellenére is a törvény kényszeritette 
őket. — Egy apának gyermekei között, ha 
különböző anyától származtak, nem volt 
házassági akadály a vérrokonság. Solon tör-
vénye a legcsekélyebb dolgokra is kiterjed. 
Az arának munkássága jeléül pörkölő-edényt 
kell magával vinnie, ha férjhoz megy. 'Fér-
jével addig nem lak hátik, mig egy birsal-
mát még nem evett. Hozománya (ha a le-
ány nem egyedüli örökös) ne legyen nagyobb 
három ruhánál, s csekély értékű eszközök-
nél. (Megelégednének-e ezzel a mai házasu-
landó férfiak ?) A férjhez menő lánynak a 
házasság előtt egy sajátságos szertartáson 
kellett keresztül esnie. Felavatták a medve 
tiszteletére. E szokás égy mondára vezet-
hető vissza,, mely szerint valami, a 1;ir,kai 
család egy medvét nevelt fel. Midőn ez fel-
nőtt, a vele ingerkedő leánykát megkarmolta, 

miért a lány testvérei a medvét megölték. 
Diana istennő azonban, kinek a medve szen-
telt állata volt, megharagudott, a megölt 
medvéért betegséget bocsátott a népre. A 
nép a jósdához folyamodott tanácsért, mely 
azt a választ adta, hogy a betegség csak 
úgy fog megszűnni, ha a medve, illetve 1)1-
anna tiszteletére avatják fel a lányokat, 
Ilogy miben állott ez a felavatás, nem tud-
juk. — Érdekes még a házasság tekinteté-
ben az a spartai törvény is, mely a gazdag 
és jómódú embereket arra kötelezte, hogy 
vagy elvegyék szegény leányrolconukat, vagy 
hozományt adjanak neki, Nagy-Görögország-
ban (alsó Itália, Sziczilia) pedig c.sak agy 
volt megengedve az elválás, ha az elvált 
tél olyanhoz ment, vagy olyant vett nőül, a 
ki nem volt idősebb előző férjénél, illetvo 
nejénél. E szokások persze különöseknek 
tűnnek fel manapság, miután a viszonyaink 
vallási, erkölcsi és társadalmi, tekintetben 
egészen más fejlődést nyertek. — Erről 
azonban szerkesztőnk beleegyezésével 
máskor fog beszélni. 

Odysseus. 
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nincs, ott nem is lehes csinálni. Van azon-
ban a pénznél még egy nagyobb liatalom, 
s ez a hitel A hitel megsokszorozza a léte-
ző pénzt s felhasználni engedi azt. több he-
lyen egyszerre, de csak azon feltétel alatt, 
hogy ott magát reprodukálja, e feltétel nél-
kül csúf bukás következik be és a vállal-
kozás szédelgéssé faiul. Hogy ilyesmi ne 
következzék be, ezt megint csak az üzleti 
szellem akadályozhatja meg. Az üzleti szel-
lem olyan a gazdasági életben, mint a vil-
lamosság. Láthatatlan, mint az istenség, de 
műveit csodálhatjuk. A mozgó erő az, mely 
úgyszólván a végtelenséggel határos. E moz-
gató erő hivja munkára az embereket s ad 
munkaeszközöket kezükbe, hogy üzleti he-
lyiségeket csináljanak s aztán benépesíti 
azokat és ismét más munkaeszközöket ad a 
kezükbe, sőt gépeket állit rendelkezésükre, 
melylyel a csekély értékű anyagból ér 
sebb javak készülnek. A pénz az üzleti 
lem nélkül holt tőke, olyan, mint az,.a zuha-
tag, melynek ereje kárba vész; de ha az 
üzleti szellem járul hozzá, a zuhatagnak 
minden lóereje termelésre használtatik fel. 
Ha pénz üzleti szellemmel együtt van egye-
sek tulajdonában, azok hamar csodálatos 
módon meggazdagodnak. De ha külön áll a 
kettő, előbb szövetkezniük kell, hogy a holt 
erő élővé váljék és javakat teremtsen. 

Magyarország most azon a fokon van, 
a mikor egyfelől a tőkegyűjtés és másfelől 
az üzleti szellemet feltételező ismeretek na-
gyobb mértékben elterjedni kezdenek. A 
hatvanas években leginkább idegen kalan-
dorok idézték elő Magyirorszogon a vállal-
kozási mozgalmakat. Öle kevéssé ismerték 
az országot s többre vállalkoztak, mint is-
mereteik alapján megengedhető lett voma. 
Az eredmény az lett, hogy a hetven és é vek 
elején bekövetkezett a nagy krach, mely 
halomra döntötte alkotásaikat. A közönség, 
mely ezen kalandorok rendelkezésére bocsá-
totta pénzét s azt nagy részben elvesztette, 
bizalmatlan lett minden vállalkozás iránt. 
Es igy az üzleti szellem úgyszólván kihalt 
a nemzetből. Ideje, hogy most már legalább 
tájékozzuk magunkat és megnézzük, hol, mit 
lehet haszonnal csinálni. Mert az az örökös 
tétlenség és bizalmatlanság minden haladást 
lehetetlenné tesz. 

Tény, hogy hazánk külföldi iparter-
ményekért még mindig sok száz millió írttal 
adózik éven kint a külföldnek s igy maga 
helyett másokkal dolgoztat. A vállalkozási 
szellem felkeltése e helyzetet megváltoztatja, j ben : Kiss Mihályt és Dr. SseinzÖ Gy?üál, a Hí-ik 
Hogy hol és mit kell csinálni, arra termé- kerületben; Dr. Salúcu Oszkár és Konyecsyyi 
szetesen nem terjeszkedhetünk itt ki, mert Jánost, a IV-ik kerületben: Dr, Lengyel Sün-
ez egészen a helyi körülményektől fiigg. dort ét Rudiik Mihály^ — jegyzőkké: Somogyi 
De általánosságban megjegyezhetjük azt, Eteket, Kőhn Igndczot, Eoszlasovice Jánost és IIu-

i mozgalmak. 
Justum et tenacem propositi virum! 

Ez most a jelszó országszerte. Városunkban 
is ezen jelszó tartja izgatottságban a kedé-
lyeket. Két párt van ugyanis, a stabadélvü 
s függetlenségi és éS-as vári. Mindkettő jelöl-
tet talált. — Amaz gróf Csáky István dr., 
— emez Haviár Dani személye körül cso-
portosul. 

ifj. Gróf Csáky István, a m. kir 
cultusz-miniszter nagyreményű fia, itt járt a 
mult héten, s elfogadta a jelöltséget. 

Haviár Dani, a ki eddig is vál. kerü-
letünk képviselője, az oiszággyülésen van, 
s szintén hajlandó jelenlegi állásában meg-
maradni. 

A szabadelvű párt e hó 6-án delelőt* 
tartotta alakuló gyűlését a „polgár kör" he-
lyiségében, A nagy számmal egybegyűlt vá-
lasztó polgárokat Áchim Ádám esperes üd-
vözölte. Tudomására hozta az egybegyűl-
teknek, hogy az országgyűlés feloszlása foly-
tán ismét legszebb alkotmányos jogunk gya-
korlásé vár reánk, rövid najok múlva hi-
vatva leszünk Szarvas város országgyűlési 
képviselőjének megválasztásához szavazata-
inkkai hozzájárulni. Lendületes szavakkal 
jelentette ki, hogy ö mint eddig, úgy most 
is a szabadelvű pártnak hive, — ezen párt-
nak s az ebből alakult kormánynak sikeres 
működésében biztositékát látja a jövendő-
nek, biztositékát szeretett édes hazánk fel-
virágzásának. Reámutat az eredménydús tény-
kedések kettejére: az államháztartás egyen-
súlyára s a külállamokkal megkötött keres-
kedelmi szerződésekre. — Előterjeszti a 
szabadelvűpárt e hó 2-án megtartott elő ér-
tekezletnek ama megállapodását, mely sze-
rint a párt mint ilyen a közelgő választásra 
szervezkedik s a párt elnökéül javaslatba 
hozza Salacz Ferencz takarékpénztári igazga-
tót Kiemeli Salacz Ferencz érdemeit s maga 
részéről is őt ajánlja elnökül Az egybegyűl-
tek a párt megalakulását kimondván, egy-
hangúlag megválasztották pártelnökké Salac* 
Ferenczet, ki is lelkesült éljenzés között vette 
át a gyűlés további vezetesét, melynek folya-
mán előterjesztette az előértekezlet javaslatát 
a párt szervezésére nézve s kérte annak meg-
örizését. Az egybegyűltek egyhangúlag elfo-
gadták a javaslatot s e szerint a végrehajtő 
bizottság elnökéül: Miltolay Mihály kir. köz-
jegyzőt, — alelnökökké az I. kerületben Pohl 
Gábort és Dr. Fxüíss Edét^ a Il-ik kerület-

ügyvéd. A párt gyűlés helyisége a függet-
lenségi kör helyisége és „Sas" vendéglő, hol 

. e mai napon fog a nagy pártgyülés meg-
tartatni,. s az elnökök^ jegyzők stb. meg vá-
lasztatni. 

Mindkét párt lelkesedéssel csoporto-
sul", s az „uralkodó hangulat arra enged 
következtetni, hogy elveit és jelöltjét 
mindenik fél diadalra fogja juttatni. A régi 
mondás: contubaoantur Constantinopoliani 
— reánk, most csakugyan alkalmazható. 

Nem vagyunk jóslók, nem mondhatjuk 
ki lesz a győztes, vagy melyik párt légyéin 
többségben, s igy hallgatnunk kell a válasz-
tás bevégeztéig. Nyugtán kell dicsérni a-

hogy mindenütt lehet valamit csinálni, csak 
helyes számítással kell a terveket elkészí-
teni. És vannak egyes kiváló helyek, a me-
lyek akár az által, hogy nagy mennyiségű 
olcsó erőt szolgáltatnak, akár as által, hogy 
a közlekedés, nyers anyag, félgyártmány, 
kézierő, fogyasztó közönség stb. tekinteté-
ben igen kedvező helyzetben vannak, ipar-
vállalkozásra kitűnően alkalmasak. Első sor-
ban az ilyen helyeket kell a vállalkozási 
szellemnek felkeresni, A vállalatok termé-
szete pedig megint csak a helyi viszonyok-

függ. 

szeri Lipótot választották meg egyhangúlag. 
Megerősítették es bloc a százas bizottság 
megalakítására vonatkozó értekezleti jelölést 
Nagy éljenzéssel. kiáUották ki ezután képvise-
lőjelölttül dr. gr. Csdhj Istvánt. Az elnök figyel-
mébe ajánlotta még a választó polgároknak 
hogy a bekövetkező alkotmányos küzdelem 
közepette ne engedjék magokat törvénytelen 
cselekménvekre ragadtatni, — tartják tisz-
teletben a velük ellenkező meggyőződést s tisz-
tességes mérkőzés utján iparkodjanak kivívni 
a sikert. Ezzel a gyűlést feloszlatta. 

A. függetlenségi párt elnöke Dr. Szlo-
vák Pál. A végrehajtó bizottság elnökei 
Tabajdy Sándor mérnök és i<L Kollár János 

Egyet azonban el nem hallgathatunk 
s ez az, hogy nem helyeselhetjük, sőt egye 
nesen kárhoztatjuk a cortes Ígéretek terjesz 
tését, mert ez által a szabad választás meg-
hamísittatik, és a politikai szabadság meg-
mételyeztetik. 

Hivatkozhatunk a „Budapesti Hírlap" 
f. é. 5-ik számában olvasható vezérczikkre 
melynek alapja a Szarvason terjesztett azon 
hír és ígéret, hogy t. i. ha ezen kerület kor-
mánypárti jelöltet fogna á jövő országgyű-
lésre megválasztani, az esetben elengedtet-
nék azon 70 ezer frtnyi felemelt illeték, 
mely a pénzügyi hatóság által Szarvas vá-
rosára (helyesen privát consortiumra) rovat-
nék, a gróf Károlyi Istvántól megvett kon-
dorosi, tóniszállási, décsi és halásztelki nagy 
földbirtokok megvásárlása alkahnáb ól, a mi-
dőn t i. az ideiglenesen kötött s több évek 
multán jogérvényre jutó adásvételi szerződés 
a törvényes határidőn belül mérlegezésül be 
nem mutattatott. (Hibásán lett itt a „város" 
neve becsúsztatva, mert ugyanez a kastély 
beltélkek és galambosi földek megvetelénél 
rendesen járt e l ; de az egyes gazdászok 
consortiuma értendő itt, kiknek tagjai a két 
pártból vegyesen vannak érdekelve.) 

Ezen eset a pénzügyminisztérium elnök-
osztályának tudmására jutván, nem késett 
ezen m. kir. pénzügyminiszteri elnöki osztály 
a fenthivatolt lap következő 6-ik számában 
Dr. Popovics Sándor neve alatt ezen állí-
tást, mely egyúttal sélyos öád. is, demen-
talni. kijelentvén, hogy minderről a p. ü. 
minisztériumnak adatai épen nincsenek, és 
hogy ..az illető kiszabási tárgyiratok nélkül 
is kizártnak jelzi azt, hogy a kérdéses kincs-
tári követelés elengedését bárki is kilátásba 
helyezte volna az esetre, ha kormányi jelöl-
tet választana. 

Azon egyén tehát, kitül ezen kortes 
fogás származott, nem gondolta meg azt, 
hogy a midőn egyrészt az illető magas kö-
röket compromitálta, ugyanakkor azon hata-
lom, saját igazolása szempontjából kénytelen 
volt azon intelligens uri egyén kezéből a 
„kortesfogást" kicsavarni s méltán indigná-
lódva azt eldobni. 

Egyébiránt — a fonnebb említett eset-
toVeltekintve — örömmel constatáljuk, hogy 
a pártok tagjai a személyeskedésektől távol 
állanak, s a társadalomban zavart épen elő 
— nem idéznek, olyanok ők mint írek Eáy 
Andrásunk „csomó-kűlcsai" barátságosan csö-
rögnek egymással érintkezve, bár mindenike 
„más zárt" nyitogat. 



SZARVAS és VIDÉKE Yasáraáp, 

amely szerint a szervezés alatt álló „szarvasi méhész-egyesület" 
méhtelepériek vezetése terveztetik. 

1-év. 
Beszerzendő 300 család méh, szaporittatik 25 száza-

lékkal azaz 75 rajjal, s igy az állomány kiegészíttetik 375 csa-
ládra, ezek részére együttesén "beszerzendő 375 kaptár, amely 
mindvégig az egyesület birtokában s használatában marad; be-
szerzendő még 30 drb. mézes edény, egyenként 100 klgr. méz 
befogadására alkalmas nagyságban, 2 drb. mézpergető gép, 10 
kerethordö láda, 75 klgr. viasz műlépnek, egy méhszállitó kocsi s 
végre a jé vő év költségeire visszátartátik 400 frt. 

Eme kiadások fedezetéül szolgál 200 drb. 20 frtos 
részvény után befizetendő alaptőke s a mélitelep ez évi jövedelme 
mely családonként 10 klgr. mézhozamra, a méznek m. mázsája pe-
dig 45 írtra van előirányozva. Az első év rendkívüli jövedelem-
tétele ama ócska kaptárok eladási ára melyekben a méhelc be-
szereztettek, de egyleti kaptárokba helyeztetve át, az ócska kap-
tárok eladásra korülíiék. 

A méhtelep kezelőjének díjazására a tiszta jövedelem 
40 százalékja adatik. Ebből tartozik kellő számú kezelői tzemélyzetet 
tartani, a méhtelep részére szükséges helyiségről gondoskodni Mi-
vel pedig a méhtelep korá tavasztól ¿Tuliusig a város közvetlen 
közelében helyezendő el, Juliustól azonban a határnak valamely 
ti'tztesfű termő vidékére helyeztetik át: ezen ki- és vissza-hozás-
sal járó kiadásokat szintén a kezelő tartozik fedezni. A méznek 
rajoknak s egyébb eladandó dolgoknak értékesítése — anélkül 
azonban, liogy a pénz f elvételére feljogoiitiatnék — ugyancsak a ke-
zelő kötelessége. 

A bevételek s kiadások eszközlésével egy felelős pénz-
táros bizatik meg s eunek fáradozása — lévén az állás inkább 
bizalmi és tiszteletbeli — 50 írttal dijaztatik évenként. 

Az első év költség-előirány zat a tehát: 
Bevétel: Kiadás. 

drb. részv. á 20 frt . 4000. — 300 cs. méh á 8 frt . 2400 — 
300 család után 30 m. méz 375 egyl. kapt á. 2.50 . 937,50 

75 klgr. viasz á 1.50 . . 112.50 
30 drb. m. edény á 250 . 75. -
2 drb. mézpergető á 10 frt > 20. — 
10 drb. kereth. ládaá 50kr. . 5. — 
száll itó kocsi . . , . 
pénztáros tisztelet-dija 

alá kerül. A szaporulat rézzérö ujolag 75 drb. egyleti kaptár 
szerzendö be, mig a 38 eladandó raj részére olcsóbb kaptárok 
készittetnek a a rajok kaptárpstól lehetőleg azonnal eladatnak. 
Mézes edények száma 7-tel szaporítva lesz. 

A harmadik év költség- előirányzata tehát: 
Bdvétel. Kiadás. 

évről maradvány . 471. 
cs. után 45 111. méz 

a 
38 eladható raj á 6 frt . 228 — 

USáze«en 
Kiadás 774. — 

Marad 1950. — 
kezelő 40 százalékja . . 780. — 

Osztalék 1170. — 

a 7 drb. m. 
75 egyl. kaptár á 2.50 . 177.50 
38 olcsóbb kaptár á 1.50 . 57. — 
pénztáros tiszt, dija . . . . 50. 

jö wTő évre 
Összesen 302. — 

Összesen 774. 
Esik egy részvenyre: 5.85 kr. (29.25 százalék.) 

kaptárokért . . 200. — 
Összesen 5550. — 

Kiadás 4100. — 
Marad 1450. — 

40 százalékja . 580. — 
Osztalék 870 — 

egy részvényre 

4- ik év. 
Tavasszal kezelés alá kerül 525 család. Ezektől re-

mélhető 131 raj, ezek közül 75-el az állomány szaporítva kie-
gészíttetik 600 családra, a többi 56 raj pedig eladatik. A szapo-
rulat részére ujabbi 75 drb. egyleti kaptár lesz beszerzendő, 
nemkülönben az eladandó rajok részére is 56 drb olcsóbb kaptár 
A mézes edények száma 8-al szaporittatik. 

A negyedik év költség-előirányzata tehát: 
Bevéte l . Kiadás. 

8 drb. m. edény á 2.50 . 20. — 
75 egyl. kaptár á 2.50 . 177 
56 olcsóbb kapt. á 1.50 . 84. 

áros 

evre 

évről maradvány . 472. — 
cs. után 52,5 m. méz 

á 45 frt . . . . . . , 2362.50 
56 eladható raj á 6 frt . 336. — 

•sszesen 
Kiadás 820.50 

Marad 2350. 
kezelő 40 százalékja . . 940. 

Osztalék 1410-

Összesen 331.50 

Összesen 820.50 

Összesen 3700. 

Összesen 4100. 
*75 száza 

2-ik év. 
Tavasszal kezelés alá kerül 375 kitel elt család. (Vesz-

teség a létszámbari azért nem vétetik fel sehol, mert a szaporu-
lat minden bizonnyal több lesz mindig, mind 25 százalék (4 csa-
lád után. 1 raj) s igy ha megesik is, hogy télen át elpusztul né-
hány család, az bőven pótolható lesz a szaporulat-többletből. 
Eme kitelelt családoktól remélhető 93 raj, ezek közül 75-tel az 
állomány szaporittatik s kiegészíttetik 450-re, 18 raj pedig ela-
dásra kerül. A szaporulat részére (75 raj) ujabb 75 drb egyleti 
kaptár szereztetik be, a 18 eladandó raj részére pedig egyszerű 
olcsó kaptárok készíttetnek s lehetőleg azonnal mindenestül ela-
datnak. Több család lévén kezelés alatt, több mézre is van kilá-
tás, s azért a mézes edények száma ujolag 8 drbbal s'zaporit 
tátik. 

A második év költség-előirányzata tehát: 
Bevétel . Kiadás. 

Mult évről maradvány . 400 -
375 cs. után 37.5 m. méz 

á 45 frt . . . 1687.5 
18 eladható raj á 6 frt . 108. -

Összesen 2195.50 
Kiadás 745.50 

Marad 1450. 
kezelő 40 százalékja . . 580. 

8 drb. m. edény á 2.50 . 20 — 
75 egyl. kaptár á 2,50 . 177,50 
18 olcsó kaptár á 1.50 . . 27. -0 
pénztáros tiszt, dija . . . 50. — 

jövő őleg . . . . 471. 

Összesen 745,50 
Esik egy részvényre 4.35 kr; (21.75 százalék.) 

3-ik év. 
Tavasszal kezelés alá keri.il 450 család. Ezektől re-

mélhető 113 raj, mely rajok közül 75-tel az állomány szaporit-
tatik s kiegészíttetik 525 családra, a többi 38 raj pedig eladás 

Esik egy részvényre 7.05 kr. (35.25 százalék.) 

5-ik év. 
Tavasszal kezelés alá kerül 600 család. Ezektől re-

mélhető 150 raj, melyek közül 75-tel az állomány szaporítva ki-
egészíttetik 675 családra, a többi 75 raj pedig eladatik. A szapo-
rulat részére ujabbi 75 drb. egyleti kaptár lesz beszerzendő, vala-
mint az eladásra kerülő rajok részére is 75 drb. olcsóbb kaptár. 
A mézes edények száma ismét 7-tel szaporittatik. 

Az ötödik év költség-előirányzata tehát: 
Bevéte l . Kiadás. 

nuilt évről maradvány . 489, -
600 cs. után 60 m. méz 

á 45 frt . . . . 2700. -
75 eladható raj á 6 frt . 450. ~ 

Összesen 3639. — 
Jadás 889. — 

Marad 2750. — 
kezelő 40 százalékja . 1100. — 

Osztalék 1650. — 

7 drb. mézes edény á 2.50 . 17.50 
75 egyl. kaptár á 2.50 . 177.50 
75 olcsóbb kaptár á 1.50 . 112.50 
pénztáros tiszt, dija . . 50. — 

Összesen 357.50 
jövő évre előleg . . . 531.50 

Összesen 889. — 
Esik ggy részvényre S.25 kr. (41.25 százalék.) 

6-ik év. 
Tavasszal kezelés alá kerül 675 család. Ezektől biz-

tosra várható 169 raj. Ezen rajok közül 75-el ismét az állomány 
szaporittatik s lei lesz egészítve 750. családra, a többi 94 raj pe-
dig eladható. A szaporulat részére ujabbi 75 drb. egyleti kaptár 
lesz beszerzendő, valamint az eladandó rajok részére is 94 drb. 
olcsóbb kaptár. A mézes edények száma 8-al szaporittatik. 

Bevéte l . Kiadás. 
Mult évről maradvány . 531.50 Q rl , m ,, . n KA OA ,, * ^ , 8 drb. m. edény a 2.50 . 20 — 675 cs. után 67,o m. méz 

á 45 frt . . . . . 3037.50 7 5 ] í a l ) t ó r 2-5' 
94 eladható vaj á 6 frt . 564. — 94 olcsóbb kapt. á 1.50 . 141. 

pénztáros fcisflfc dija . . 50. Összesen 4132 ~ 
Kiadás 882. — • --

Mara d 3250. -
40 száz alékja . . 1300. — 

Esik 
Oosslalé 
egy részi 

k 1950. — 
¡ényre: 9.75 

Összesen. 388.50 
évre előleg . . , 493.50 

Összesen 882— 

(Vége k öv») 
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A községi ipariskolai bizottság f. hó 
"5-én tartott Ülésén a községháza tanácster-
mében 

1, A jegyzőkönyv felolvasásával kap-
csolatban szóba került az iparos tanonczok 
vallástánitása. Mintán . azonban a helybeli 
ág. ev. lelkészi hivatal nagy elfoglaltsága 
miatt a vallástanitást el nem láthatja, külön 
vallás tani tó fizetésére ez idő szerint fedezet 
nincs, a tanórák mostani beosztása pedig 
lehetetlenné teszi, hogy a vallástanítás a 
működő tanerőkre bizassék, elhatároztatott, 
hogy a vallástanítás ez idén elmarad. 

2. A borbély és fodrásziparos tanon-
czok, tekintettel arra, hogy a borbély és 
fodrászüzlet vasárnap délelőtt nem nélkü-
lözheti őket, a vasárnap délelőtti iskolalá-
togatástól a tanfelügyelőnek feli lentésére 
ajánltatnak. 

8. Az iparos tanonczokez évben ren-
dezendő munkakiállitásának előkészítésé-
re egy bizottság küldetett ki. Tagjai: Kut-
lik Endre, iparisk. igazgató elnöklete alatt 
Kölbl József, Szüle Kálmán. Roszjaroyicz 
János és az ipartestület által beválasztandó 
5 iparos. Az ipartestület átiratilag szólítan-
dó fel e tagok megválásztasára. 

4. Örvendetes tudomásul vétetett, az 
ipariskolák látogatásával megbízott iparosok 
többször meglátogatták az egyes osztályokat. 
Dr. Krcsmárik János főszolgabíró űr vala-
mennyi osztályt meglátogatá * a tapasztaltak 
fölött megelégedését nyilvánította. 
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— Kérelem. Tisz te le t te l k é l j ü k la-
punk t. pártolóit az előfizetés mie-
lőbbi megújí tására. A z o k a t is, k ik 
a lap árával több é v n e g y e d r e hát-
ra lékban vannak, fe lszól í t juk, szí-
v e s k e d j e n e k c s e k é l y fizetési köte-
l e z e t t s é g ü k n e k e lege t tenni, miután 
lapunk k iá l l í tása te temes k ö l t s é g e t 
igénye l , m e l y e t csak a k ö z ö n s é g ed-
digi, s a jövőben és b iztosan remélt 
pártolása mel let t b í r m e g a kiadóhi-
vatal . 

— S z e r k e s z t ő s é g i ny i la tkozat , A 
megindult követválasztási mozgalmak alkal-
mából fölmerült azon teljesen alaptalan men-
de-mondák ellenében, melyek lapunkra rá-
fogják, hogy a függetlenségi pártnak orgá-
numául szolgál, határozottan tiltakozva kije-
lentjük, hogy a sajtótörvény ide vonatkozó 
szakágához és program mi tisztünkhöz híven 
ragaszkodunk s ha referálunk városunk vá-
lasztási mozgalmairól, ezt mind énkor teljes 
és elfogulatlan tárgyilagossággal csclekesz-

minden siker nélkül tartatott meg. A tervbe 
vett egyesület iránt az érdeklődés hová to-
vább nagyobb mérvű s habár az ugyanazon 
órára összehívott párt-konferenciák a lakos-
ság legnagyobb részét igénybe vették s az 
időjárás is amolyan influenza-terjesztő volt: 
inégis elegendő számú s igen intelligens kö-
zönség jelent meg itt is. Az ügy beható meg-
beszélése után — különösen Benka Gyula 
gynxn. igazgató meggyőző érvelése követ-
keztében — határozaUlag kimondatott^ hogy a 
tervbe vett egyesület megalakulása kí-
vánatos, sőt létesítése városunk lakossá-
ga iránt minden körben a legjobb véleményt 
fogja kelteni, amennyiben józan felfogásáról 
s a korral első sorban haladui szerető fel-
világosult gondolkozásáról teend tanúbizony-
ságot, követendő például szolgálva más — 
nehézkesebben mozduló — vidéki községünk-
nek iö. Az erre szolgáló tá jékoztató — 
s most m é g nem köte lező — aláírások 
nyomban meg is kezdettek s a jelenvoltak 
által az erre szolgáló ivek csaknem kivétel 
nélkül eláirattak. További aláírások gyűjtése 
czéljából az ívek egyike Csernák János, 
ev,. másika pedig Szabó József r. k. taní-
tónál hagyattak, k iknek lakásán a ne-
tán részt venni akarók részére az 
ivek n y i t v a tartatnak. Január 17-én, 
esetleg 20-án uj gyűlés íog egybehivatni 
melyre az addig aláirottak külön is 
m e g fognak hivatni s ki fog mondatni 
a végleges megalakulás, valamint megtétet-
nék az új, kö te l ező aláírások, megvá-
lasztatik a tisztviselői, kar s egyáltalán az 
egyesület megkezdi, működését. — Az egye-
sület méhtel epének költségvetése s kezelési 
tervezete lapunk más helyén részletesen kö-
zöltetik s ari a lapunk t. olvasóiuak — s kü-
lönösen a szakembereknek —- figyelmét ez-
úttal felhívjuk. Őszintén ajánljuk a, szervez-
kedő egyesületet olvasóink figyelmébe s ajánl-
juk a most nyitva álló ívek aláírását, mert 

lina a maguk, gyermekeik, unokáik és a 
nagy számú rokonok nevében fájdalointelt 
szívvel jelentik édes anyjuk, illetve napa: 
ösv. Sarkadi-Nagy Jdnosné szüL Nagy Ilona 
asszonynak Szentesen, 1892. évi január 
4-én, élte 94-ik évében, végelgyengülés kö-
vetkeztében történt gyászos elhunytát, A. 
megboldogultnak hült tetemei f. évi január 
hó 5-én délután 2 órakor fognak az ev. ref. 
egyház szertartása szerint a főutczai ü l . t. 
259. számú házból az ev. ref. középtemető-
ben levő családi sírboltban örök nyugalom-
ra helyeztetni. Szentes, 1892, január 4. Ál-
dás kiséri pihenő helyére! Béke lengjen 
porai Mett! A megboldogult nővére volt 
Hódmezővásárhely imént elhunyt áldozatkész 
dúsgazdag polgárának, Nagy András János-
nak, s benne Bakay G9za, szarvasi birtokos 
neje, S&rkady Nagy Mariska úrhölgy nagy-
anyját gyászolja. 

— Rossz utak. A mostani sáros-fagyos 
időben városunkban a. kocsiközlekedés meg-
lehetősen nehéz, mivel a lovak a fagyon 
könnyen elcsúsznak. Eolyó hó 6-án Dr, 
Fuksz Ede városi orvos ¡lovait vezette a 
kocsis a Beliczey-űton, midőn egyszerre az 
egyik ló leesett s a másikat is magával 
rántotta a földre. Az egyik lónak a lába 
eltört. Szerencse, hogy a lovak kocsi-
ba nem voltak fogva, mert akkor nagyobb 
kalamitás történhetett volna. 

— A d ó z ó k figyelmébe. A körös-tisza-
marosi ármentesitő es belvizszabályozó tár-
sulat főigazgatósága értesítette városi elöl-
járóságunkat, hogy az 1892. évi ártéradó ki-
ró vási kulcsok azonosok lévén a tavalyiakkal, 

ez — anélkül hogy egyá l ta lán kötelez- a z említett adónem a tavalyi kirovás ará-
né az i l letőt a leendő belépésre — 21yában szedendő be. 
okot fog szolgáltatni az ügyet intézőknek 
arra, h o g y öt a j ö v ö gyűlésre külön 
íven is — mint egyszerű érdeklődőt 

o-

— Miniszteri j ó v á h a g y á s . A m. kir, 
kereskedelmi miniszter a Szarvastól Mező-
hegyesig vezetendő vasútnak, illetve a Szőr-
halomtól Kondorosig vezetendő szárnyvonal-
nak segélyezése ügyében a Szarvas város 
által felajánlóit 20.000 frt> a Kondoros ál-
tal felajánlott 20.000 frl; és végül az Oros-
háza által felajánlott 10.000 írt törzsrész-
vényekbe helyezett hozzájárulási összeget 
jóváhagyta. 

Ct — A szarvas i méhész -egyesü le t f. 
hó 6-ára összehívott alakuló közgyűlése nem 

— meghívják. 
— Farsang. Karúéval herczeg f. hó 6-án 

kezdte meg uralkodását, mely az idén igen 
hosszít lesz s reméljük, hogy ioren vidám is. 
A naptárcsinálók a farsangra nem kevesebb, 
mint 55 napot engedélyeztek, amivel a tán ez 
és mulatság legszenvedélyesebb hívei, vala-
mint a mamák is igazán meg lehetnek elé-
gedve, Hogy a papák mit szólanalc hozzá, 
az más kérdés I 

— A z uj évi gratulat iók megvál-
tása címén lapunkhoz összesen 45 frt folyt 
be. Mivel azonban a legtöbb adomány jóté-
konyczél megjelölése nélkül, érkezett, ismé-
telten felkérjük a t. beküldőket, méltóztassa-
nak szerkesztőségünket, a begyűlt váltságdi-
jak hovaforditása iránt tájékoztatni. Ha e 
hét folyamában sem sikerülne valamely 
egységes helyi jótékonyczél eszméjében meg-
állapodni, az esetben e gazdátlan pénzt a 
helyb. nőegylet és tanári nyugdíj-alap között 
gondoltuk megosztandónak, —e két intéz-
ményben leginkább találkozott a beküldük 
gondolatai. 

— B^küldetett . Tisztel t szerkesztő úr! 
Ifjú Jantsovits Pál főfelügyelő úr nyilatko-
zata folytán kérem közölni azt, hogy a be-
küldött sorok egyszerű, ötlet kifolyásai egy 
téves hír következtében, melyre figyelmét 
volt szándék fölhívni, s hogy nem volt a nyil-
vánosság elé szánva, igazolja azon körülmény, 
hogy Idhagdssal kö/ültetett; - egyébbké *t sik-
kasztásról beszélt annak idején a Fővárosi la-
pok, az Egyetértés és Budapesti Hírlap és az 
ügyészi, vélemény, melv szerint az ügy a kir. 
iszékhoz teendő át, ezek ellen kell hadakozni, 
s addig a használt kifejezések sem sérthetnek. 
Szarvas, 1882. január L Tisztelettel IC K 

— Hálálozá3, Tettük a következő gyász-
jelentést : Id. Sarkadi-Xagy Antal és icl 
Sarka di-Nagy Mihály, és neje, Dobosi Knro-

— Tanköte lesek összeírása. A me-
gyei közig, bizottság elhatározta, hogy az 
1892j93-iki tanévre eső tankötelesek 9 kor-
osztályát u. m. a 6—11 és 12—14 éveseket 
a tavaszi munka beállta előtt íratja össze az 
egyes községekkel. 

— Kft. Korén Pál, a csabai ev. egyház 
iij lelkipásztora f. hó 6-án foglalta el hiva-
talát Csabán. Az uj lelkészt ma, vasárnap 
fogja hivatalába ünnepélyesen beigtatni. Nt. 
Áchim Ádám főesperes. 

— Kincs szer a phyl ioxéra ellen. 
A megye közigazgatási bizottsága értesí-
tette az egyes községeket hogy az illetékes 
minisztérium sok évi tapasztalat után belát-
ván. hogy a phylioxéra ellen védekezni lehe-
tetlen, legközelebb intézkedéseket fog tenni 
a szőllővessző szabad elárúsithafása ügyében^ 

— A békés.-szt,-andi*ási takarék-
pénztár igazgatósága új üzleti házának 
felszentelése és az elmúlt üzleti év sikeres 
lezárása alkalmával saját kölségén szépen 
sikerült bankettet rendezett jan. 3-án Szt-
Andráson. Tosztokban, jó kedvben nem volt 

? a társasai? csaic ány, ugy, 
oszlott széllyel. A szarvasi telepnek vendé-
gekül meghívott választmányi tagjai azon 
benyomással távoztak a kellemes összejövetel 
színhelyéről, hogy a nem régen alakult rész-
vénytársaság szép fejlődésnek néz elébe oly 
ügyes és tapintatos férfiak, vezetése mellett, 
a milyenek most állanak a tak<u ékpénztár 
élén. Ennek igazolásául elég legyen e helyen 
annyit említeni, hogy a mult üzleti év több, 
mint 11000 forintnyi tiszta nyereséggel zá-
ródott. 

— Farsang i krónika. A szarvasi ipa-
roskör 18-92. évi január hó 31-én a „Bárány" 
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vendéglő nagytermében saját könyvtára javára 
tánczvigalmat rendez. A rendező-bizottság kő" 
vetkezöleg alakult meg: Popják György elnök 
Baginyi Pál jegyző. Demcsák János pénz-
tárnok. Liska János, Grósz Lambert, Sárkány 
Ferencz^ Petróczy Károly, Schlosszer János, 
Hrivnák Dániel rendezők. Belépdi-dij sze-
mélyenkint 80 kr, Családjegy 1 frt 60 kr. 
Kezdete 7 órakor. Felülfizetések köszönettel 
fogadtatnak. A szarvasi iparos ifjúság egy 
része pedigl892. jamiár hó 17-én az önképző 
egylet könyvtára javára a „Bárány" vendég-
lő nagytermében rendez tánczvigalmat. A 
rendező-bizottság : Szüle Kálmán pénztárnok 
Petrőczy Károly jegyző, Roszjarovitz János 
elnök. Deák Ferencz, Ferenczy Ferencz 
Pető Sándor. Becsák Lajos, Kiss József, 
G-aál Miklós, Nóbik Sándor, Zsuráffi Sándor, 
Liska György, Králik János, Bauernfeind 
Béla, Becsák Imre, Laviczky Pál, Misik Já-
nos, Oszterland Gyula rendezők. Belépti-dij 
személyenkin t 80 kr. Család-jegy 2 frt Kez-
dete fél 8 órakor. Felülfizetések köszönettel 
fogadtatnak. 

— Stat iszt ikai k i m u t a t á s Az öcsödi 
ev. ref egyházban az 1891-ik évben szüle-
tett 153 fi, 145 nőnemenlevő- összesen: 289 
egyén Meghalt: 140 fi, 129 nő, összesen 
269 egyén, e szerint a szaporúlat: 13 fi és 
6 nő, összesen : 19 egyén. Házasságra lépett 
78 pár Úrvacsorával élt : 910 fi, és" 1200 
nov Haláleset alkalmával az egyház részére 
adakoztak: Tolnai Gábor 40 frt, özv. Pap 
Lajosné 10 frt. 

— Tisztvá lasz to gyűlés . A csorvási, 
olvasó egylet f. hó 3-kán tartotta tisztvá-
lasztő gyűlését. Meg választattak,: elnöknek 
Asztalos Sándor alelnök Freitag János, pénz-
tárnoknak Moldoványi Antal és jegyzőnek 
Vecsei Sándor. A közgyűlés ugyan ez al-
kalommal elhatározta, hogy f. hó 31-ikén 
könyvtára javára zártkörű bálát rendez, s az 
erre vonatkozó intézke dések megtételére 
egy bizottságot kievezett ki. 

— Népmozgalmi adatok. Csorváson 
a r.katL egyházban 1891-ben született 106 
és pedig 46 fin, 50 leány, meghalt 95. sza-
porulat 11. Házasságra lépett 22 pár. Az 
ág> hitv. evang. egyházban született 88. és 
pedig 47 fin, 41 leány. Meghalt 69, és pedig 
31 ii. 38 nő. Szaporulat .19 és pedig 16 fi 
és 3 nő. Házasságra lépett 8 pár. Az ev-
ref. egyházban született 40, és pedig 22 fi és 
18 íeány. Meghalt 41, fogyatkozás 1. Házas-
ságra lépett 9 pár. A törvénytelen szülöttek 
száma a 3 egyházban 15. A rkath. egyház-
ban 5, az ág. hitv. egyházban 5, és a ref, 
egyházban 5. 

— A szarvasi ipartestület f. hó 19. 
tartja rendes évi tisztújító közgyűlését ez 
alkalommal fognak megválasztatni az ipar-
hatósági megbízottak is. 

— Czigány rablók. Kiss Mihály szar-
vasi földbirtokos kanászát, a 14 éves Dem-
csák Mihályt az ezüst-szőlőkön tul négy czi-
gány megtámadta s ruházatától megfosztotta. 
A tetteseket a kir. csendőrség és a városi 
rendőrség erélyesen nyomozza, 

— C s i g á n y t e l e p ü l ö k . Alcsnthon Jó-
zsef főherczegnek tudvalevőleg nem kis gon-
dot ad a czigányok letelepítése, nálunk Szar-
vason ez már könnyebben megy, hanem hát 
nincs is köszönet beuiie. Tiz szarvasi polgár 
ugyanis jelentést tett a járási ffiszolgabiró 
tehoz, hogy ,a második tizedben a pacsirta 

utczában oJáh-czigányok vásároltak 
nak eddig két' házat, s ott egészen 
tet folytatnak. Ruhátlanul járnak, tiizet rak-
nak az udvaron, azt körülállják stb. Vásá-
rok alkalmával pedig az összes idegen czi-
gányok assyliuma szokott e két liáz lenni, 
miért is a főszolgabíró a két czigány házat 
rendőri felügyelet alá helyezte. 

Fekete fehér és színes selyemszö-
lk, méterenként 45 krtől 15 frt 65 kr ig sima 

és 'mintázott, (mintegy 240 különböző fajta és 
2000 különféle szinben szállít megrendelt 
egyes öltönyökre, vagy végekben is pósta-
bér-és vámmentesén Henneberg G. (cs. 
és kir. udvari szállító) selyemgyára Zürich-
ben. Minták posta fordulóval küldetnek. 
Svájczba czimzett levélekrelO kros hélyeg 
ragasztandó. 

Katonasor. 
(Vité/i versezet.) 

Sorba áll az őrség, (a zene megszólal: 
Csinadratta bum, bum!) s indul zeneszóval 
Huszonnégy órai keserves munkára; 
Járkálni, vigyázni, — semmit se csinálva. 

Náczi barátunk ;s elérzékenyedett/ 
Mikor kijelölték számára a helyet: 
Magazint őrizni sötét éjszakán át . . . 
Össze kell szednie minden bátorságát. 

Hej, öreg kaszárnya, vén a te falad már, 
De azért glanezosabb sok fiataiabbnál, — 
Nagy okod van arra, lia nem akarnád is, 
Mikor vizitálni megy a generális. 

Van az udvaroodn rémült sürgés-forgás . . . 
Surolgat az egyik, meszet, vizet hord más — 
Kommaudóra megyen. minden apró munka; 
Nyaklevest is kaphat, aki már megunta. 

Jön az elöljáró az önkéntesekhez. 
— Jaj, ha kifogásra kettőnél több ok lesz 1 
„Wie heissen Sie ?u kérdi a túri gyereket. 
„Ja í" felel az nyögve s nagyokat nyeleget. 

„Mit nevet?" biztatá magyarul az öreg, 
Barátocskánk persze azt se értette meg, 
S méltatlankodva a képzelt bosszantáson, 
Felel: „Nem nevetek, jelentem aláson 1" 

Mindenki kaczag, a kapitány úr se fél — 
Sikerült hát minden, mint a népünnepély! 
Simán folyt a dolog, bakot senki se lőtt, 
Bátran megállottunk már a sistak előtt 

Ki is visznek oda szép, kettős redekben, 
Páva sem léphetne nálunk kényesebben — 
Hiszen lőni megyünk s akárki meglássa, 
Hogy hull majd az ellen előttünk rakásra. 

Csak Lővenduft Náczi morfondíroz félre, 
Látszik, hogy a dolog sehogy sincs ínyére ; 
Ki is vallja végre kint a lövőtéren : 
„A kezembe puska soha se volt, kérem." 

— Hisz ép azért van most! — incselkednek 

— Süsd el, de ne nagyon, ne félj ,nem halsz 
belei— 

..Nem látom a czélt se, tánezol ez a fegy-
ver . . 

Csipkedi á hadnagy: „Hát maga is ember ? 

Hát oroszlán maga? hisz az szembe várja 
A vadász golyóját, csak a kutya gyáva! 

élet, szebb halál!" — Inkább legyek 

Egy eleven kutya, mint egy holt oroszlán! 

Szóval a puskaport Náczi nem állhatja, 
Keserű ott neki minden pillanatra; 
Pedig hasznát vette egy szép nyári éjjel . . > 
De ne daraboljuk mesénk szerte-széjjel. 

Szép a baka, mikor rongyos a ruhája, 
Bakancsát meg a viz Össze-vissza járja; 
Menyecskék között is szépnek n ondanám én, 
De legfessebb mégis a nagy vakparádén. 

Két napig puczolja a sárga gombokat, 
Eijel-m 

össze is szedte ám . . . Hát úgy éjféltájba 
TJgy rémlik előtte, mintha ember járna 
Pár lépésre tőle . . . nem láthatta persze 
A korom sötétben s elillant a mersze. 

Furfangos állapot! De feléri csellel: 
„Iíalt, wer da ? !" kiáltja dobogó kebellel . . > 
De annak úgy látszik háromszor se elég —;— 
Czéloz, lő, s lelövi az őrnagy tehenét . . . 

Őrnagy úr a dolgot nem hagyja annyiba, 
Önkéntes dolgában tenger sok a hiba! 
Meg is szekírozza ez execérplatzon 
Könyezve nézi a markotányos asszony. 

Áldott vén asszonyok, szemenszedett népség! 
Ti enyhítitek a baka szenvedését; 
Vele éreztek ti örömben és bajban. 
Ha ti elmaradtok, bizony akkor baj van 1 

Nem merném mondani, hogy szépek volnátok, 
Hisz divatból régen kiment a formátok, 
Kis igazítással az is igaz még tán, 
Hogy boszorkányokhoz sorakoztok méltán. 

Isten a bűnömet- aneg nem bocsátaná, 
Ha pálinkátokat jónak állítanám; 
Kifliről, kenyérről inkább nem beszélek, 
Meg apprehendálna rám a hamis lélek. 

Hanem azért bizony furcsa lenne a raszt, 
Ha garasért snapszot nem kapna a paraszt! 
Sőt hadnagy uram is> ki mellesleg báró, 
Hatalmas kortyokat nyel a pohárkából. 

Hej a szép tiz perczről fogalma sincs annak, 
Kit nem sütött nyáron hat órán át a nap 
Marschadjusztirungban — takaros egy sor a, 
Nem valami dicsőn megy a baka sora. 

Leülne pihenni hűs fa árnyékába, 
S csak futó homokba taposhat a lába! 
Kerékvágásból is merítene italt, 
De nincs . . . bizony legény a talpán, ha kitart! 

Mikor aztán minden erejének vége. 
Menyországi szózat harsog a fülébe, 
Akkora örömet a világ nem látott, 
Mint mikor a baka hallja az abschlágot. 

Elfelejti három esztendőnek terhét, 
Erejéből három ágyura kitelnék, 
Dalol és elbúsul, könyezik és nevet: 
Hogy még ezt is hagyták megérni az egek! 

Hogy várja már otthon a szép ürzse, Jutka, 
Csak már mihamaráb szépen haza jutna! 
Szép piros kendőt visz ajándékba néki, 
Már annyira mért ne tenne magáért ki? 

Az lesz ám a rapport! se hossza, se vége, 
Büszkén néz a kis lány szégyenlős szemébe, 
S lia mit el tudna mondani szép szóval, 
Kibeszéli magát ezer édes csókkal 

Három hónap múlva üli lakodalmát, 
Édes gond zavarja messzire unalmát, 
Ott lesz a falunak apraja és nagyja. 
Szerető szép párját soha el nem hagyja, 

— Ugy legyen, ugy legyen! s*ivemből kívá-
nom. 

Olyannak látszik az egész, mint az álom. 
Boldog szeretőknek -boldog ébredése . . . 
Vájjon jutok-e még én is ébredésre?! 

Felhívás czukorrépatermelésre,. 
Midőn a békésmegyei gazgasági egylet 

néhány évvel ezelőtt a ezukorr^pa termelési, 



Vasárnap, január 10. 1892? m Á m M és "VIDÉKE; 
tisérletekre hiyta fel a gazda közönséget, 
ezt azon reményben tette, hogy ha az itt 
kermelendő czukorrépa, oly czukortartalom-
mai biranű, aminő szükséges arra, hogy ha-
szonnal legyen felgyárthatő, a gazdaközön-
ségnek egy oly gazdaságilag hasznos növény 
termelésére ad inpulsust, mely nemcsak hogy 
dús jövedelmi forrássá váland, de az itteni 
egyoldalú gazdálkodási rendszert kedvezőbbé 

vezőbb befolyással leend. 
Nem látja a gazdasági egylet kizártnak 

azt sem, hogy a vármegye területén — ked-
vező esélyek esetén, — egy jelentékenyebb 
czukorgyár állittatik fel, ámde erre csak 
akkor lehet gondolni, ha a czukorrépater-
Hielés vármegyénk területén honossá, ismertté 
és kedveltté váland, inert hiszen egy czukor-
gyár üzeméhez több ezer hold czukorrépa ter-
melése mulhalhatlanul szükséges. 

Ma már tisztában vagyunk a legfőbb 
dolgokkal, mert a három évi kisérlet, — 
melyből az utolsó évi már pár száz holdra 
terjedő vala, — igazolta a gazdasági egylet 
feltevését, hogy t. i. az itt termelt czukor-
répa kiállja a versenyt nem csak az ország 
más vidéken, — de a külországokban ter-
melt czukorrépával is; kiállja pedig meny-
nyiségileg ép ügy, mint minőségileg, mert 
midőn egy oly — a mennyiségre nézve — 
kedvezőtlen évben, minő a fólyő 1891-iki 
volt, midőn 3—4 hónapig még harmat is alig 
volt épen akkor, a mikor a répának fejlőd-
nie kellett volna, s daczára a kedvezőtlen 
viszonyoknak, még is 124 írt bruttó jöve-
delmet tudott adni egy 1100 Oöles hold föld 
— nem számitva a takarmányul vissza ma-
radt fonnyadt répát és a levágott répa feje-
ket, — a mit szinte nem szabad figyelmen 
kivül hagynunk. — A mi pedig a minőséget 
illeti, az a budapesti orsz. vegykisérleti ál-
lomás polarisatiója szerint, minden várako-
zást felülmulőlag jó volt! 

Lehetetlen tehát ismételve nem for-
dulnunk gazda közönségünkhöz, s kérve fi-
gyelmeztetnünk, hogy saját jól felfogott ér-
dekében, komoly megfontolás tárgyává téve 
ezen ügyet, készítse el a jövő útját azzal, 
hogy körülményeinek számbavételével ter-
meljen annyi ezukorrépát, a mennyit czél-
szerűnek és hasznosnak lát saját szempont-
jából, termését a hatvani czukorgyár az alább 
közlendő feltételek mellétt hajlandó átvenni, 

Egyletünk igazgató választmánya leg-
ujabban azon óhajtását fejezte ki a gyár 
igazgatóságánál, hogy tekintve gazdaközön-
ségilnknek a czukorrépatermelés teréni já-
ratlanságát : tekintve a kezett nehézségeit 
álljon el az eddig követelt 5 éves szerző-
déstől, s egyelóre csak évről-évre, szerződé-
sen kivül engedje gazdaközönségünket a té-
ren mozogni; s az igazgatóság figyelembe 
véve érveinket, erre is reá állt. Kincs tehát 
semmi oka tovább is vonakodni a. t. gazda-
közönségnek ezen, és különben is reá csak 

előnyös — czikk termelésétől annál kevésb-
bé, mert utóbbi termés átvételénél is iga-
zolta a gyárigazgatóság azt, hogy a gázda-
közönseg. irányában tett Ígéretéhez képest 

es meltanyossággi * ^ mi i a 
melók teljes elismerését és bizalmát méltán 
érdemelte ki. 

A hatvani czukorgyár hajlandó továbbra 
is, az általa tnár a mult évben megajánlott 
feltételek mellett a termelendő ezukorrépát 
átvenni ; a feltételek a következők: A czu-
korrépa 50|0 levonással, — mely a calora-
való tekintetből szükséges, — métermázsán-
ként a termelő legközelebbi vaspályai állo-
másánál 78 krajezáron vétetik át. 

Ha a ezukorrépának czukortartalma 
14sz.-on felül van — a mi nálunk az eddigi 
polarisatiok szerint igen gyakori, — még 3 
íu-ajezár m. m. premiumot ád. — Yissza ád 
a gyár 40 sz. répaszeletetet minden után-
flzetés nélkül, s biztosítja annak az illető 
vasúti állomáshoz leendő szállitását 11 írt-
jával Avaggononként. Ad továbbá kívánatra 
8sz, mésziszapot, mely aluezernára valamint 
egyéb pillangósokra kitlinö trágya. A gyár-
igazgatóság — a répa átvétele után történő 
elszámolás mellett — magot kilogrammon-
ként 25 krajczárjávai ad. Az esetleg bár-
mely okból utánvetésre szükségelt vetőmagot 
pedig ingyen adja. A termelő köteles csak 
is a gyár által adandó magot használni. A 
termelő kívánságára a gyár minden czukor-
répával bevétett kat. hold föld után 4"sz.-ra 
— mely szinte a végleszámoláskor von a tik 
le, — 30 frt előleget is hajlandó adni, a ki 
ezt a kedvezményt igénybe venni akarja, — 
és pedig a vetes után 15 frtot, s a második 
kapáláskor szinte 15 frtot. 

Még egy igen figyelemre méltó előnyt 
is hajlandó nyújtani a gyár igazgatósága, t. 
i. ha répánk a kedvező időjárás folytán má.i 
augusztus hó közepén érett lenne, és haj-
landók lennénk azt augusztus 15-től kezdve 
szállítani, ez esetben a gyár a fentebb jel-
zett árakon felül annyi krajczárral ad töb-
bet minden mázsáért, a hány nappal augusz-
tus vége előtt a szállítást eszközöljük, t. i. 
ha augusztus 16-án kezdjük meg a szállítást 
ez esetben 15 krajczárral többet vagyis 78, 
illetve, 81 lcrajczár helyett 96 krt fizet; ha 
17-én, akkor 14 lcrral és így tovább minden-
nap kevesebbet 1 krral szeptember l-ig Ez 
nem csak azért lenne előny a gazdára^ hogy 
nagyobb árakat érhetne el, de azért is, mert 
kulcoriczatörés előtt könnyebben kap mun-
kást, s mert az utak c hóban még jók, s a 
szalmás gabona behordva lévén, az igák is 
fennakadás nélkül fordíthatók lennének a 
répának a vasúthoz leendő szállítására. 

A ki tehát ezen feltételek mellett haj-
landó ezukorrépát termelni, szíveskedjék a 
gazdasági egylet titkárához fordulni* a ki 
minden egyébb idevá gó kérdésre készségcsen 
szolgál felvilágositássai. 

Nem tartjuk feleslegesnek a termelés 
szempontjából szükséges tudnivalókat itt rö-
viden közzé tenni az e térén még kevés 

gyakorlati ismeretékkel bíró gazda közön-
ség némi tájékoztatására. 

Vizenyős, mély fekvésű, szikes vagy 
frissen trágyázott föld a czukorrépa terme-
lésre neut alkalmas. Legciélszerübb erő ve-
teménye az őszi buza vagy 'rozs, másodsor-
ban az árpa és tavaszi buza. 

A talaj bemunkálását illetőleg az ősz! 
mély szántás nagyon ajánlatos; tavasszal a 
vetés előtt csak sekélyey kell szántani, vagy 
ha a talaj erre alkalmas, az eke exstirpa-
torral is helyettesíthető, a mi a munkát fe-
lette megkönnyíti. A vetés ideje, ápril hó ele-
jétől május hó közepéig terjed, de ha kivész, 
május végéig mindig utánvethető. 

A vetés sorve tövei, — vagy egyenesen 
húzott barázdákba kézzel történhet, de a ma-
got 2—3 cmnél vastagabban betakarni nem 
kell. A sorok egymástóli távola 32—34 cm. 
(1 láb) legyen. — Ha a vetés kelni kezd, 
azonnal porlianyitsuk legalább a sorok közeit, 
s ha megerősödött s 3—4 levél mutatkozik 
s a növény szára lúdtoll vastagságú, egyezni 
kell úgy, hogy a rászák egymástól. 14—16 
cmeternyire (5—6) hagyassanak. Egy kat. 
holdra 10 —12 klgr. mag szükséges. A vető-
maggal takarékoskodni nem : szabad, mert 
ritkítani könnyű, de pótolni sikeresen vajmi 
nehéz. 

A répát valahányszor gyonios, kapálni 
kell; de minden esetben legalább három ka-
pálást kell, hogy kapjon: s az utolsó kapálás 
alkalmával a répa sorok egészen a levélze-
tig feltőltendök, mert a fedetlen részben 
chloroíil képződik, — ez az úgynevezett zöld 
fejet okozza, melyben czukortartalom nincs 
s ép azért vágandó le. Minél jobban feltölt-
jük tehát, annál kevesebbet kell belőle le-
vágnunk, s ép azért a feltöltés igen fontos. 
— Az érési állapot a vetés után 5—6 hó-
napra következik be. B.-Csaba, 1891. deczem-
ber kn. 
Zlinszky István, B e l i c z e y István, 

egyleti titkár. egyleti elnök. 

Szerkesztői üzenetek, 
A. B. Üdvözöljük — „Moltkétf, ti nagy hall-

gatót." 
OX. G-. KONI)OROS. Megkaptuk, jövő számunk 

hozza. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : 
V A R G A JÓZSEF. 

! v i s é a - M 

. Alolirott két v 
é s teénsre: 

f. évi ápril e l se jé tő l 

a piaeztéren lévő, volt Krajner-féle ház-
ban jutányos áron bé 

Özv. 

m 
$p 

Ezen r ég j ó n a k bizonyul t , 
bedörzsölést csúz, kösz- \ 
vény , t a g s z a g g a t á s stb. ellen \ 
legjobban ajánlhatjuk a t. ez. kö- \ 
zönség figyelmébe, Egy üveg ára í 
40 és 70 M és a legtöbb gyógy- | | | 
szertárban kapható. f f l 

€ Í > 

a „Szarvas és vidéke" 
részére os 'on 
felvétetnek a kiadóhi-

A, könyvkereskedésében 

n a g y s z e r ű e n h a t n a k gyomor bajoknál, nélkülözhetetlen és ál talánosan ismeretes 
hAzt qa népszer . 

A g y o m o r b e t e g s é g t ü n e t e i : étvágytalanság, gyomorgyengeség, bűzös lehelet, 
feifüjtság, saVanyü félbütfögés, hasmenés, gyomorégés, fölösleges nyálkaklvá-
lasztás, sárgaság, undor és hányás. gyomorgörcs. szító Ul és < 

H a t h a t ó s g y ó g y s z e r n e k M z o n y u l t fejfájásnál, a m e n y n y i b o n ez a g y o -
m o r t ó l sz ár m á z o t t j gyómortulterhelésnól é t e l e k k e l es i t a l o k k a l , giliszták, májbajok 

cs hamorrholtíáknál. 
fömlitcít b a j o k n á l a lUárfaczefii nyomorcneppeH 

é v e k o ta k l t ü n ö k n c i c b i z o n y u l t u k , a tnifc szAz m e g szAz b i z o -
n y i I v á r i v f a n usit. E g y k i s ü v e g á f a li Asznál a t í utasüásBal 
e g y ü t t '»0 k r . , n * g y ü v o g a n. 70 k r . 

M a g y a r o r s z á g i fő rak tár? 
'J'ui'ftli J ó / » S « f gyógyszertára 

U m l a p c H l , K i r á l y t i teza 12 sz . 
A. v é d j e g y e t és alAinVst tüzetesen tessék megto lc in -

í e n i 1! C s a k o l y cseppeke t tessék e l f o g a d n i , m e l y e k n e k b u r -
. . t k o l a t á r a z ö l d s z a h i g v a n r a g a s z t v a a k é s z i t ö a l á í r á s á v a l 
Í c t - U m ^ . . ( 0 < B r á d y ) és ezen s z a v a k k a l : „ V a l ó d i s á g á t b i z o n y i t o m u . 

A jját'tftcxi 

M 

S z a r v a s o n 
Kunszentmártonban Szílárdfy ÍCároTy gyó 
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Jlirott van szerencsém a ,n. é. 
közönség becses tudomására hozni, hogy 
átiitazdsom alkalmával itt helybe a rö-

re * i « 

Baginyi-féle házban 

nyitottam, melyet, hogy a n. é. közönség 
legmagasabb igényeinek is megfelelhes-
sék a legújabb optikai eszközökkel ren-
deztem be ugy, hogy bár mily borult 
időre eszközölhetek felvételeket a leg-
jobb sikerrel visít nagyságtól egész élet-
nagyságig a legjutányosabb árak mellett, 

Elvállalok továbbá elkészítés végett 
fényképről OLAJ FESTMÉNYT készí-
teni bármily nagyságban, művészi kivi-
teléért kezességet vállalok. 

Régi fényképeket nagyítani vagy 
ügyaii oly nagyságban sokszorosítani, 
szóval a fényképészet terén máig ismert 
bárminemű müvek elkészítésére vállal-
kozók a legjutányosabb árak mellet.t 

A n. érdemii közönség becses pártfogását 
kérve maradtam kiváló tisztelettel 

Minden előképzettség nélkül lehet mértéket 
venni, mintázni és szabni a es. kir. szabadalmazott 

segélyével, akar gyermekruhát akarunk készíteni, akár 
legfinomabb női ruhát. A pontos és síkeres mértékve-
vésért és szabásáért jótállunk. Ezer meg ezer példa bizo-

az 
KÉSZÜLÉK 

czélszerü voltát. Ennek egy háztartásból se szabadna hiá-
nyoznia. 

A kezelés igen egyszerű, sőt fiatal leányok részére is. Az 
egész készülék ára, magyarázatokkal együtt minden nyelvben csak 3 f r t . 
— Szétküldés naponta kétszer utánvéttel 3 frt 20 kr, előleges beküldése 
mellett a készülék bérmentve küldetik meg. Kizárólagos főraktár alulírott 
szabadalomtulajdonosoknál: 
KELETY és ROTHMANN, Bécs II., üntere Donaustrasse 49, 

Főrakt. Magyarhon részére Budapesten Gottlieb Vilmosnál Andrásy-ut 49. 

1—3, 
KAUKÁL JÁNOS, 

f é n y k é p é s z E g e r h o 1. 

m Szépirodalmi és ismeretterjesztő képes heti lap, 
ffl Szerkeszti: Dr. Tolnai Lajos. Főmunkatárs: Dr. Váradi Antal. Felelős 
| | ! szerkesztő és kiadótulajdonos: Dr. Murányi Ármin. ^ 

E L Ő F I Z E T É S I 

y m szerencsénk a m érdemű kö-
zönség becses tudomására hozni, hogy 
B ú d a p e s t e n hosszabb 
korlat után elsajátító ttok a 

s elválallunk mindennemű uj paplanok 
készítését a legfinomabb selyemből a 
legegyszerűbbig bármily nagyságban ; 
úgyszintén ellválalunk ócska használt 
paplanok behoritását ás a benne lévő vatta 
ujonnani felveretését és feldolgozását 

a ffHQLGfYEK LAPJA" czimű divat-melléklettel s a REGENY- J g 
MELLÉKLETTEL együtt : Egész évre 6 frt. Félévre 3 frt. Negyed- M 

A „Képes Családi Lapok" czimü hetilap uj negyedbe lép. A 
§P magyar szépirodalomnak e hatalmas tényezőjét, a magyar müveit S 
| | | családoknak e szellemi kincsét a következő irók és -irónök támogatják: g] 

g Jókai Mór, Lanka Gusztáv, Rud,nyán$zhy Gyula, Dalmady Győző, 
Mikszáth Kálmán, Komócsy József, Temérdek (Jeszenszky Danó) dr. Prém |] 

IP József, dr. Sziklay János, Inczécly László, Palágyi Lajos, Erödy Dániel, 
IP Dengi János, Tölgyesi Mihály, Vértessy Gyula, Méry Károly, dr. Murányi ^ 
j | í Ernő, Petri Mór, dr. Boditzky Jenő, Csorba Palotay Ákos, stb.; Benitzky-
§p Bajza Lenke, Büthner Lina, Xagyvárady Mira, Kuliffay-Benitzky Irma, 

Harmath Lujza, Hevessiné-Sikor Margit, V. Gaál Karola, Karlovszky 
Ida, Mericzay-Karossa Irma, Erzsike stb. stb. jjgj 

A „Képes Családi Lapok" az összes szépirodalmi képes heti lapok áj 
|m között a legélénkebb, legváltozatosabb. Tartalma az irodalom minden válfaját 

Bővebb1 felvilágósitást VIGNER LAJOS 
tüzif£*~é3 "szénkéf éskedőiiél helybe. i -3 

BAKAY SÁNDORNAK 
csizmadia-utczai házában 

g*-
? r 

felöleli; képei a jelen eseményeit s a leghíresebb festők műveit mutatják be. 
w< „Hölgyek Lapja" czimű havonkint kétszer megjelenő divatmelléklete | 
" I a legújabb divatképeket hozza & e mellett a magyar háziasszonynak valóságos | 

szellemi titkára, a mennyiben a nevelés, az egészség, a gazdaság, kertészet, a m 
háztartás s a konyha terén nincs olyan kérdés, a melyet ne tárgyalna s nincs fg 

| olyan titok, a melybe hölgyeinket be ne avatná ! 
Regénymelléklete külön beköthető négy kötet érdekes regénynyel aján-

dékozzajmeg évenkint az előfizetőit. 
ffl Zöld boritéka is tele van mulattató közleményekkel, humoros aprósá- | | f 
m gókkal, sakk-, kép-, szám-, koczka- és ponttalányokkal és szőrejtvényekkeí, f j 
jS| melyeknek megfejtői értékes jutalmakat kapnak. Ita 
M ^ Mutatványszámokat ingyen és bérmentve küld a kiadóhivatal m 
i f i mindazoknak, a kik éz iránt — legczélszerübben levelezőlapon •—hozzá fordulnak. 
§P A ki az egész évre szóló hat frtnyi előfizetési összeget 4 0 I 
I S krajczár csomagolási és postaszállítási díjjal együt egyszerre be- j§jj| 
\m küldi, annak 4 regényt; a ki 3 frt előfizetési összeget 30 kr 

a M n M A I JC • J - - . > J i » • _ t _ • • 1 1 _ _ - - . . - » I > 1 <* gciási és postaszállítási díjjal együtt egyszerre beküld, m 
két regényt; és a ki csak 1 frt 50 krnyi négyedévi elő- ¡£§ 

i dijat 20 kr csomagolási és postaszállítási diiial ecvütt m 

csomagolási és postaszállitási díjjal 
m annak két regényt ; és a ki csak 1 fr 

fizetési dyat 20 kr csomagolási és postaszállitási díjjal együtt 
M egyszerre beküld, annak a kiadóhivatal egy regényt küld ajánlva, m 
I I A ki 3 uj előfizetőt gyiijt s aü előfizetési összeget egy^ei're beküldi, M 
mm annak elismerésül egy díszes emlékkönyvet küld a kiadóhivatal. f j f 
gk Megrendelhető postautalványon minden postahivatalnál és min- M 
§É| den könyvkereskedésben. |fe 
Í | Előfizetéseket ( a hónak bármely napjától) elfogad a „Képes Családi ¡f§ 
| l | LapokMíiadóliivatala BUDAPEST, Nagykorona-utcza 20 szám. gp 

- p Télies számú példányokkal még mindig szolgálhatunk. I ^ g feÉ 
m 

Nyomatott Sámuel A. gyorssajtóján Szarvason 18í)2. 
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