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TARSADALMI és SZÉHBODALMI HETILAP.
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ICESZTOSKG .ES KIADÓHIVATAL :
Előfizetéseket és hirdetéseket elfogad helybeA NYÁCSIK SOMA ÜTŐD A CZlÍG.
Búza-utcza, 1283. szám, liova a lap szellemi
Ugyanitt egyes számok is kaphatok.
kr. részét illető közlemények, recl&mátiók és előEgyes szám ára 10 Itr,
fizetési pénzek küldendők.
kr<
Hirdetúck és nyílttéri Wzleinények jutányos
kr.
dron vétetnek fél.
Kéziratok nem adatnak vissza,

meg a tüntető választó polgárok bizalmát, önkezével oltsa ki virágzó
ifjú életét. . . Hihetetlennek hangzott,
1887—1892.
hogy a boldog családi élet hajléka, a
Mólyen megdöbbente esemény hi- hol szeretet találta meg otthonát, ily
rét hozta meg a távi ró inuk vasár- megrendítő eseménynek váljék szinhenap a reggeli órákban. Gróf Csáky Ist'^é !
. . Sajnos, a hiradók szava
t
ván cb\; Szarvas .város országgyűlési igaz
képviselője, a vallás- és közoktatásügyi
Csáky István gróf, ez a kedves
miniszter fia, Öngyilkos lett.
modorú, előkelő, nagy műveltségű fiaA tragikus esetnek kétkedéssel fo- tal ember, a ki péntek este a legjobb
gadott Ilire — mint a szenzácziós hí- hangulatban vegyült a szülei házban
rek mindig —- villámgyorsan terjedt rendezett estély vidám társalgásába,
el a városban. Rövid negyedóra alatt másnap délután élettelenül feküdt szoez képezte beszéd tárgyát ntezán, hi- bája p ami agán. Mellette az életoltó
vatalokban, társaságban mindenütt. Ál- revolver.
talános volt a részvét társasköreinkben pártkíllíjnbség nélkül, s mindenki
azt kivanta, vajha megh azud tol t atnék,
vajha mende-monda volna, költött história a kedélyek nyugodalmának megzavarására. Hihetetlennek hangzott,
hogy az az örömtől sugárzó arczii
ifjú, ki pár hét előtt sok szép remény
érzetét keltve, meghatottan köszönte
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Az öngyilkossá lett ifjú gróf édes
atyja épen a végzetes délutáni órákban
Fenyvessy Ferencz orsz. képviselő,
Szmrecsányi Miklós és Telepy társaságában a képcsarnokban volt s hosszú
ideig nézte a Flagellánsolc ezimíi képet. Mint rendesen, most is délutáni
fél 5 órakor érkezett haza a miniszter,
hogy ebédhez üljön. Együtt volt már
Te vagy az áldásom,
Te a dicsőségem.
III.

SWÍoi.*)

Irta : R u d n y á n s z k y Gyula.
L

Van egy csodás könyvem : az ükét szeme
A jó Isten minden titkával Ide;
jtfijüt köny v az elöltem, olvasom sokat,—
Onnan irom ki a legszebb sorokat.
Ha elvesztenélek,
Holtig keresnélek;
ti ha megtalálnálak,
Az egész világért
Oda nem adnálak.
Tg édes, te drága!
Életem virága !
Örök üdvösségem !

Tökéletes vagy, boldogság kísér9
ti boldog} ki köntösöd széléhez ér;
Láhod nyomán fphér rózsák fakadnak,
Áldása vagy másoknak és magadnak.
Szépség, dicsőség, ifjúság tied,
Szeretet, jóság oltára szived,
ti a szűzi báj, mint harmat, rét virágán,
e
Csillog kedélyed hamvas lepke, szárnyán*
Dalod gyönyör, hódítás a neved;
De a szerelmet még nem ismered,
S én, mig csodállak, Isten szép remekje,
Szeretnék lángot vetni a szívedbe.

(Caiíky latrán gr. huhlla,)

Egyre írják a könyveket és czíkkeket
*) A kíUinó költő 011)0 hangulatos szép köl- arról a nagy rejtélyosségröl, a tudott és a
tcmo'nyoii*^ melyek lapunkba» jel önnek meg elöazör,
sejtett dolgokon tul tátongó világról,melyet
klíltín iti felhívjuk olvasdink figyelmi.
Szerk*
a bölcsek serege nem tudott pozitív adatok-

az egész család, csak István gróf hiányzott. Miként ha borús aggodalom fogta
volna el apai szivét, legelsőben is inasához fordult e szavakkal :
— Iiol marad a fiam ?
Az inas fölmegy az emeletre,
megnyitja a Csáky István gróf által
lakott szoba ajtaját. Rémületében néhány pillanatig, miként ha gyökeret
vert volna a Iába, állva maradt a szoba
küszöbén. Nem hitt a szemeinek. Néhány lépésre tőle a pamlagon feküdt
a Csáky család büszkeségének, Csáky
István grófnak élettelen teste. Halálsápadtan rohant le az inas, hogy hírvivője legyen a családot ért szörnyű
csapásnak. Ha az égnek százezer villáma csapott volna le, nem okoz oly
rémületet, mint okoztak ama szavak, a
melyek az inas ajkáról elhangzottak.
Ki vállalkoznék a híradást követő
megrázó jelenet leírására? Ki vállalkoznék, hogy az édes anya, a gyermekét szerető édes apa fájdalmának
megnyilatkozását a papírra rójja ?
kal s a költők nem tudtak fantáziájukkal
benépesíteni.
A pozitivista rááll a kétszerkettő négy
megingathatlau biztos álláspontjára, s mosolyogva nézi a misztikusok kalandor törekvéseit. S aztán egyszerre eldördül egy pisztolylövés, egy buta golyó megállítja egy
fiatal szív lüktetését, egy boldogságnak
alkotott házra rászakad a kétségbeesés, egy
világgá kelő „miért ?"re nem akad felelet,
s a tudó, az életet a megclönthetlen bizonyosságoknak látöszögl étéből n6zö bölcs egyszerre belátja, hogy vannak oly dolgok,
melyek magyarázatát, mig a világ, a sejtelemtől kell kilumyorálnia.
Kicsoda erők dolgoztak az izgékony,
érzékeny idegközpontokban, micsoda dispozicziók oldattak meg az ősrejtélyben, az
agyban ; mi volt az, a mi a szokás, az Önkényes törvény ellen lázadásra bírta az
egyént?
E kérdésekre soha meg nem felel
sem a kutatás, sem az mtuitió. Kínkeserves
kíváncsisággal kutat, okumlál a nagy rejtélyben két boldogtalan ember, az apa s az
anya, s nem találnak egy szikrányi válaszolást sem. Pedig a szerencsétleneknek még
egyéb kérdéseik is vannak, még sokat akarnának megtudni: hogy miért szakadt rájuk

Vasárnap, márczúis 13. 1892,

S&AR/YAS és VIDÉKE
Mi érlelte meg m ifjú grófban m
öngyilko sság gon dolatát ? Vájjon ki
tudná megadni erre a választ ? Mikor
a szörnyű eset a fővárosban köztudomásra jutott, megeredtek á kombinácziók. Egyik azt mondta, hogy remény•' *

>...

sem arczárói, sem szemeiből nem olvashatta ki senki.
A minisztert és családját utóbbi k1 őben egymásután érte a gyász. A miniszter
nej ének,a Bolza grófi családnak, lm sz tagja
szállott a két utolsó év lefoigása alatt
a sirba. És e megrendítő események
sorozatát betetőzte a szülők jövő reményének, ^Csáky István grófnak, öngyilkossága, Vájjon enyhíti-e a megszomorodottak fájdalmát az. hogy az
egész ország részvéte osztozik bánatukban, enyhiti-e az, hogy a szülőkkel
együtt az egész ország könnyezik az
Öngyilkos gróf kihűlt teteme fölött.... ? !

A család egész csendben óhajtotta megadni forrón szeretett halottjának a végtisztességtéteit. Tgy történt, hogy a szarrasi
szabadelvű párt küldöttsége, mély Keiszig
Ede főispán vezetése mellett Mikolay, a szabadelvű párt végrehajtó bizottságának elnöke
Szinnay, calaca dr., Szemző dr., Lengyel
di\, alelnökéből állott, — csak a beszentelés és elszállítás után jelenhetett még réizvétnyilvMíiitásra a gyászoló családnál.

telen szerelem adta a kezébe a gyilkos fegyvert. Az ifjú gróf polgárleányt
szeretett volna s grófi czimerc, társadalmi állása akadályozták, hogy nőül
A Csáky-család otthona.
vegye szeretete tárgyát. A másik azt
(Szepcs-Szomüat.
Budapest.)
találgatja, liogy a túl feszi tett munkásA mérlietlen bánat, mely most Csáky
ság, a sok olvasás zavarta meg az
Albin miniszter családjára omlott, az egész
ifjú lelkének egyensúlyát, a harmadik
ország részvétét és bánatos érdeklődését e
amerikai párhajról suttog. A legvalónemes család otthonára irányítja. Eme ott*
színűbb, hogy egy önfeledt p erezi) en;
:a, melyen icivu) ugyan SOR V.I
Tragikus yéget ért fiatal képviselőnknek
valami megmagyarázhatlan lelkiállapot
dosta az államférfiú homlokát, de melyen
egyszerű volt a temetése, mely két ion délhatása alatt irányította szivének a
belül mindig megtalálta a vigaszt; a békét,
után folyt le. A koporsó az elhunyt lakásán
revolvert
az elégedettséget, a lelki harmóniát.
volt felállítva, 39 koszom fedte a ravatal
A figyelem most ama termek felé forA fiatal gróf az utóbbi időben lépcsőjét. Ezek közt a legszebbek voltak a
rendkívül ideges volt. Szokása elle- következők: „A míibarátok köre — Csáky dul, melyekben a legszebb családi élet folyt,
nére sokat bálozott, s néha órák hosz- István grófnak*, Benczúr Gyula. „Szarvas a mi csak képzelhető, s melyek nemrég vidáman zajlottak amaz estélyektol, melyekszáig hallgatta a czigányok muzsiká- város — szeretett képviselőjének", Wohl ben a miniszter előkelő szellemű neje megját egyedül. Idegességét növelte máj- Janka babér- és fenyőkoszorút, gyászfátyol- teremtette az első, társadalmi korlátokat
jla.l bevont fekete szallagján e felirattal:
baja is.
„És ne vigy minket a kísértetbe", Feszty nem ismerő szalont;.
Csáky István gróf alig néhány Árpád remek bokrétát, Jtfkay Mór fekete i
Két kedves otthona van a Osáky-családhónapja töltötte he életének 24 évét.
Azok, a kik a miniszter szalonjának látogatói voltak, csodás dolgokat
,
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beszélnek a fiatal gróf rendkívüli tá- rozsa.-koszonit küldött szalag ívdkul, stb. A' ,
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volt.
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lén tuniosságáról. Nagy tudása, éleslá- beszeni
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.. t sát húsz
évig intette gróf OsakyJ Albin,
vl *,.
püspök kevéssel negy ora előtt vegzeü st ,
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tással. párosult, szelid, behízelgő modo: miüt t(m m
mely a halottas szobában ment végbe, a
l <
rával első pillanatra lekötelezte azokat, családtagokon kívül csak igen kevesen vol*
#
a kik vele összejöttek. A fényes tehet- tak jelen. A gyászszertartás utáu a vendéA kassa-tátrai vonal Szopás Olaszi álségű gróf a képviselőház megnyitó illé- gek távoztak, a koporsót levitték s a szál- lomásától egy kis órányira fekszik Szepeslító deszkakoporsóba helyezve a központi j Szombat s parkettel vetekedő gördülékeny
sein a ház korjegyzője volt.
Ha leszállt a jegyzői emelvény- pályaliázba, innen Szépes-iUind szentre szálli- útja van, melyet félúton erdők, mezők zöldje
tották. Csáky Albin gróf, a vallás- és közok- szegélyez, a másik felén meg ielmerülnek a
ről, sorra járta a képviselőket, beszéltatásügyi miniizter szintén elkísérte fiának szepesi vár regényes romjai, oly luiséges kigetett, csevegett, oly derülten, annyi holttestét, melyet ott a családi sírboltban | s é r t í t e t a d v a a kastélyig, hogy azok annak
kedvességgel, hogy lelke elborul, 't helyeztek örök nyugalomra. —
ép oly fellétlen tartozékai, mint akár az
WWaWW
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a fájdalom, hogy hogyan fogják e-visel ni a
gyötrelmet, hogy mért létezik büntetés, mikor nem előzte meg bűn, hogy mire valö a
szeretet, ha okvetlenül a búbánat lép nyomába ?
Az erős, száraznak mondott férfi a
nagy rejtély súlya alatt leroskad. Olyan temérdek sokat kellene megtudnia, az egyet: en
pedig, a ki valamiféle magyarázatot adhatna,
túl van már a kérdéseknek és feleleteknek,
a tudásnak és a magyarázásnak világán.
S aztán ráköszönt a kétségbeesés szórakozottsága, az a nagy zűrzavar, mikor a
képek és gondolatok
összevisszakergetik
egymást, s a szabadnak mondott akaratnak
nincs annyi ereje, hogy egyikbe is belekapaszkodjék, hogy megrögzítse a siringöző
értelmetlen tüneményes t á r t Jönnek, mennek az emberek, a barátok, a rokonok, és
vigas ztalnak én mondatokat pazarolnak; melyek re maguk sem vetnek ügyet. A szomorúság nagy konvenciója, a szokás és illedelem bajt akar állani a kétségbeesésnek, és
frázisokat küld ellene portyázásra. Az egyik
a nagy részvétre hivatkozik, a másik az
idő beggesztő varázsát emlegeti, a harmadik, $ a negyedik, s az utánuk jövők is tudnak valamit és rebegnek valamit, s nem kívánják, hogy csak egyetlen szavukra is figyeljenek. Az apa pedig azt hiszi, hogy azok a
jövőmenők, azok a szomorkodók^ az a mozgás körülötte ugyancsak annak a megfoghatatlan, nem fixirozható képsorozatnak ré-
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előtte elterülő pompás park. A kastély délsze, mely az agyában kergetődzik, és iznyugati széles előrészeuek közel félszáz
gatja és fokozza fájdalom érzését. Akárhogy
sürögnek is, nem viszik közelebb a megol- ablaka mind a várra tekint s valódi festői
dáshoz. A rejtély örökké rejtély marad látványt nyújt annak a kertre nyíló terasza.
Sohse tudja meg senki, hogy micsoda agy- Valami idilli s megnyugtató vau e képben.
munkának eredménye az az elhatározás, hogy A ki először lép ki a kastély nagy térméa liu íoldresnjtja a szülő anyját, az édes
ből, lebilincselő hatása alul nem tud meneatyját. Egyszerre olvassuk a két hírt:; az
egyiket, mely azt mondja, hogy a miniszter külni. A park közepén tisztás terül el, két
délután 4 órakor a mütárlatban megnézte a oldalt hűs árnyat adó süni fasorral, szem.FJagellánsok czimű képet, a másikat, mely ben egy kopasz csúcson a régi várfészek
azt tudatja, hogy a miniszter fia délután 4 komor fala int, melynek lábánál,oldalt, Szeórakor szivén lőtte magát. Az első hir elmondotta azt is, hogy a minisztert a képen pes váralj a húzódik; közvetlen közel lankás
ábrázolt testi sanyargatások nagyon megin ereszkedő váltakozik erdő benőtte hegyekditottálc. A másik hir arról a nagy lelki sa- kel, a távolban még magasabb hegyláncz
nyargatásokról beszél, mely az apát, a fér- gyürtizödik, a merre a szem lát s az egész
jet odahaza várta, 8 ezek az egyszerű po- képnek valami összhangzatosan egyszerű
zitív adatok megkapják a lelkületünket és
el csatangolnak vele a miszticizmus útvesz- bája vau.
tőjébe. Félre azzal a semmit sem. tüdő biA ház és környezete azonban nem volt
zonyossággal, a sejtelem és rejtélyesség vi- mindig ily derűs, mint manapság. Sokáig lalágában kutatjuk az életet, kutatjuk a halált.
katlanul, komoran nézet t farkasszemet a várNem tudom, hogy a mindennek nevet
adni tudók minek keresztelik azt a véletlent, ral, gazdái csak vendégül keresték fel időnmely az apát a sanyargatás .szemlélésére kint s akkor is csak egy-két ajtaja nyilt
bírja, mikor a katasztrófát készítik az ő meg, az előtte elterülő inai park elhagyott
szive számára: — én, név nélkül i\ gúnyolt, növényzet vadul tenyésző talaja volt. A
megtagadott, 1 eghatalm asabb elem en tum, a
kastély a száz évet túlhaladta már, de élni.
csodás" megnyilatkozásának tartom.
Nagy pozitivisták, adjatok a megtört túlajdonképen csak egy negyedszázada él.
szülői sziveknek csak egyetlen egy vigasz- Ez életet Csáky Albinék vitték bele, hutaló „azért"-et /
y.
szonöt évvel ezelőtt, mint; boldog ifjú pár.

Y&sárnap, márczius 13, 18,92.

SZARTA« és VIDÉKE.

A kastélyt gr. Csáky János építtette a
múlt. század. végén országbiró korában ; a ki
annak a ösákynak unokája volt, kiről a
tátrafüredi ismert „Csáky íopás" nyerte
nevét. Az az erdőség az összes inai Füredekkel Osáky-birtok volt akkoriban $ a forrásra vadászat közben bukkant István gróf,
Hogy az a forrás mikép került ki a Csákykézből, annak följegyzésre méltó emléke
van. A mindszenti kastély épittetőjének egy
különcz unokája maradt, a kinek két kiváló
sajátsága volt, Esküdött, a, homeopátiává és
a szive verésére hallgatott. Az elsőért föláldozta a (Viky-forrásl, a másikért meg a
származási, tok ! nleteket.
H'omoeop ía nieggy/íződ'sr nem tűrte
meg tulajdonában a szerinte mérget tartalmazó ásványvizet s miután behozta az első
homeopata orvost külföldről a Szepességbe,
a forráson túladott. A mi másik gyöngeségét illeti, egy egyszerű leányon akadt meg
a szeme, nevelésbe adta öl s mikor müveit
nő lett belőle, örök lULsé-.et esküdött neki.
Övéké volt Hzep(\s4íiiu!szímt, csakhogy Károly gróf, a ki 1
61 IMfí-íg Szepes főispánja volt, ¿illantióan Nagyváration lakott
s csak vendégül járt a Szepességbe nyaral ni.
Vele ki Italt a Csáky János ága s Mindszentet a miniszter atyja. Ágost gróf örökölte 184t>-ban ; de neki is mvg volt már a
maga kedvei fészke YVlbnchun s a mindszenti kastély m ö tulajdonában is riámiltan állott ujabb húsz évig.
A kastély é k t e 18í>!)-fől kezdődik.
Akkor alapkotfa meg falai kí.zt buldog családi életét. Albin gróf s a félszázados elhagyottság fészke egy müveit, lélek oldalán,
attól az idfih/i lassankint meleg iíubelylyé
változott.
s6Í

ép osztozott, Chálcy Albin régi. ismerősei
miniszterré kin evezte tésekor abban találkoztak, hogy egy évnél tovább nem fogja kibírni egészséggel. Ebben őket rosz prófétáknak bizonyította az idő. Soha se volt
erőteljesebb, mint ép az utolsó három év
A legszívósabb munkaerők egyike,
i csak arra volt szüksége, hogy ki ragadj a magát otthona csendjéből s hogy aggályos lelkiismerete nagy feladatokra vállalkozni ne habozzék. A megpróbáltatás
éveibon a grófné odaadó gyöngédsége tartotta benne a lélekerőt. (Adjon az ég most
a legnagyobb megpróbáltatás napjaiban is
erőt a nemes nőnek.)

Négy éve már, hogy Trefort 1888.
angnsztus 22-én örök álomra hajtotta fejét
s ép e nap fordulóján hozta a hivatalos lap
utódja névéi. Hogy nem könnyű töprengés
előzte meg a gr. Onáky Albin elhatározását,
azt az ő „J'y suis, j4y r e s í e - j e jellemzi
leginkább. E szavakká] lépett be a budavári r4gi országház aztn termébe, a honnan
tizenhat évig vezette az ország kulturáját
Trefort Ágost korszakot alkotó szelleme.
És ezzel kilépett a közélet viharaiba ma-

Ezt a sokoldalú munkát nyárszakon a,
családi é!et s a természet élvezete váltja
föl. Arra Mindszent teremtve van. Kastélyán, parkján szeretettel cstígg a család apraja, nagyja. Mert hát olyan is van, a melyik csak most ismerkedik az iskola-porral,
de köztük volt már a boldogtalan István is,
ki reményekre jogositón készült a közélet
munkásává szegődni. Házias egyszerűség jellemzi a családot s a grófné irodalmi és miivészi hajlamaiban osztoznak leányai is. A
kastélyban rendesen beosztott napi élet folyik. Ehhez a grófnak vele született érzéke
van. Rendben tartja szénáját és ezt az elvet bevitte minisztériumába is, A reggeli
frissítő szivara után déli egyig itt mindenki
foglalkozik. A gróf Íróasztala mellett, a
grófné meg a parkban. Itt a park az ő szalonja. Szüntelenül nyes, finomít; s nem tűr
öszhangot zavaró kinövést. Kerti miivében
főként a kilátás szempontja vezérli s annak
áldozatul esik itt-ott a régi fa is. A terrasz
fokilátásán kívül van a parknak két oldalnyi! ássa, a fák közt, A Branyiszkóra keletnek az egyik, a másik meg nyugatnak a
Tátra iránya felé. A kért sfirejében egy kis
hegyi patak fut, másik oldalon tavacska pihen, a croquet és hvwn tennís készülékeknek meg árnyas talajuk Ván. Nagy koré
letnök Örvend dólutánonkint az utóbbi, Ha
csak kissé kedvez a lég, líirgén My a labdaütés, az idő szeszélye ellen meg bőven kárpótolnak a kastély kerti íiolyiségei.

*

*

&A

Akadályban nem volt hiány. Már első
parlamenti fellépésével, a német nyelvi rendelői tel nagy riadalmat keltett, de az ebben
tanúsított hideg, nyugodt magatartása s debatteri képessége ép ttgy meglepett, mint
mikor Wekerle 8ándor a szó kész embereként termett a büróből a Házba, eleinte
kissé száraznak tartották, de később kiderült, hogy a kedély és élez hangia is megvillan benne. Különben szűkszavú. Egyik
őséről azt a följegyzést őrzi a családi levéltár- „Mélyen gondolkozott s keveset beszélt." Nála sincs különben, És mégis rövid
idő alatt a ház legnépszerűbb szónoka lett
és mint államférfi, neve közbecstilésti. .De,
hogy az akadályokat legyőzhette, abban ismét az otthona segítette.
Hogy Csáky Albin szellemi értéke kedélye világával is összluingzóii párosul, az
a grófné javára Írandó, kivel tavaly teltbe
huszonöt évQv hogy minta családi életet él.
Huszonöt év nagy idő. Annak öröméi, aggályai voltak. A grófnő mindkettőben egy-

Csáky Albinnét a gondviselés kiváló
tulajdonokkal áldotta meg. Anya nélkül nevelkedett az Alföld rónáján s hamar megtanulta az önállóságot. Ma egész egyéniségében férfias akaraterő egy neme nyilvánul
Önállóan gondolkodik, eszméi vannak s kivitelükért küzdeni is tud, Családi körén kivül az irodalom, művészet foglalkoztatják s
a természetért lelkesül« Mindezekben megvannak egyéni Ízlései s uttörési hajlama,
nem riad vissza akadályoktól setu. Ott van
a* irodalmi Saiou s a műpártoló kör, melynek irodalmi szaka az ő vezetése alatt áll.
A tialont egész véleményharcz előzte meg.
A grófnő azzal szembe szállt s megmutatta
barátságos termeiben, hogy nem lehetetlenség. A kezdet nehézségeinek megküzdéseért
övé az elismerés. A mi a műpártoló kör
irodalmi osztályá \ak vezetését illeti, annak
ő nemoak névleges, de tényleges vezetője.
Nem csak birál, de szellemmel forgat tollat is. Mind. ehhez hasznos tevékenységet
fejt ki emberbaráti téren is, mint a kisdedóvó egyesület kiváló tagja s mint a Mária
Doroíhea egyesület elnöke.

rán ettől a paradicsomtól, ez ezer szép em*

*

a p e s t e n a Usaky-család palotája
áz Andrássy-uton 114. sz. a. már a villasoron áll. Az egyemeletes egyszerű, épületet
a miniszter kés/.en vette Landauertől, de
mivel kicsiny volt, a múlt évben körülbelül
még annyit építtetett hozzá. A család, csak
a múlt nyáron költözött be az uj házba
Eötvös-utczai lakásából,
Az Andrássy-nti házról úgy maga a
miniszter, mint neje: Bolza Anna grófnő,
mindig nagy megelégedéssel nyilatkozott. A
grófnő és leányai különösen örülnek a kis
kertnek, mely a házat körülveszi.
'Ebben a kellemes kis palotában szokott minden második szombaton este találkozni a meghívott iró- és művészvilág a
főnemesség számos tagjával. Különösen szivesen jártak oda a főrangú világ fiatalabb
gve
A három helyiségből álló szalonban
egy héttel előbb is saép társaság gyűlt össze.
A miniszter, neje, a, két fiatal grófleány és
a fiatal Csáky István gr, ez alkalommal is
szeretetreméltó módon foglalkoztak vendégeikkel, akik közt Szapáry Gyula miniszterelnök is ott volt.
Csáky István gr. az utolsó estélyen
leginkább a fiat al hölgyek társaságát kereste
töl s cgyikkel-másikkal hangosan beszélEeUűnőt rajta épen
hetett észrevenni, mint a
körben, a hol csaknem
fordult s a hol -i Y-]r,> val ó
egész rendes modorában

olyan kevéssé leszabadelvű pártminden este megeste is többekkel
beszélgetett.

A felebaráti szeretet nevében I
Kérelem
Szarvas város és vidéke neméssxivít kögönségéiez

/

IMső-Magyar ország egyik vármegyéjéből a legborzasztóbb szenvedésnek, a legégetőbb fájdalomnak: az éhínségnek jajkiáltása hangzik szét az országban.
Árva-megyében éhínség pusztit!
Elesett aggok, munkaképes férfiak, tehetetlen kisdedek, családos anyák az éhségnek őrjítő gyötrelmei közepette sirva, jajgatva könyörögnek kenyér után ; a lein eltorzítja arezukat, megtompitja agyukat, elsötétíti lelküket; a legrettenetesebb halált:
az éh-halált is esdve óhajtják, hisz az megszabadítja őket észbontó kínjaiktól!
Az országos hirlapok megrázó, megdöbbentő színekkel ecsetelik az éhezők szenvedéseit ; de a legragyogóbb toll sem képes
még csak halvány képét sem nyújtani a
nyomornak.
A magyar társadalom szive megmozdult !
Országszerte megindultak az adakozások.
Alföldünk tehetős népe hogyan maradhatna veszteg, midőn országos érdek kér
esdőíog istápolást. Bizva lakosságunk nemeskebliiségében ezennel megindítjuk a
gyűjtést s a szent cfcélra felajánljuk lapunk
mai számának hirdetésekből befolyt tiszta
, . . I t t töltötte el gyermekségét, iJFfu- jövedelmének fele részét, (a bélyegilletékek
ságát István gróf ís. És meg tudott válni ily ko- levonásával) azaz i írt 45 krt, 3 kérő

SZARVAS és VIDÉKE
szózattal fordulunk városunk jótékony, emberbaráti egyesületeihez, pénzintézeteihez,
minden rendű és rangú gazdag és szegény
lakosához, kik Között a legszegényebb is, a
koldus is gazdag, mert megtan a beteyő
falat kenyere.
Adakozzék ki-ki tehetségéhez mérten !
Hozza meg a gazdag forintjait, a szegény filléreit.
Nyiijtsunk minél előbb segélyt a szerencsétleneknek, mert nem csak kétszer, —
de százszor ad, ki hamar ad!
Elfogadjuka legcsekélyebb adományt is.
A pénzadományokat lapimi szerkesztőségéhez eljuttatni, vagy kiküldöttünknek
átadni kérjük.
A szíves adományok liirlapilag fogna,k
njmgtáztatni.
Minden krojezár könnyet töröl, fájdalmat csíllapit, nyomort enyhit, felebarátot,
magyar embert ment meg!

A képviselőválasztási mozgalfelújultak városunkban. A függetlenségi párt szerdai gyűlésén ismét Haviár
Danit jelölte, ki az id. Kollár János ügyvéd
által vezetett 16 tagú küldöttség kérésére
a jelöltséget elfogadta. A párt, szeivezkedő
gyűlését ma délután tartja a Sas vendéglőben.
A szabadelvű párt csütörtökön délután szintén értekezletet tartott, melyen Salacz pártelnök kegyeletes szavakban emlékezett meg
képviselőnk megdöbbenő váratlan elhunytáról, s ugyanitt Mikolay végreh. bizotts. elnök ajánlatára s Lengyel dr. alelnök rokonszenves ismertetése után egyhangúlag Sziveik
Imrét, a csongrádi szab. e. párt volt képviselőjét kiáltották ki jelölttül, leivel jel ültetésének Ilire sürgöny utján azon kéréssel
közöltetett, hogy & párt vasárnapi összejövetelére személyes megismerhotése czéljábó)
utazzék le. Szivák képv. jelölt szintén sürgönyileg tudatta a pártelnökkel; hogy a jelölést elfogadja s a parlament néhány kiváló,
tagja kíséretében meg fog jelenni a párt
által ma estére tervezett ünnepélyen.
— R e q u i e m . Néh. gr. Csáky István
üdvéért az engesztelő sz. miseáldozat a szarvasi r. kath. egyházban liétfön £ hó 14. d.
e> 11 órakor fog az Egek urának bemutat-

Szepes-Minds?enten tétettek örök nyugalomra. Az engesztelő szent miseáldozatok folyó
hó 14-én délelőtt 11 órakor Budapesten
m
egyetemi templomban
és ugyanak
kor az összes családi kegyúri templomokban fognak a végtelenül irgalmas
Mindenhatónak bémutattatni. Budapesten
1892. éy március hadában. Az örök
gosság fényeskedjék neki!

— A szarvasi izr.

nőegylet

szerdai piknikje újabb bizonyítéka annak,
hogy nálunk nem a salóni feszcsség esetlen
cinportálásra adja meg a bálok sikerét, hanem megteremti azt a negélyezést kizáró
tiszta családi érzület, a feszélyezetlen kellemes Összhang; mely minden szenvelgés nélkül ez egy szóban fejeződik ki : „mulassunk 1"
Ez sugárzott le a ezukros bakiisek boldogságot lehelő, — a leány számba menő nagyocskák el-elpiruló, — a ma műk el égedettségtől átszellemült, — sőt a különben
józanul számi tó papák most csodálatosképen
fellegmentes arczulatáról! Ez lehet megfejtése annak, hogy a tisztelt rendezőség oly
finom tapintattal, oly meglepő ügyességgel
tudta szerénységében elleplezni rendezői
minőségét, s ez, sziveaen valljuk be, oly érdeme, a milyet társaséletünkben ritkán tapasztalhatunk. A jótékonyságot élvező egylet,
hálájára érdemesült rendezőség tagjai voltak ; Dr. Eeismann Adolfné, Édelstein Ignáczné, JVIérei Berta, Braun Adolfné, és
Grimm Mór né úrhölgyek, leik a rang és mód
válaszfalát ledöntő buzgálommal gyűjtvén
egybe egy összhangzatos családi kört, valódi anyai gyöngédséggel csüggtek annak
minden egyes tagján, s egy rövid báléjen
át 24 szép leánytól vívták ki az örökké tartó „kedves néni" nevet.

— M á r c z i u s 15. A nemzeti ujjáébredés
ünnepét a város különböző egyletei is szokó t tan fogják megünnepelni, tf. m. a szarvasi iparoskor, (hol Liska János főgymn.
tanár tart felolvasást), továbbá a függetlenségi kör és Népkör. Nagyon, itt volna
már az ideje, hogy a nemzeti kegyelet e
magasztos ünnepét párt- és rangkülönbség
nélkül együttesen ünnepelné meg hazafias
polgárságunk. Egyesülnénk legalább a szent,
visszaemlékezésnek e perczcibem feledve
minden elvi és politikai eltéréseket egy
közös eszme, a szabad, független Magyars á g iránti lelkesedés fellángolása mellett.
Iga^ hogy a közös ünneplést eddig leginkább az gátolta., hogy híjával voltunk egy
— Adakozás. Az árvamegyei inség
e czélra alkalmas tágas helyiségnek. Szarfelsegélésére lapunknál következő adományok
vasi uj vendégfogadó, jöjjön el a te orfolytak be: A „Szarvas és vidéke" ivén 15
szágod !
írt 35 kr. Kovács Gizella kisasszony ivén
— A szarvasi izr. hitközség tagjai
23 írt. összesen 38 frt M kr. Áz adakozók
neveit s a további kimutatást jövő számúnk- m
iskolaépület felépítésére 1892. évi
ban küzöljük.
márczitis lio 19-én a „Bárány" vendéglő
— • r . Csáky István orsz. képóiselőnk nagytermében tánczestélyt rendeznek. Belépti
váratlan haláléseteről következő gyászjelen- dij t személyjegy } írt., családjegy 2 frt.
tést vettük: Csáky Albin gróf és neje Bolza Fei ül fizetések köszönettel fogadtatnak^ és
Anna grófnő, magok és gyermekeik: Mária, hirlapilag nyugtáztatnak. Kezdete 8 órakor,
László, Lóra, Károly, Ilona és Imre nevé— D í s z ü l é s . A Szarvasi fógymnasíumi
ben jelentik szeretett, kedves, jó fiuknak „Vajda-kör" az 1892. év márcziits hó 15-én
illetőleg fivérüknek, Csáky István gróf or- 4 ii. 3 órakor a főgymn. dísztermében nyilszággyűlési képviselőnek, folyó hó 5-én, élete vános diszülöst tart a következő sórren dbeíi :
25-ik évében, elmezavar által okozott váratlan 1. Mósonyi Szentelt hantok. Énekli az ifhalálát. A boldogult hűlt tetemei folyó hó júsági dal kar 2.. Alelnök-titkári megnyitó;
7-én Budapesten, Andrássy-ut 114. szám alatt ivta és felolvassa Lichtenstein Z. VIIX o.
a róm. katíi. anyaszentegyház szertartásai 3., Eskü
Ábrányi Emiltől szavalja,
szerint beszenteltettek és folyó hó 8-án Baksányi Árp, 4., A ledőlt szobor, Petöfi-től

Vasárnap, mávczius 13. 1892,
szaval Íja Bácsi Gyula VIII. o, 5. 1848.
márcz. 15-ének fontossága és következményei, irta és felolvassa Balázs Ádám VIIT.
o. 6., A. vak koldus panasza — Loyassi
Sándortól, szavalja Kovács S. VII. o. 7., A
magyar ifjakhoz — Petőfitől, szava] Íja:
Bobvos Samu VII. 8., Bákossy Hona — novella — irta és felolvassa: Sclrwieger S.
VIIT. o, 9,, A vén czigány Vörösmartytól
szavalija: Zitkoyszky B. Vllf. o. 10., Huber
Dalárinduió, előadja a dalkar.
— M u n k á s e n y h h e l y . Mintegy 100
helybeli munkás a város képvisesőtestületéhez folyamodványt adott be minik ásenyhhciy
[.elállítása iránt.

— D r á g a s á g i pótlék. Szarvas város
segéd- és kezelő személyzete drágasági-pótlék megszavazása Végett kérvényt nyújtott
be a városi képviselőtestülethez.
— Márczius 15-ikét a szarvasi hivataluokok egy része is megünnepli a Trunner-féle vendéglőben. Mi azon véleményben
vagyunk, hogy a közös magyar haza iránti
lángoló szeretetnek legimpozánsabb, kifejezése az lenne, ha a honpolgárok társadalmi
állás, rang és pártkülömbség nélkül ünnepelnék meg márczitis idusát.
— A szarvasi .polgárikör márczius
15-ikét ina, vasárnap este fogja megünnepelni a gr. Károlyi-féle kastély alsó épületében levő köri helyiségében. A hazafias
ünnep ezúttal annyiban elénkebbnek Ígérkezik, miután a szabadelvű párt elótt ekkor
fogja magát Lemutatni a párt uj képviselőjelöltje, Szivák Imre, ki a ma délutáni vonattal érkezik körünkbe.
— A szarvasi fögymnasium tanárk a r a a kultuszminiszter úr ő Nagy méltóságához következő táviratot küldte az
ért családi gyászeset alkalmából. A megrendítő gyászeset- alkalmából fogadja kegyelmességed hódoló mély tiszteletünk kifejezése mellett osztatlan mély részvétünket.
A szarvasi gymnasium tan árkara.
— V i r á g k u l l á s . Hullnak a virágok,
hullnak a levelek ősszel, de ez nem fáj
annyira, mint a tavaszi hervadás. Még nincs
két hónapja, hogy eltemettük Csákón a 57
éves Monszpart Andort, Monszpart uradalmi
számtartó első szülött fiát, egy hete ki kellett bontani a sírt, hogy odategyenek mellé
egy kedes, ártatlan leánykát, Monszpart
Irénkét. Sok szép reményre hulltak a göröngyök, sok ártatlan mosolyt s ideális kaczagást megirigyelt a halálos járvány a gyászoló családtól. Kifejlett fiatal fa volt az
egyik, de gyökerén féreg rágódott, fakadó
rózsabimbó a másik, de a halál fagyos leheletétől olliervadt, mielőtt kinyiihatott volná.
Adja meg az élet és halál Istene a gyászoló családnak az erós lélek ama vigaszát,
melyet az őszinte közrészvét megadni nem
képes.

— Sanyarú sorsra jutott az a szerencsétlen macska, mely alig érthető rejtélyes utón még a múlt hét végén az ev, templom tetejére került, s ott H napon át étlen
szomjan hol egyik, hol másik sarkon húzta
meg magát a járókelők nagy bámulatára :
Végre pénteken d. e. áz éhség és hidegtől
gyötörtetve lékúszott az eresz alatti párkányzata, honnan merész ugrással megszabadította magát irigylésre nem méltó helyzetéből, Azért macska, hogy talpra essék,
még a templom tetejéről is. Sem is történt
semmi bajai

\

Vasárnap, márczius 18. 1892.

SZÁSVAS és YJDÉKE
A z öoBodi polgári kör az i
pen iárjon el; a fa gyökerének terjedelméis köz vacsorával fogja megülni márczius 15- hez képest oly széles gödör ásandó, hogy a
jleéli, mely az előleges hangulat után ítélve
— méltóan a nagy nap jelentőségéhez — szétágazó gyökerek végétől a gödör oldala
népes és élénk leencl. A többi jlvasóegyle- legalább egy lábnyira (30 cm.) legyen; az
tek is rendeznek hazafias ünnepséget., igy a első ásónyom földet, ha w kellő porhanyó
népkör, függetlenségi
és munkáskor. Újévben nem lenne, a lehető legapróbbra vágjuk az
— mint levelezőnk irja — egy ötödik ol- ásóval s azt mind egy oldalra hányjuk ; a
vasóegylet is alakult Öcsödön, az „iparoskor*,
tagjai kizárólag iparosok. Bár kétségtelen, a második ásónyom földet pedig a másik
hogy társulá« utján sok oly nehézséget ellehet oldalra vetjük. Az első ásónyomot azért aposzlatni,mely egyesek által leküzdhetőnemvol- rózzuk fel, mert a gyökérzetre apró föld
na, s általában el kell ismernünk az egyesületi kell, hogy a gyökerek hézagjai beteljenek,
szellem minden irányú üdvös hatását; de s mert ezt az időjárás, a hídög és meleg
az erőknek ilyetén szétforgácsolása semmi
esetre sem munkálhat küzre előnyösen az már .megtermékenyítette, ezt kell tehát a
egyesületet .i élet fejlesztésére. Mint tudjuk fagyökérzetére húzni, felül pedig jön az
az öcsödi iparosok eddig békességben meg- alsóbb földréteg.
fértek a már létező egyik vagy másik olvaAz elhelyezésnél arra kell tehát ügyelili,
sóegylet kebelében, s az idén is többen vannak, kik tényleg tagjai a régebbi köröknek. hogy az uj ültetvény a gödör közepére esik.
Helyesebb is volna tömörülés által már lé- Az apró, finomabb földnek körülbelül felét
tező intézményeket fejleszteni, mint szétvo- bele huzzuk a gödörbe sott elegyengetjük I
nássál erejét gyengíteni!
most középre tesszük a fát s az aprö földet
— F o g o r v o s Kovács J. Budapestről akként hányjuk a tövére, hogy a törzs kömár harmadik hete működik városunkban rül halom képződjék. Ekkor a fát gyöngéFigyelmezteti a fogbajban szenvedő n. é. den rázogatva felfelé húzzuk mindaddig^
közönséget sziveskedjenek őt látogatással inig törzsének le ;alsó része el nem érte azt
mielőbb megtisztelni, mivel itt tartózkodása a magasságot, a melyen előbbi helyén volt,
csak e hétre terjed, Lakása „Bárányw
a
Vt
szálloda 5. sz.
gyökérzet úgyis süly ed; de mélyebben semHyers-bastselyemszövetet, egész miesetre se illtessük. Legrendesebb körülöltönyre valót szállít 10 f t 5 0 krért mény az, ha a gyökérzet feje a gödör szí(kívánatra jobb fajtájút is) H é i i t i é b e r g ' €í, nétől egy tenyérnyivel alacsonyabban áll.
(cs. kir. udvari szállító) s e l y e m g y á r a
Azt kérdheti valaki: minek egy kis
Z ü r i c h b e n , póstabér- és vámmentesen,
, , k, é ,Lf A - 1tTAm m Ai^n ír n cwwinv holnit
Minták postafordultával, küldetnek. Svájezba
^oftyom mély,e8ii -godoi, Holott
czimzett levelekre 10 kros bélyeg ragasz-! egyelőre eiíer felényi mely gödörben is ;
tandó.
jFeleleti hogy az elültetett fa szív- vagy
Glória selymet — 120 cmtr.: kard-gyökere minél mélyebben nőhessen le a
s z é l e s s é g b e n , por- és esőköpönyegek, va-1 földl)C s 110 találjon mindjárt kemény és
í f r t ? 6 M a
i J
^ at "

l k a l i u a s a t

küdvén (nem a föld fekszik azon, mint a
gondatlan metszésnél történik),, a fold és a
la saj.it nedvessége közreműködnek, segítik
á sima vágott sebet a forradásra^ hamarabb
támad a sima vágott seb vagy lap szélein
a forrany, s ebből az uj képződményből ugy
törnék elő az uj gyökerek, mint a kezünk
fején az ujjak, mig az összeroncsolt gyöké rzetii fa minden helyén egy-egy gyógyítkatlan seb támad, mely a gyökér fenésedését
s végre a fa kivetését vonja maga után.
Az egész eljárás rövid foglalatja ez:
A gödör minél nagyobb legyén ; a fa kiásása alkalmával ne arczczal, lianem oldalt
álljunk a fa törzsének; az összeroncsolt
gyökereket egész az ejtett sebig, a sebet is
eltávolitjuk ; s a leirt módon végezzük az
ültetést; végre az ültetés után és később
is gondosan meglocsoljuk.
Épen most van az ideje, ne késsünk a
faültetéssel, nagy hasznára lesz az az utódoknak is, meg magánknak is. Jövő alkalommál majd az élő gy.ümülcsfák ágai közt
bogarászunk.
•e.

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos :
m a « A

József.

A legfrissebb s legkitűnőbbnek elösmert
r

tr o t e m

•

t

é ±i y m . a, gr v

si i s

inéterenként

| t e r m é k e t l e n rétegre. Ezzel, a lefelé menő
Igyökérrel fogódzik legjobban a ía; a szétágazó gyökerek csak a tenyészetre valók
leginkább, — a lazább földben terjeszked„Fekete Madonna" a cziiue ama vén, erősen nem is állhatnak.
regénynek, melyet Buday San donié irt és (
A.z eddig elmondottakat a faültetésnél
Családi LapnK,^
Lapok" iciac
kiadásában
mely a n„Képes
m m t^alácü
asaoan j
^ d figyelmen kívül hagyni ; de van
jelont meg. A regeny a nápolyi halászelet; ,fJ .
. i . „
n
U van meritve, % miudan sorában észre- még egy másik dolog, a mi meg a gödoi
vehető Írójának világlátotlsága és gazdag készítésénél is fontosabb : ez a fa gyökértapasztalata. — A regény mely a „ Képes Uete, a fagyökerenek <•/, Mrányos elkészítése.
Családi Lapok" szokásos díszes kiállitásá- y 0 ] c a n uiidőn a fát ki akarják ásni a foldbím jekmt meg, bármely
böl, neki állnak a 17, öcsének arczczal s
5
es a „Képes ( saladi Lapok" kiadóinva1 ala'¿m^««
czen
állásban term / c s e n a fa gyökerének
bau Budapest V., Nagykorona utcza 20 sz.
1 frtérl kapható. Ez alkalommal nem mulaszt neki áll az ásó e-ész hegye, a feszitgetéshatjuk el fclemliteni, hogy a „Képes Csa- sel az ilyen állás
usry ő^sze roncsolják a
sértetronnem
írt. Félévre j fogamzik meg, az Összezúzott gyoKereit vé3 Irt. Negyedévre 1 lVt 50 ki\
'
'igei nem erednek m
az uj ültetvény csak
j teng egy darabig, az.án elhal, kiszárad. Az
ilyen balsiker után az.án elmegy az ember
kedve a további kisérlete/Ascktöl.
R\ÜIIÜÖ£CU IÜVÜIÜK,
:
A faiilletésnél, mint fentebb mondtam,
!
l Hogyan üllmük a gyümölcsfákat ?
fő dohig a gyökérzet ezéliráuyüs elkészitése,
IVvezető czikkemhim megigertem a Ez pedig következéleg történik: MegvjzsgyümölcHkedvelő közönségnek, hogy az ok-jgálom a fa minden gyökerét, hogy alul és
szeri! faültetés módját röviden ismertetni j felül lml van megsértve; a sértett r.V^ket
fegom. íme beválthattam igéretemet A czi-» egy jő éles késsel rézsútos alsó vágással
mei; olvasva, sokan azt mondhatják, hogy! elvágnm, ugy, hogy midőn a íagyökerét lehjszen ni)hoz nem. kell nagy tudomány, 1 állítom a földre, egy vágásnak sem szabad
gödröt kell ásni s abba el kell ültetni a j látszani felül; ezen kivül az apró st\rt\
fát. Nagyon, természetes, hogy gyökeres fá-; rostgyökereket is belátásom szerint cltávonak gödör k e l l — csak hogy igen sok!Kom) vugy csak megvMctitm ífy goiidos
esetbon hasztalan a fáradság, meddő a .eljárás mellett 100 közül alig lesz egy esetmunka, ha ugy nem készitjuk el
gyU^kett mrakáuk ^kertelem Az emberi testen
mölcsf'a helyét, a mint az megkívánja, ' jis a zúzódások sokkal nehezebben gyógyulA ki azt akarja, hogy munkája kárba.¡nak, mint a vágott seb. Ép ugy a fa gyöue menjen, ~ a gödörásásnál következők é ^ k e r én a rézsútos vágás topja a földön fe-

fűszer, festek és norinbergi áruk
kereskedésében kaphatók.
A t. vevők biztositva leendenek üzletemben a jó friss áruk kiszolgáltatásáról.
Kiváló tisztelettel

1—3

A Szarvas város tulajdonát képező
4 T

a folvó nrái'czius hó 31-én d. e. 9 órakor Szarvas város tanácstermében a
folyó évi Szi-Gryörgy napjától kezdődoleg hat évre, — árverés utján — bérbe
adatik.
Szarvas, 1892. márczius 12.
1—3

el
^
®

II
sp.

Egy használható állapotban
levő 8 lóerejti lokomobil cséplőgoppel együtt eladó,
Értekezni lehet a tulajdonossal

f

M

Vasárnap, márczius 13. 1.892.

SZARVAS és VIDEKE

a

női

mindén ágában
tökéletesen jártas: végzett tani tónőr

a

naoi r\3Jaa,©!za/bá©:zía/tToól
oktatást kivan adni.

Laptnlajdonos: IfeíS- F e n y v e s s y F e r e n c z orsz. képviselő.
Elöíisíetési
Egész évre 12 írt, félévre 6 f\% negyedévre 3 frt

i „Magyar Újságé kiadóhivatala egész éves és féléves előfize-

Bővebb felvilágosítás Réthy Sándor
urnái nyer

tői nek azt az ¿illandó kedvezményt nyújtja, hogy a » M a g y a r Ú j s á g "
EIIEx. 3E3 T
melyek Magyarország és Ausztria összes törvényesen engedétyezett sorsjegyeinek két csoportjából állanak és a magyar leszámítoló és pénzváltóhanknál
letétbe helyeztettek, játszanak és évenként és csportönkint 65, tehát 1 3 0
h n z á s b a n részesülnek és csoportonldnt 3ij2, tehát összesen

Csúz7 köszvény, t a g s s a g g a táa^ ^ l ^ á s y csipöfájdalom stb.

7 millió nyereményre játszanak.

ellen legjobb ledörzsölés a B/ichter-iéle

A felosztás ugy történik, hogy a „ M a g y a r Ú j s á g " mindazon esetben, melyben valamelyik sorsjegye kihuzatik, a nyereményösszeg f e l é t előfizetőinek
e n g e d i át, oly formán, hogy egyik budapesti kir, közjegyző
előtt egész éves előfizetői sorából 30, a féléves előfizetőiből 20 sorsol tátik,
ki. Ezen 50 előfizető között osztátik szét az egész nyeremény fele.

Több, mint 20 év óta a legtöbb családban ismeretes mint ta\d&lom-enyhitö
szer és majdnem minden gyógyszertárban kapható 40 és 70 krért. Minthogy utánzások léteznek, ennélfogva
6—16
mindég határozottan •
„Horgony- Pain-Expeller" kérendő.

Mutatványszámokat kívánatra ingyen küld a
yy

kiadóhivatala

Budapest, IV. kerület, Granátos-utcza 1. sz.

n á g p z e í ü e i i huniak gyomor bajoknál, nélkülözhetetlen és általánosan ísmeratts
linzi cs rieimer.
A ^yomfirbete^.s^^ tünetei: étvágytalanság. gyomorgyengeség, bűzös lehelet,
felfujtsag, savanyu feíböfföges, hasmenés, gyomorégés, felesleges nyálkakiváfasztás; sárgaság, tmdír é s hányás, gyomorgörcs. ssilkUlés.
Hatluitós g y ó g y s z e r n e k »iznnvulr fejfájásnál, a m e n y n y i b e n éz á gyoniortó] szíiririazottj gyomortulterhelésnét é r d e k k e l és italokkal, giliszták, májbaiok
zJ***-. • es hamorrholt-áunál.
' " " '

ü
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_£fry
a
együtt kr., juigv üveg h a 7ö"kr..
Afagyarorsxagl főraktár:
' l o r f t k J o z § « f gyógyszertára

szertárában. Körös

Bugyís Arídor gyógvs'rrtárában.
nban;

Szilárd iy

p i r 11 u s - m e g t a k a r í t á s
Ij^B érhető el az én íöliilmiilhatlan e r ö s i t ő - e s s e n c z i á m m a l a páf | § linkánál Ez az italoknak kellemes és jó izt ad és csak nálam kap| g ható. Egy kiló ára 3 frt 50 kr. (600—1000 liter) használati ntaMl

KS jegyzékek ingyen.
íMn
m 7-<to

Káról'-'

an;

e n

J EL

Egy pillanatnyi előállítására kitűnő egészséges bornak, mely
semmivel sem különbözik w igazi természetes bortól, ajánlómig
m ezen törvényileg v é d e t t KÜLÖNÍJS©ESSÉCJEMET.
M
«
Ára 2 kilónak, (körülbelül 100 liter bori; ad ki) 5 frt 50 kr. j g |
«
tJtasitás ingyen adatik hozzá, Á legjobb eredményéit és ÉÉ
§ p egészséges gyártmányért jótállok.
§||
ppj
^
m

BudnpcRi, Király utcza 12 sz.
., A védjegyet ós aláírást tüzetesén tessék megtekinteni I! Csak oly cseppeket tessék elfogadni, mélyeknek burkolatara zöld szalag van ragasztva a készíti) aláírásával
fíehoUmsrkfc
és ezen szavakkal: „Valódiságát bizonyítom^.
íxfi^diX^* (0. Brady)
A Mtiriaczeiii gyofnorcmeppeh valodian kaphatók.

Szarvason:
Kunszent má
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POLLAK KAROLY FULOP, I I

Szesx-külíiiilegességi'k. gyárit PrAga.
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házak és földbirtokokra, községek és testületeknek
résztörlésre

és

amortisatióra.

A kölcsönök 17
, 3O1J2 és SS 1 ^ évi amortisatióra adatnak. Lejárat idö előtti töke törlesztések vagy teljes visszafizetések elfogadtatnak.
A kölcsönök iiem záloglevelekben, hanem készpénzben adatnak,
A birtokot már terhelő bármily jellegű tartozások a földhitelintézet által kifizettetnek és konvertáltatnak.
Bővebb felvilágosítás nyerhető :
J&. m ^
3 3 O 3ST:
M !Z ^
M 17* ^
S
O
Központi iroda: fö~ui 2, szám.
S t e r b ö í Z B á b Ü l*
az intézefc megbizot íjánál.

volt Kuczkay-féle ház, Beliczey-ut.
Nyomatott Sámuel A.'gyorssajtójánSzarvasou 1892.

