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Megjeleli heten kint egyezer, vasárnap 
E l ő f i z e t é s i á r : 

Egész évre . . . . . . . 5 frt — kr. 
Félévre . . . . . . , . 2 frt 5 0 kr. 
Negyedévre . . . . . 9 . . % frt. 2 5 kr. 

2TŐSJSG ES KIADÓHIVATAL : 
Városház és nagytemplom utcza sarkán kova 
a top szellemi részét illető közlemények és 

előfizetési pénzek küldendők. 
Kéziratok nem adatnak vissza» 

Előfizetéseket é* hirdetéseket elfogad helyben 
SÁMUEL A. LAPTULAJBOtfOS. 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók, 
Egyes ssdrn ára 10 kr. 

Hirdetés eh és nyílttéri IcÖzleményeh jutányos-
áron vétetnek fel. 
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Mint már lapunk mult számában 
jeleztük a „Szarvasi Lapok" f. hó 16-
iki száma illetve abban „egy nem képvi-
selő" védelmébe vette városunk képvise-
lő testületét azon állításokkal szemben, 
melyeket a helybeli polgári leányiskola 
segélyezése érdekében irt csikkünkben 
megkoczkáztatni merészeltünk. 

Megvalljuk, midőn elsü, czikkünk 
hatását észleltük közönségünk egyik 
másik tagjánál majdnem megdöbbentünk 
azon gondolattól, hogy az ügy iránti 
lelkesedésünkben, a meglevő állapotok 
feletti sajnálkozásunkban s a városunk-
ban uralkodó' irányzat miatti szégyen-
érzetünkben talán kissé erösebb han-
gon szólaltunk meg s az ügynek, melyet 
elősegíteni akartunk talán épen ezzel 
majdnem romlását segitettük elő. 

Ebből kifolyólag természetes, hogy 
bizonyos kíváncsisággal vártuk azt a 
védbeszédet, mely mint mondja védeni 
ugyan nem akart, de bevallott czélja 
szerint aposztrofálni szándékozott azt 
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Augusztus vége felé járt az idő. Pár 
napja volt még s aztán ¡Pestre akart men-
ni, Mit tevő legyen ? Egész az utolsó na-
pig kerülte Győriéit házát s csak akkor 
mént búcsúzni, mikor tudta, hogy pár óra 
múlva utazni fog. Komoly, szinte szomorú 
arczczal lépett a házba, melyhez gyermek-
korának legszebb emlékei csatolták. Az első, 
kivel találkoz#tt, Gryöriné volt, 

— No hála istennek, — igy fogadta ez 
őt, mégis eljött Sándor, már azt hittük, bú-
csú nélkül fog távozni falunkból. 

—így is nehezemre esik a távozás, fe-
lelte Sándor. 

— Hogy is szánhatta rá magát arra a 

m áldozatkészséget, mely városunk kép-
viselő testületében 8 év alatt nyilvánult. 

Vádbeszéd helyett tehát dicshim-
* • 

nuszt, czáfolat helyett oly okoskodást 
kaptunk, mely állás pontunk helyessége 
felől nemcsak hogy teljesen megnyug-
tatott, de állításainkat egytől egyig 
igazolta. 

Nem lehetetlen, hogy e felfogá-
sunkat maga azon czikknek írója fogja 
légjobban megcsodálni, s épen azért, 
ne vegye rossz néven, ha egy kis ma-
gyarázattal szolgálunk egyrészt első »czik-
künk intentiójához, gondolat menetéhez^ 
m ásrészt bátorságot veszünk annak az 
aposztrofáló czikknek tévedéseit, álokos-
kodásait s kiindulási pontjának helyte-
lenségét kimutatni. 

Mi volt a mi egálunk? Kimutatni 
azt, hogy e város nemes .czélokért na-
gyon keveset áldoz, bebizonyítani azt, 
hogy e város évi kiadásaiban szégyen-
letesen csekély az az összeg, mely köz-
művelődésünk emelésére van szánva. 
S ezzel kapcsolatban, nagyon természe-
tes, sajnálkoznunk, szégyenkeznünk kel-

pályára, hát nem jobb lett. volna Pistámmal 
együtt a jogot hallgatnia Pécsett ? 

— Ehhez van kedvem s talán jobb is 
lesz igy. 

— Hát csak segélje Istenem. De jöj-
jön, ott benn vannak a gyerekek. 

Sándor szótlanul követé a nőt. ki saj-
nálkozó hangon mondá gyermekeinek : 

— Nézzétek, Sándor búcsúzni jött, 
Pestre megy. 

— Mikor ? kérdé Róza, 
— Még ma, felelt Sándor. 
Mindnyájan elhallgattak, kiki érezte, 

hogy ez óra kettőjükre legalább végzetessé 
válhat. Gyóriné először szólalt meg. 

—Sohase busuljon azért fiam, lesznek 
szünidők, akkor hazajön s csak felkeres 
bonunkét. De nézd tneg csak Pistám, hol 
van atyád ? 

Pista kiment, anyja nemsokára követte, 
hogy a cselédeknek valamit kiadjon. Róza 
és Sándor szótlanul ültek egymás mellett; 
végre a leány törte meg a csendet; 

— Aztán gondol-ö majd néha reánk 

lett ily ez él okért való áldozatkészsége 
hiánya felett, kárhoztatnunk kellett 
azt az irányt, mely csak azt tekinti, 
mi kézzelfogható, szemmel látható ha-
szon háramlik abból a 2—3 ezer forint-
ból, melyet a képviselő testület erre 
vagy úrra a czélra megszavaz. Akkor 
sem volt, ma sincs szándékunk az ok-
talan pazarlást dicsőíteni: de helyeselni 
sem tudjuk az anyaginak azt a feltét-
len bálványozását, mely népünk s ki-
mondjuk nyíltan, városi képviselőtestü-
letünk számtalan tagját uralja. Nen* 
tudjuk, nem is fogjuk soha helyeselni 
azt a fel.ogást, mely nálunk uralkodik 
az elméken, mely az embert vagyona* 
fizetett adója, földje, ökrei után becsüli-

Azt panaszoltak, hogy városunk 
iskolákra nagyoiT keveset áldoz s néni 
tekinti kötelességének oly intézet segé-
lyezését, mely társadalmunk miveltsé-
gének emeléséért eddig is nagyon sokat 
tett s czéljának mindig hiven megfelelt. 

S mit tesz már most az a nem 
képviselő ? Dicséri a város áldozatkész-
ségét elmondja, mennyit szavazott meg 

abban a nagy városban ? Jutunk-e eszébe mi 
falusiak ? 

— Hogyne, mond Sándor, hisz tud-
hatja, hogy körükben lennem volt reám 
né/,ve a legnagyobb boldogság 

Róza észrevette, hogy nem jó térre 
vitte át a társalgást, másra fordította te-
hát a szót. 

— S mit fog ott tenni csupa idegent 
között ? Én nem tudom, csak hallottam, de 
borzasztónak festették előttem a pesti 
életet. 

magam sem ismerem, szolt az ítju, 
de azt hiszem túlzás az egész. Küzdenem 
kell, mindenesetre, de ezt mind elviselem a. 
őzéiért, a mit kitűztem magamnak. 

— Szivemből szerencsét kívánok ön-
a 

— Szabad egy őszinte kérdést tennem ? 
kérdi Sándor, nem fog megneheztelni rám ? 

— Mért, felel a lány, felteszem Önről, 
hogy sérteni nem akar. 

Gkmdol-e néha rám ? Nem fogja-e fe-
lejteni a kántornak fiát, kivel annyit ját-
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a városi képviselő testület vasútépítésre, 
népkertre, Károlyi kastélyra, tűzoltó-
ságra, egy szóval, mennyit fordított 
ezéltudatosan közhasznú intézmények 
létesítésére. 

A 3 év alatt megszavazott össze-
get 131.000 frtra teszi, ebből: Ferencz 
József alapítványra, az egyetlen szoro-
san közművelődési czélra 3000 frt jut 
(az ovoda megváltását nem számithatjuk 
ide, mert itt a város £80 frt értékű 
adósság kifizetéséért 3500 frt értékű 
vagyont kapott ajándékba.). 

Tehát csak a mi állításunkat iga-
zolja ezzel az a nem képviselő, azt az 
állitásunkat, hogy nálunk az anyagi 
haszonra tudnak előlegezni (másnak nem 
vehető) pár ezer forintot, de iskolákra 
pár fillért is nehezen juttatnak. 

Elismerjük, hogy az at 131,000 frt 
nem kidobott pénz s nagyon is jól tud-
juk, hogy az mind a város polgárai jó-
létének emelésére forditott beruházási 
Iciadás, de bizony művelődésünket vaj-
mi kevéssé mozditja elő. S már pedig 
21 társadalmi életnek föczélja a művelt-
ségben való tökéletesedés, melyeta szent 
irás is figyelmünkbe ajánl, melyre ben-
nünket a tudomány óriási haladása 
kötelez. 

S ebből kifolyólag azt hiszem, 
nagyon is fontos érdéke a társadalom-
nak gondoskodni oly intézetekről me-
lyek e fontos czélja eléréséhez vezetik, 
közös érdeke minden osztálynak, kel-
lően megbecsülni mindazt, a mi a mű-
veltség megszerzésében segítségünkre 
van. 

S lássuk csak é tekintetben mi-
lyenek a mi viszonyaink ? Szomorúak. 
Felhozom a legfontosabb példát, mely 
jellemző a szarvasi népre s fiaira. 

szőtt, s ki annyi kellemes órát eltöltött kö-
rében. 

Eóza elkomolyodott. Várta s mégis 
fél t e kérdésektói Kent tudta, mit vála-
szoljon hirtelen. Végre így szóit : 

— Mindig szívesen láttam önt bá-
tyámmal, mert tudom, hogy nagyon szeretik 
egymást. 

Sándor meglepetve nézett a leányra, 
iíein értette volna meg őt ? De hisz vilá-
gosan beszélt. Keble erősen zihált, szive do-
bogott. Majd igy szólt: 

Nem íigy értettem én, de . . , . en-
¡gedjen meg, én nem birom tovább — s ez-
zel megragadta. á lányka kezét — én szere-
tem kegyedet, mondja, viszonozza-e érzel-
memet ? 

Róza aiGzát láng borította el, keze 
Temegétt a Sándoréban s fojtott han-
.gon válaszolt: 

— Bocsásson meg Sándor, én nem tu-
dom, mit érzek ön iránt. Engedjen időt, 

majd 2—3 év múlva . . .. Hiszen gyerekek 
•vagyunk még. > 
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SZARVAS és VIDÉKE 

Itt van a főgymnasium, olyan in-
tézet, melynek e város szellemének fej-
lődésére gyakorolt áldásos befolyását, 
azt hisszük, senki sem akarja kétségbe 
vonni, eltekintve attól, hogy számtalan 
család, iparos, élete fenntartásához szük-
ségelt jövedelmét is ez intézet fennál-
lásának köszönheti. S népünk fiai, vá-
rosunk lakosai bizony nem becsülik 
meg kellőkép az ez iskola nyújtotta 
előnyöket, az általa adott miveltség meg-
szerzésére nagyon kevesen törekednek, 
szarvasi tanulóink száma évről-évre 
apad. De ez még hagyján. De nagyobb 
baj az, hogy évek óta a szarvasi fö-
gymnasium leggyengébb tanulói közé a 
szarvasiak tartozrialc'A népiskolákból a 
gymnasium első osztályába kerülő fiuk 
oly gyengék, hogy a tanári kar irán-
tuk való legnagyobb figyelem mellett 
is alig tudja őket valamire yímií. 

S hol itt a hiba ? Á tanárokban, 
kik más, vidékről jött tanulóik szellemi 
fejlődését minden különösebb eröfewzi-
tés i?élkftl tudják irányítani, elősegi^ 
teni ? Vagy a néptanitókban, kik talán 
nem képesek növendékeiknek a főgym-
nasium tananyagához a szükséges ala-
pot megadni ? Azt hiszem nem ? Hiba 
itt az a közszellem, mely az ész kincseit 
kevésre becsüli, hiba itt a közfelfogás, 
mely az iskolát kényszerű rossznak 
tekinti. 

S ez a felfogás, ez a közszellem, 
mely már a gyermeket is gátolja tanu-
lásában, oka a meglett férfiak sajátos 
gondolkozásának, mely abban nyilvánul, 
liogy mindazt, a mi nem anyagi haszon-
ra vezet, semmibe vesz vagy legalább 
is kevésre becsül 

Ezt a közfelfogást, mely virosi-kép-
viielő testületünknek, fájdalom, sok 

Sándor elcsüggedve bocsátá el Róza 
kezét. Megértette a választ . 

Ekkor jött be az anya. Csak leányára 
kellett néznie s azonnal tudta, mi tortént, 

— Kein volt még- benn atyád, Róza ? 
— ¥em mamám. 
Alighogy kimondta ezt, betoppant az 

öreg. — Nos öcsém, Hát megyünk ? Derék, 
nagyon derék, csak iparkodjék, az orvosi 
pálya szép s esze, szorgalma van hozzá. 

Sándor alig bírt pár szót mondani az 
öregnek s néhány pereznyi ott időzés után 
távozott. 

Mikor Rózával fogott kezet, buosuzóul 
szemé közé akart nézni, hogy onnan merít-
sen reményt, bátorságot a küzdelemre ; de 
az lehunyta pilláit, mintha örökre meg akarta-
volná Sándort minden reménytől fosztani. 
Mint egy részeg, ngy ment el Győriektől. 
Egész valója csupa láng, homlokán gyön-
gyözött a verejték, agyában egymást ker-
gették az őrültnél őrültebb gondolatok s 
aztán a fájdalom, mely elfogta szivét, etné-
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tagja uralja, kárhoztattuk mi s ha 
valaki ez állitásunkat czáfolni akar-
ná, próbálja meg következő kérdé-
seinkre is válaszolni. Hány eset volt s 
van arra, hogy Szarvason a földmives 
osztályhoz tartozó polgárok akár vég-
rendeletileg, akár életükben említésre ' Ö.7 

méltó alapítványokat tettek ? Tett-e en-
nek a városnak képviselő-testülete vala-
mit is arra nézve, hogy a mi fiaink 
kedvet kapjanak a tanuláshoz s jobban 
megbecsüljék azokat az előnyöket, me-
lyeket ily intézetek nyújtanak? Vagy 
egyáltalán jutott-e eszébe valakinek ily 
nemű adakozásnak nemcsak nemes, de 
köszhasznu volta is ? 

S menjünk tovább. Az egy főgym-
na-siumi tanszék fizetésén, ismétlő ipar-
iskolai költségeken s a lapokra raló 
előfizetési kiadásokon (mint már jelez-
tem összesen 5—6000 frton) kivül mit 
áldoz városunk iskolai, kulturális czé-
lókra ? Áldoz-e valamit az irodalom, 
művészet, (bocsánat, hogy Ceres szob-
rát ide nem számitjuk), színészet eme-
lésére? Vagy ezek nem elég fontos té-
nyezői közművelődésünknek ? 

Sokan azt felelik erre, minek ad-
jon a város i okol ára, mikor ezekről az 
egyházak gondoskodnak. Teljesen igaz 
ez, de annyival inkább van kötelezve 
e város arra, hogy oly irányban has-
son támogató segítségével, hová az egy-
házak áldozatkészsége ki nem terjedhet. 

Vagy ezen általam emiitett dolgok 
terra inkognita ? Azok lehetnek népünk 
számtalan, egyes tagjai előtt, de nem 
szabad azoknak lenniök e város ügye-
it vezető testület szemében, mert annak 
kell tudnia, hogy nem csak vasútra, 
artézi kútra, népkert, stbre van az „em-
bernek* szüksége. Vagy az „ész" mi 

mitá ajkát, át ment egész testén, alig birt 
hazamenni. 

Atyja, kí régen gyanitá fia bajái, biz-
tatta őt, hogy ne búsuljon, jó orvos az idő, 
majd megvigasztal, meggy úgy it. „Keress 
fiam - igy szólt neki — a munkában üdü-
lést s vigaszt minden bajod ellen, ez hidd el, 
a legnagyobb kint is lecsillapítja". 

Sándor elmélázva hallgatta atyjá sza-
vait. Majd utána látott mindennek, a mi 
még végeznie kellett s kocsira ülvén elment 
Paksra, hogy otmau a gőzhajóval Pestre 
folytassa útját. 

Györióknűl Sándor távozása utáu az 
anya és leánya magukra maradtak Gondo-
lataikba mélyedve ültek jó darabig. Róza 
nem mert anyjára nézni. Vádolta lelkiisme-
rete, hogy talán kegyetlen volt Sándorhoz 
hogy nagyon is hidegen utasitá vissza an-
nak őszinte ragaszkodását. De mit tegyen P 
hazudjon annak a kit becsült, megcsalja razt, 
ki nem érdemli meg. Anyja ki figyelni kez-
dett rá, megkérdé, mi történt közöttük? 

Róza ekkor odaborult anyja kebelére 
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nálunk a legfeleslegesebb tulajdona az 
embernek s az Iskolák csak arra valók, 
hogy téli idiben, mikor a gyermek a 
mezőn nem alkalmazható, ne hábor-
gassa otthonn sztilei nyugalmát ? Ha ezt 
a hitet vallják, minden állításunkért 
készséggel fejezzük ki sajnálatunkat. 

De lássuk csak milyen alapból in-
dul ki a mi igen tisztelt laptársnak, 
illetve az az „egy nem képviselő", mi-
dőn czikkünk rosszalása mellett elis-
merésre méltó bátorsággal dicséri, kép-
viselő-testületimé áldozatkészségét ? 

„Sohasem helyes dolog az, ha egy 
város gazdálkodását úgy a szellemi, 
mint az anyagi haladás terén nem a 
közérdek szempontjából bírálgatjuk. Alá-
írjuk, de kérdjük, mi az a közérdek, 
hol kezdődik, hol végződik, vagy az ál-
talunk kívántak sértik a közérdéket ? 
Ügy értette volna, hogy a leánynevelő 
iskola segélyezése ellenkeznék a közér-
dekkel ? Azt akarná mondani, hogy 
elég nekünk, ha az anyagiakban bővel-
kedünk s a szellemieket megszerezzük-e 
s hol, hogyan, az méílékes kérdés, az 
nem képezheti egy város képviselő-teb-
tületének gondoskodása tárgyát ? Ilyen 
gondolkozást, már bocsásson meg, de 
egy nem képviselőtől fel nem teszünk. 

S ki állította, hogy a leányiskola 
csak egy társadalmi osztály iskolája ? 
Ki mondta, hogy azzá legyen ? Hiszen 
mi épen azt a nézetet gúnyoltuk, mely 
ez intézetet csak az intelligentia isko-
lájának tartja. Vagy a „nem képviselő" 
felfogása nem engedné meg, az Ö tár-
sadalmi kasztrendszere lehetetlenné 
tenné, hogy iparosok, vagy földmive-
sek leánygyermekei kiesivei többet ta-
nuljanak ily iskolában, mint a meny-
nyit a népiskolában tanulhattak? S 

vájjon az igen tisztelt „nem képviselő" 
kasztrendszerében az egyes osztályok 
érdekei művelődési szempontból annyira 
eltérők-e egymástól ? A műveltség felé 
való törekvésben lehet különböző a kü-
lönféle társadalmi osztályok czélja ? 
Ezt nem hiszszük el. Különböző lehet 
a megvalósítandó őzéi, a gyakorlati 
élet, az egyes osztályokra való munka 
szempontjából, de egynek kell lennie a 
műveltség utáni törekvésben. A mér-
ték, a fokozat, melyet egyes osztályok-
tól várhatunk, az igen, külömböző, de 
különbségeiben ez sem oly állandó, 
hogy változást nem szenvedhetne. Elég 
itt talán annyit mondanunk, hogy egy 
századdal ezelőtt más volt a művelt-
ség mértéke minden egyes társadalmi 
osztályban, *rint ma. 

S ne tessék azt feltenni rólunk 
— erre nagyon is kérjük — hogy mi 
ugyanazon szempontból óhajtanék a le-
ányiskola segélyezését, mint a milyen 
„czélból* (talán itt is szempont akart 
lenni ? ?) szavazták meg a vasút stb. 
költségeit. Jól tudjuk mi kérem, sőt 
meggyőződésünk, hogy ha a leány, vagy 
bármiféle iskolákat a vasút, Károlyi 
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kastély stbvel egy czél, egy kalap alá 
lehetett volna foglalni, akkor a városi 
képviselő testület már rég megszavazta 
volna az évi segélyt. Azt sem mon-
dottuk, hogy a leányiskola segélyezése 
fontosabb s előbbre való egész ^község 
érdekeit magában foglaló intézmények-
nél, de azt merjük állítani,hogy azokkal 
a közérdekekkel egy sorban s egy 
ben méltó helyet foglalhat ez is. 

Ugy bizony kedves „egy nem 
viselő" uram, az a különbség közöttünk 
hogy ön közhasznú intézmény eh iránti 
áldozatkészségéért dicsérte a képviselő-

testületet mi meg a 
setn iránti áldomthésmf(j Idányát káiv 
hoztattuk ugyan azon előkelő testületben 

Közérdek vezetett-e mindkettőnket 
felszólalásunkban, nem tudjuk, magunk-
ról azt hisszük igen, de azért ha nerrit 
is értettük meg egymást, Béke velünk. 

JCj . i.^ 

A z érem másik oldala,*) . . . 
Most az egyszer úgy kezdem ért 

is, mintha szini referens volnék. 
„Ritka műélvezetben részesült f. hó 15v 

én városunk közönsége. A társulati leányis-
kola szombati hangversenyét értem, mely 
úgy erkölcsileg, mint anyagilag stb. stb. . 

Gondolom, ugy kellene folytatnom, ha. 
Szerkesztő öcséin reám bizza vala a „kis 
művészek" előadásának megéneklését. Nem 
akarok azonban eléje vágni Dalamér vagy 
Cserháti tisztelt barátaimnak, ők értik a. 
módját, osszák ki ott lenn, a -vonal alatti 
az elismerés hervatag virágait, kinek-kinek 
amint illik, — én addig itt, a lap előkelőbb 
helyén beszéd tárgyává teszem a gyermek 
előadást nevelési szempontból, s azon re-
ményben, hogy nem fogok félreértetni sem. 
a szülők, még kevésbé a leányiskola szellemi 
vezetésére hivatott, általam is igen nagyra 
becsült tantestület tagjaitól, — bemutatom 
az — érem másik oldalát 

Nem tagadom, fájó mosollyal olvastam 
a hangverseny sokat igérő programmját: 
válogatott műdalok, színdarabok, élőkép stb. 
S mindezeket előadják 8—12 éves leánykák 

I — miként egy hallgató találó sarcasmussal 

és sírt. Ki kellett törnie az előbbi óra kinos 
hatása után. S ilyen a nő. Képes a legna-
gyobb fájdalmat is szivébe zárni, meg tudja 
parancsolni érzékeinek, hogy avatatlan sze-
meknek ne mutassák a lélek küzdelmét, nc 
árulják el a belül dúló vihart: de hagyd 
csak magára, eltűnik ereje. Mikor nem kell 
attól tartania, hogy idegen is látja, mikor 
csak a szerető anya van mellette, megered 
könnyeizápora, utat tőr magának az elfojtott 
fájdalom s zokogássá válik a büszke lélek 
erőszakos uralma. Lesd meg ilyenkor a nőt 
s meglátod, minden gyengeségét. S Róza a 
fiatal leány, kereshetett-e másutt vigaszt, 
mint anyja kebelén, várhatott-e mástól meg-
nyugtató szót, mint attól, ki mint nö szü-
löttje helyzetét legjobban megítélhette. S a 
midőn a könnyek enyhítettek fájdalmán, el-
mondta Róza mindazt, a mit Sándor neki s 
ő Sándornak mondott. 

„Bocsáss meg anyám, igy végzé sza-
vait, tudom, kedveled őt s én is tisztelem, 
becsülöm, de szeretni, ugy a min tg nö férfit 
szerethet, nem tanultam, nem tudom/ 

Közöltük e eziivkefc minden változtatás 
nélkül, nem azért, mintha »nnak minden íUlitsísáfc 
ntagutikévá tennők, 'hanem ítogy alkalmat adjunk 
az eszmék tisztázásává a módot nyújtsunk a leány-
iskola tantestületének arr/t, liogy álláspontját, felfo 
gásáfc ily egyeni vagy lehet általános -vélemények-
kel szemben megvédelmezze. Magunk részéről csak 
annyit ji-gyzüuk meg, hogy tudomásunk szerint a. 
leányiskola a hangversenyeket anyagi kényszerű-
ségből szokta rendezni. 

Szerk. 

Az anya figyelemmel hallgatott reá s 
bár igazat adott neki sajnálta leányát. 

„Te tudod leányom, igy szólt neki, mit 
mond szived. Fogadd meg annak tanácsát, 
de fontold meg jól, hogy a kimondott szó 
végzetessé válhat rád nézve. Lásd, manap-
ság oly kevés az igazán szerető sziv, el ne 
dobd azért magadtól, a mi becses lehetne 
előtted. 

„Érzem én azt anyám, de nem tehet-
tem mást. Hiszen gyermek vagyok még, 
Sándor is az. Ki tudja, ö nem felejt-e el en-
gem, ha a nagy világgal megismerkedik; 
holnap mást lát s vége szerelmének. 

Igazad lehet, mond Györiné s én nem 
w erőszakolom rád Sándor szerelmét. Nem 
volnék anyád, ha ,,azt tenni akarnám. Nem 
volnék nö, ha érteni nem tudnálak. De mert 
az élet sokra tanított, azért óvlak, vigyázz, 

Sokáig beszéltek még azután. Győriné 
most először festő leánya előtt az életet 
olyannak, a milyennek ö tanulta ismerni s 
az aggódövanya szeretetével mutatott rá a sok 
veszélyre, melynek az ifjú leány ki van téve. 

Különös rejtély is az a női sziv. 
Rajongj érte, imádd istened gyanánt 

emelj neki templomot szivedben s elfordul 
tőled, talán megvet, mert szive szeretni nem 
tud. De kerüld csak őt, ne vedd észre szép-
ségét, ne akarj engedni az őt környező va-
rázsnak, sérted meg hiuságát, s ellened lesz. 
Kérd meg tőle, mért bántja, ha egy ifja hi-
degen marad közeiéhen. Kutasd okát, mért 
sérti, ha barátnőjét boldognak látja, vallasd 
ki, mért nem birja szerelmed viszonozni ? 
Meglátod, gyengesége az ok, mely folytonos 
ellenmondásokra készti, hiúsága a bálvány, 
melyért mmdent feláldoz. Tud szeretni, tud 
gyűlölni ma ez tetszik neki, holnap amaz: 
V Í V J a ki rokonszenvét, egyszer hüszke, jég-
hideg, másszor kaczér, tetszeni vágyó, S mi-
ért ? mert nő. >S Ró/a is nő volt Ó még: 
nem ismeré a szerelem édességét,, nem tud-
ta még, hogy az életnek kellemet az az ér-
zelem kölcsönöz, mely két sziv kölcsönös 
vonzódásából támad, csak ösztöne mondatta 
vele a szavakat, melyek Sándort elűzték 
tőle. S elitélhetni-e Őt azért ? Nem, mert a. 
természet ilyennek alkotá. ' 

i 
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jegyezte meg, — 
c&aknem a dajka öléböl vezettek az életet 
jéíentő deszkákra. — A kedves leánykák 
szereplése tetszett a nagyszámú közönség-
nek, a tenyerek tapsolástól égtek, s a kis 
művésznők felé csokrok repültek. 

. De hát mit szól ehlvez a pádagogia ? Jel-
lesiet neveiünk-e ez által, vagy hiúságot, 
szellemi ürességet, csillogásvágyat és meg-
jhasonlást önmagával úgy, mint a világgal ? 
í íe mosolyogjanak t hölgyeim e naiv felfo-
gáson. A legvékonyabb hajszálnak is van 
árnyéka, a legkisebb tett is következmények 
láncolatát vonja maga után a jellem fejlő-
désében, Én elhiszem, hogy a jó szülőknek 
talán tetszett, midőn kis leánykájok, mint 
fegy élő phonograph, oly uagy közönség előtt 
is vissza tudta adni a kiosztott szerep szö-
vegét De hát az első hópelyhekben 
is nem gyönyörködünk-e, s gondolunk-e arra, 
hogy ezekből fog elöállani a lavina, mely 
xombolólaghat környezetére. Á jellemképzes-
l>en minden csekély botlásnak szomorú kö-
vetkezményei lehetnek. Hiszen e nők, az 
anyák, kik gyermekeikkel gyermekconcerte-
ket rendeztetnek, tudhatják legjobban, hogy 
a gyermek kedélye olyan, mint a viasz, me-
lyen a tiikarcolás is nyomokat hagy. Az a 
leányka, kinek figyelmét most talán pár 
hétre is elvonták nevelői a komoly tanulmá-
nyok irányától, egy csillogó látszat, egy 
gyermekszinmű betanulásáért, s aki — mig* 
tani tói elismerését oly nehéz kiérdemelnie 
— ily föllépésével egy nagy közönség tet-
szését aratja : épen ily módon tanulja el a 
szellemi ürességet, a látszatot, ezt a csillogó 
szappanbuborékot, mely műveltségünket mai 
napság oly felületessé teszi, Minek tömje ő 
Itis fejét komoly tudományokkal, mikor egy 
kis divatos çzikkel is annyira hódithat. Es 
az a gyermek, kinek még álmában ís tíilébe 
hangzanak a tapsok, ki még soká, igen soká 
fog édes gyönyörrel tekinteni az emlékül 
eltett koszorúra, mint az elismerés babérjára, 
{mert a gyermekkori emlékek olyan kedve-
sek !) épén ilyen ösvényen indulhat a jelle-
met elölő hiúság és kielégítést nem találó 
vágyak útjára, Aki még ma csak „kis mű-
vésznőnek" képzeli magát, s talán környe-

Menjünk előre egy pár évvel. Sándor, 
M időközben soha nem ment haza, elvégezte 
tanulmányait. Azóta folyton a fülében csen-
gett Köza válasza. Majd 2—8 év múlva. 
Nem volt egy percze a 6 őv alatt, melyben 
iie gondolt volna a leányra. Ez vigasztalta, 
lia bátorságát volt veszítendő, m ébreszté 
reinényétj ha kétségbe akart esni. Hitte, 
remélte, hogy odaadó ragaszkodása hűsége 
Állandósága végre meg fogják győzni a lányt 
igaz szerelmérőL 

Pár nap múlva leencíett vizsgája. El 
volt készülve s mégis aggódott. Falujában 
fel volt tartva számára az állás, mert az 
öreg Győri körülbelül egy év előtt meghalt 
mégsem tudott nyugodtan nézni az élet elé. 
Megvalósíthatja-e majd ábrándjait ? magá-
i v á teheti-e majd Rózát ? 6 év hosszú idő 
.s ki tudja Bóza, ki soha nem szerette őt, 
nem ajándékozta-e. el szivét másnak, érde-
mesebbnek ? Végre hogy biztosat tudjon, 
Jevolet irt llózának. Feltárta előtte lielyzé-

zete is hizelgően ilyen jelzőket ruház reá: 
felnőttével majd megnépesül agya az ábránd-
világnak egész képcsoportjával s midőn ak-
kor majd nem oly könnyen találja az elisme-
rést, s midőn lelkének képzeletszülte vágyai 
— mint a meleg pára — jtgcseppekké der-
mednek az élet ridegségén: á munka és élet-
kedv helyett ott lesz mar lelkében a meg-
hasonlott kedély és életunalom. 

Anyák, nevelőnök! Olvastátok-e Eötvös 
Gondolatait? És ha igen, jutottak-e esze-
tekbe e költő s philosophnak súlyos szavai: 
„Legyen elátkozott, ki a gyermeknek akitor, mi-
kor még boldognak érexhcté magái, virágok Ju-
lyelt borotiyánt rnutat:1 

oct. 15. 
(Folytatás. 

Lapunk niult szánta zártakor, a képvi-
seleti közgyűlésijén előfordult minden tár-
gyakról nem emlékezvén meg, pótlólag Ígé-
retünkhöz képest még a következőket k'ó-

ábrándjait s kérte, nyújtson neki 
reményt, hadd menjnn boldogan falujába. Á 
A válasz ! késett ezért volt nyugtalan ez 
*estőn. 

(Folytatás köv.) 

Örvendetes tudomásul vétetett azon 
jelentés, hogy városunk az Európaszerte ural-
gó felmerült cholera-járványtől mind ez ide-
ig mentes. Felmerült ugyan egyetlen egy 
gyanús betegedési eset, de az szelíd lefolyású 
s ebben a valóságos ázsiai cholera esete nem 
constatáltatott, az illető egyén pedig biztos 
javulás utján van. Mindazáltal a betegség 
előidézett bélváladék, által első eset lé-
vén, bakteriologikus vizsgálat végett — a 
felső rendelet értelmében — Budapestre 
desínficiátt üvegtartályban felküldetett, s az 
eredményröli hivatalos tudósítás onn an váratik. 

Jelentetett, hogy a fogyasztási és ital-
mérés megváltásáról 3. évre szóló s két pél-
dányban kiállított szerződés a város által 
felszereltetett s aláíratott és a további eljá-
rás folyamatba tétetett. Az üzlet megkez-
désekor előállandó szükséges teendők telje-
sítésére s az ügyvitel megállapítására egy 
öttagú bizottság választatott, ugyanazon ta-
gokból álló. kik már előbb is a városi ta-
nács segitségére lettek kiküld ve. Most annál 
inkább kétszeresen szükségeltetik az óvatos 
eljárás, mert a jelenlegi megváltási tőke 
(49,822 írt 19 kr.) az előbbeni haszonbérleti 
összegnél nagyobb» s a m. kincstár ellené-
beni számádás vezetése korrektebb eljárást 
igényel. 

A községi pénztárak rendkívüli vizsgá-
gálatáról szóló elöljárói jelentés tudomásul 
vétetett. Tapasztaltatván azonban azon hát-
rányos esemény, hogy a kórház és ápoldai 
alaptőkéig kivevők hiányában, a kívánt s már 
előbb leszállított 7. száztólival sem haszno-
síthatók, és hogy az árvapénztári pénzek a 
takarékpénztárnál csakis 4. száztólival, tehát 
a tartalék pénzalap nagy kárával kezeltet-
nek: ezért a városi tanács utasíttatott, hogy 
o tárgyat saját köréhen érdemlegesen meg-
beszélve, a teendőkre nézve jövő január hó-
ban tartandó gyűléshez okadatolt véleményét 
boterjessze. 

A vörös kereszt czimű ovm egylet 
választmányának .ismeretes, azon felhívására, 
hogy az esetleges háború esetén vagy más-
kint előidézhető tömeges sebesüléseknél, köz-
bégünk hajlandó-e és hány kisebb mérvű 
sebesülteket ápolás végett elfogadni ?. Ez 
ügyben az ily liumanus czél előmozdítása 

czéljából kijelentetett, miként városunkban 
150—200. sebesült a befogadásra számithat, 
miről a megkereső választmány szokottan 
értesíttetett. 

Végül bemutattatott a közgyűlés tagjai 
előtt azon üdvözlő íclirat díszpéldánya, mely 
Kossuth Lajos nagy hazánkfiához, az aggas-
tyán hontalanhoz, születésének 90-ik évi 
fordulója alkalmából a múlt gyűlésből fel-
terjesztetni határoztatott, lévén egyúttal a 
most tisztelt aggastyán városunknak régeb-
ben megválasztott díszpolgára is. — A disz-
felirat nagy quadrát velin papíron írva s 
bőrkötésbe foglalva, középen kivit! K, L. 
aranyozott monogrammal ellátva, valóban 
remek kiállítású, s Morzsányi üz létéből ke-
rült ki. Ezen díszes könyvalaku aranyozott 
körszegélyekkel ellátott példány csakis • 50 
írtba került. — A távirat a jövő postával, 
a közönség nevében a város bírája s el Hő 
jegyzője által aláirottan s a város yiaszk-
nyomatu pecsétjével ellátottan, — a nagy-
nevű hontalanhoz Olaszhonba, Turinba fog 
elküldetni. 

n negyed elejen 
punkra, kérjük azon t 

olvasóinkat, kiknek előfizetése lejeírt] szí-
veskedjenek azt mielőbb megújítani, ne-
hogy a lap küldésében zavar támadjon. 

El fizetőink az uj évnegyedtől kezdve: 
a következő kedvezményekben részesülnek, 

Egész éves előfizetők. A ki egész-
évre előfizet és az előfizetési összeget (8 
frt) egyszerre küldi be: az a „Budapest" 
1893, évi képes naptárát, ezenkívül egy 
díszes hármas szinnyomatű fali naptárt 

Féléves előfizetők, A ki félévre fizet 
elő s az előfizetési összeget (,3 frt 50) egyszer-
re ! be: az a p . evi 
képes naptárát Ingyen kapja, 

Negyedéves előfizetők. Á ki negyed<-
évre ¡izet elő s az dőfizetési összeget (1 frt 
25) egyszerre küldi be: az az 1893» évi 
kis képes naptárt kapja egészen ingyen. 

A naptárak b&nientes elküldése vé-
gett, minden rendelő szíveskedjék a nap-
tárért 10 kr, portőköltséget az előfize-
tés megújításánál bekültleni. 

Miitatvány számokat kívánatra in-
gyen küldünk. 

Czim. a melyen az előfizetések kül-
dendők : 

Ai i J es 
kiadóhivatala. 

u 

2 
— A főispán beiktatása. Jantio-

vUs Pál alispán Tallián Béla, uj főispán-
tól kapott távirati/ felkérés folytán szomba-
ton Budapestre utazott, hogy a beiktatási 
napra s égyébb részletekre nézve megálla-
podásra jussanak. Jcntsovfis alispán hétfőn 
tért vissza Budapestről s Tallián Bélának 
Bókésvármegyo székébe leendő installálás 

* 
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novtrribcv 3-ÍMn, sxerddn fog megtörténni. A 
iöispán Gyulán fog állandó lakással bírni s 
s Gyulára november 2-án érkezik, a midőn 
is Mező-Túron az állomásnál Szarvas község 
elöljárósága, Gyomán, Mezőberényben, Bé-
kés-Földváron, Csabán, az elöljáróságok fo-
gadják ünnepélyesen és üdvözlik az uj fő-
ispánt. Gyuláról az uj főispán másnap, no-
vember 4-én Szentesre utazik, hol a C s o n g -
rád megyei főispáni székbe való hivatalos és 
ünneplés beiktatása november 5-én történik 
meg. Az ni főispánt Békés-Gyulára és Szen-
tesre, az ünnepies beiktatásra Somogyvár-
megye 6—B tagu küldöttsége' kiséri el. 

rll'í va-
rosunk egyik köztiszteletben álló ke-
reskedője hunyt el a héten régóta kí-
nozó szívbaja daczára mégis váratlanul 
bekövetkezett halállal. A kik ismerték 
a meg; 1 ' gultat, őszintén saim:'1" 
benne a jólelkű embert, ki rosszat sen-
kinek sem tett, sajnálják a korón kiol-
tott iíju életet, melynek virágai már 
régen hervadóban voltak. Temetésén, 
mely f. hó 19. d, u. 3 órakor volt, részt 

a varos zöns ;y res5 
Koporsójára az édesanyán, testvéren ro-
konon, szerető nőn és gyermeken kívül 
koszorút tettek a kereskedők és a meg-
boldogultnak «egédei is. A család a kö-
vetkező gyászjel ei^tést adtál ki: Alólirot-
tak őszinte fájdalommal és mély gyász-
tól megrendített szívvel tudatjuk ugy sa-
ját, mint számos rokonaink nevében, a 
felejthetetlen férj, apa, fiu, testvér, vő, 
sógor és unokatestvér B á r á n y Miklós 
kereskedőnek f. é. okt, lS-án reggel fél 
5 órakor életének 86-ik, boldog házas-
ságának 6-ik évében rövid szenvedés 
után történt gyászos elhunytát. A meg-
boldogultnak hűlt tetemei i é. október 

Mn István 2 frt, Blaskó Pál 1 fr t 
Mikulay Mihály 1 frt, Török Károly 1 frt, 
Luaztig Miksa l frt, Medveczky József 1 fr t 
Mázor Elemér 1 frt, N. N. 1 frt. Varga Jó-
zsef 80 kr, Páczai Mihály 50 kr. Wolf 

rrula 50 kr. Deutschenschmidt János 50 kr. 
ám 40 kr, Salacz Ferenczné 40 

kr, Szemethy Géza 40 kr. Bárány Béla 40 
kr, O.pauszky István 40 kr, Pólil Károly 40 
kr. Kemttisák Plőris 25 kr, Kristoffy Dezső 
20 kr. Lányi Gusztáv 20 kr, Kolpaszky N. 
20 kr, Liska János 20 kr, Zubereez Pál 
20 kr. Sziráczky Gyula 20 lcr, László Béla 
20 kr. Oláh Miiclós 20 kr. Szemian Dénes 
20 kr. Dancs Szilárd 10 kr. A tanügy és 
iskolánk eme lelkes barátainak, valamint ál-
talában a nagy közönségnek és sajtónak is 
ama szíves támogatásért, melylyel e szép ered-
ményt biztositák, örömmel mond ez utón is 
köszönetet a Tantestület 

— Kik voltak ott ? Bizony avval 
is be kellene számolni, hogy a leányiskola 
hangversenye után kinek volt kedve tánczol-
ni ? Azonban e czélból kiküldött külön tudó-
sítónk elég gondatlan veit s a jelenvolt höl-
gyek névsorát nem jegyezte fel. Midőn kér-
dőre vontuk ezért, azt felelte, hogy eléggé 
bánja ő ezt, de 2 szép szem tüze annyira 
elbűvölte, hogy nem jutott ideje másokat is 
meglátni. Épen azért, kedves hölgyeim, ne 
karagüdjanak ránk ezért, majd máskor hely-
re pótoljuk azt, a mit most elnmlasztattunk. 
— Milyen volt az a mulatság ? Arra nekünk 
bajos felelni. Jó is, rossz is. A ki azt szereti, 
hogy repüljön végig a termen, s nem nézi 
azt, kit szoríthat dobogó szivéhez, az jól 
mulathatott, mert a táncz hajnali 3 óráig 
tartott. — De a kinek szivében oktalan vá-
gyak élnek, a ki nem a tánczért tánezol, 
a csak a tánezos, vagy táncz osné társaságát 
keresi: az — talán akadt olyan is — rosz-
szul mulathatott. — Kedve volt mindenkinek 

megfertőzött házat rendőri felügyelet alá he-
lyezték. — Munkácsiné halálát 6 árva siratja. 
A „Békésmegyei közlöny" ezek számára kö-
nyöradományokat gyűjt. 

— Utószemle, A közös 'hadsereg-
beli tartalékosok, kik > a rendes szemlé-
ről elmaradtak, utószemlére november 
16-án 13,-Csabán tartoznak megjelenni. 

— Köszönetnyilvánítás. Vaskóin 
kir. jbíróvá lett kíneveztetésem folytán a 
szarvasi kir. jbiróságnál majd nem 16 évén 
keresztül elfoglalt albirói állásomat s vele 
együtt Szarvas városát is elhagyván, fogadja 
a tekintetes szarvasi és vidékríigyvédi kar 
s mindazon egyesek, kik engem a hivatalos 
életben jóakaratukig támogattak, a magán élet 
ben pedig szíves barátságukkal .megtiszteltek, 
hálás köszönetemet. Okt. 22. Kovács Sándor. 

—. A szarvasi vadásztársulat mára 
körvadászat tartását tűzte ki. Találko-
zás reggeli fél 9 órakor az orosházi 
ut mentén levő kis ráta sarkán. A 
társulatnak jelenleg 24 tagja van. 

— A megyei utak készítésére és 
kezelésére vonatkozó 1893—94-ik évi 
költségelőirányzat a községházán van 
közszemlére kitéve. 

— Gyomai kékszakál. BaloghxFe-
reuez gyomai lakos, daczára, hogy 104 év 
nehezedik fejére, a napokban Menzzedik 
mennyasszonyával, egy 40 éves nővel akarta 
a házasság rózsalánczát egybefiizni, azonban 
a lelkész az agg vőlegény gyermekeinek ké-
relmére nem teljesítette az esketést. Balogh 
már nyolcz törvényesen megesküdött felesé-
get kise az r

Tére. A 
szenvedélyes vőlegény utólag túltette magát 
az egyházi áldáson, inert kilenczeclik fele-
ségével most vadházasságban él. 

— Az aradi ügyvédi kamara 
legalább mutatta, s mi kell egyébb az élet- közhírré teszi, hogy ismeretlen helyre eltá-

19-én d. u. 8 órakor fognak a rom. 
katli. ó temetőbe örőlc nyugalomra he-
lyeztetni. Az engosztelő szent mise ál-
dozat pedig í. hó 20-án d. e. 9 órakor 
fog az egek urának bemutattattni. Szar-
vason, 1892. október 19. Áldás és béke 
poraira! 

— Tűzoltó gyakorlat. A szarvasi 
önkéntes tűzoltó egylet L hó 23-án, ma dél-
után 4 Órakor diszgyakorlatot tart a piacz-
tóren, melyre a város lakossága tisztelettel 
meghivatik. E gyakorlatban a tűzoltók tel-
jes felszerelésben vesznek részt, este pedig 
7 órakor közvacsorára gyűlnek a Bárány 
vendéglőbe. A gyakorlat műsora L, Kivonu-
lás a városházától kivont szerelvénynyeU 
2., Rendgyakorlat. 3„ Iskolaszerelés 3 fecs-
kendővel egyszerre. 4., Jelképes éjjeli tüz-
támadás 3 házra. fi., Torony-égés. Kedve-
zőtlen idő esetén a gyakorlat egy hétre el-
lialasztatik, a közvacsora azonban minden 
esetben ma tartatik meg. 

— Az önkéntes tűzoltóság által 
ma rendezendő bankett részvételi dija — 
hogy az egyesület a túlságos költségektől 
megkiméltossék — 1 frt lesz. 

— A jótékonyczélu előadásnak, 
melyet a helybeli társ. polgári leányiskola 
f. hó 15-én rendezett, anyagi eredménye a 
következő : Összes bevétel 184 frt 45 kr., 
összes kiadás 47 f r t 14 kr. marad tehát 
tiszta jövedelműi 137 írt 31 kr. — ITelülfr 
zették: Özv. Félix Ákosné 5 frt, Dobos 
Adolf 2 frt 20 lcr. Korik János 2 frt, Ivo-

hez: Táncz, mulatság, dal, zeneszó, a többi 
mind semmi. A jó kedv forrása az élőt bol-
dogságának. 

— Köszönetnyilvánítás. A hely-
beli társ. polg, leányiskola tantestülete ked-
ves kötelességének tartja ez úton is há-
lás köszönetét nyilvánítani Golidn Samu úr-
nak, ki íáradhatlaii, tapintatos, szakértő 
rendezésével, Szendi Emília úrhölgynek, ki 
szaval látával, Bcnlca Gyula, főgymn. igazga-
tónak, ki zongorajátékával biztositá az elő-
adás erkölcsi sikerét. Ugyancsak 'hálás elis-
merés illeti Salacz Ferenczné. özv, Szlovák 
Jcnoné úrhölgyeket. Ngs. líavidr Dániel, Bu-
gyü Andor, Medveczky József, Szüle Kálmán 
urakat valamint a szinköri részrénytársaságot 
kik az előadásnak egyrészt erkölcsi, másrészt 
anyagi sikerét fokozták. Az igazgatóság, 

— Halálozás. Csiszár János, es-
küdt neje, Pilch Etel élete 5G-ik? bá-
sassága 35-ik évében f. hó 15-én este 
10 órakor elhalt. Temetése nagy rész-
vét mellett f. hó 17-ikén ment végbe. 

Gazdák figyelmébe. A kun-
szt,-mártoni november 6-án tartandó 
országos vásár alkalmával a honvédek 
részére lovakat fognak vásárolni. 

— A k o l e r a B,-Csabán már 2 ál-
dozatot szerzett. Az egyik Szakái nevű köz-
huszár, ki útközben lett fosszál s Csabán 
visszamaradt. A második Munkác?i Pálné, 
egy vasúti munkás 38 é*es felesége, ki a 
vasútnál, lévő egyik kút vizét használta 
ivásra, melyet, mint constatáltatott, Szakái 

közhuszár inficiált. A kutat lezárták s a 

vozott Lupkovics János, volt szarvasi ügy-
véd a kamara, lajstromából kitöröltetett. 

Mennyi szivar kelt el a mult 
esztendőben ? A pénzügyminisztériumban 
a dohánybeváltási és gyártási számvevő osz-
tályok által készítet, érdekes kimutatás sze-
rint a. dohány- és .szivarfogyasztás hazánk-
ban még mindig emelkedőben van s csak a 
múlt évben is közel hat százalékkal (5*9*szá-
zalékkal) halad ta tul az előző évi fogyasz-
tást. Elkélt pedig a uralt évben a magyar 
korona országainak területén: 

462.404,793 darab áltatános 
12.997,769 n különlegességi szivar, 

404.974,081 „ általános, 
9.390,260 „ különlegességi szivarka, 

15.168,188 kilogr. általános, 
164,823 „ különlegességi pipadoh. 

73,094 „ általános, 
101 „ különlegességi burnót, 

összesen 18.550,301 kilogramm dohánymeny-
nyiség (szivar, szivarka. dohány, burnót), 
a TTii az előző évi 17.511,997 kilogr,-hoz 
kéjest 5^-százalék emelkedést mutat. Az 
emelkedés kisebb-nagyobb mértékben a do-
hánygyártmányok mindenik n eménél jelent-
kezik, csakis az általános havanna szivarok-
nál s az általános burnótnál találkozunk 
csökkenéssel. 

— Nem mwías^tHaí^uk el afmos-
tani kolera .járvány ideje alatt ama körül-
ményt felemliteni, hogy a cognac a legalkal-
masabh óvszer ezen betegség elleni véde-
kezésheiL Különös'figyelemmel legyünk árra, 
hogy olyan cognacoi vegyünk, melynek minő-
sége elösiuert jó, mert csak úgy érhető el 
a kívánt eredmény. Tekintetbe véve, hogy 
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regi oo cognac 

a Gróf Keglevich István féle promontori 
cognac már az 1886-ik évi kolera .járvány 
idejében sikeresen használtatott, és eddigelé 
csakis díszoklevelekkel lett kitüntetve, ezen 
gyár termékeit kiválóan ajánlhatjuk, miután 
ez Ausztria-Magyarország )egnagyobb és leg-

yára. 
BáJl selyemszövetekét méteren-

9 frt 85 krig (mintegy 300 
különböző árnyalát és színben) szállít, meg-
rendelt egyes öltönyökre, vagy végekben is 
póstabér és vámmentesen H s n n e f r e r g - G, 
(cs. kir. udvari szállító) seleingyára Zft-
r i chbeB . Minták pöstafordulóval küldetnek 
Svájezba czimzett levelekre 19 kros bélyeg 
ragasztankó. 

— Az ázsiai k o l e r a a természet 
egészségügyi biztosa. így nevezi el a fekete 
halál rettegett járványát egy szellemes an-
gol folyóirat és azt mondja, — ami para-
doxonnak látszik, de igaz — hogy e bor-
zasztó járvány föllépése és el-ellátogatása 
igazi áldás az emberiségre. Az ázsiai kole-
rát ugy kell tekintenünk, mint modern 
egészségügyi viszonyaink megaíkotóiát. Bár-
hol kezdjen is az egészségügyi tanácsok, bi-
zottságok és hatóságok buzgalma csökkenni, 
és ne teljesítse kötelességét-: a kolera mint 
á természet egészségügyi inspektora, meg 
kezdi körútját és figyelmezteti az embere-
ket a közegészség tekintetében szükséges 
teendőikret Abban aligha fogna valaki ké-
telkedni, hogy a kolera sokkal több életet 
ment meg, mint a mennyit áldozatul ejt. 
Aligha van Európában főváros, melyet ako: 
lerátöl való félelemből ne tettek volna tisz-
tábbá, rendezettebbé, ŝ ennek folytán lak-
hatóvá és egészségesebbé. Mindnyájan ki-

<tisztitjuk lakásunkat, házunkat, eltávolítunk 
minden piszkot, szennyet, bűzt, gondosko-
dunk egészséges vízről és valóságos irtó 
háborút viselünk a tisztaság ellen, Valóban 
meglepően illusztrálja ez azt, hogy mekkora 
haszna van az emberiségre nézve a szen-
zácziónak még gazdasági és egészségügyi 
tekintetben is. A kolera, tényleg, egyike a 
legkevésbbé halált okozó ragályJS: betegsé-
geknek, ha a betegségek halálosságát az 
okozott halálesetek száma fejezi ki. Van egy 
csomó más betegség, mely évről évre megöl 
tizszerannyi embert, mint á kolera, csakhogy 
azok szerényen, csendben, minden nagyobb 
zaj, íöltíinés és szenzáczió nélkül viszik vég 
liez munkájukat. Innét van, hogy 'azok a 
betegségek csak ölnek, ölnek, mindig ölnek 
— de nincs belőle semmi haszon. Hanem a 
kolera, ha megjelenik, rögtön a legnagyobb 
feltűnést, szenzácziót idézi elő, és pedig a 
legkisebb számú emberi élet áéán, s több 
jót okoz szenzációs körútjával három hónap 
alatt, mint az összes többi betegségek ugyan-
annyi esztendő alatt. Az újságírók tudják is-
méltatni a kolerának ezt a tulajdonságát: a 
szenzáczió-hajhászást. Ezért becsülik meg 
annyira, hogy egész hasábokat meg lapokat 
irnak felőle, csakhogy a kóíerapanikot fön-
tartsák, Ha nem igy volna, akkor azt a 
módot, mellyel a kolerát tárgyalják, nagyon 
is kegyetlennek kellene tartanunk. 

, A i i é i u e t s s á p i r o á a i m í l a p o k ellen 
melyek még mindig óriás számban özönlik 

el hazánkat, erős küzdelmet folytat a „Ma-
gyar Nők Lapja" a melynek legújabb (±2-ik) 
száma is arról tanúskodik, hogy e hazafias 
törekvésben a lejgobb irók támogatják. Gyö-
nyörű költemények vannak e számban Zemp-
léni Árpádtól, Kulcsár Ferencztől, Pajor 
Istvántól. Érdekes „Az uj köpeny" Komor 
Gyulától; „Ij.eá;nynézőw elbeszélés B. M.-töl 
„A miről beszélnek" Omegától; »Az utolsó 
elbeszélés" Brankovics Györgytől: „Modern 
asszony" Tnrgony Endrétől; „Kurucz szép 
asszonya" Kovács Laurától; „A cselédkér-
dés" ; „Arany háló regény" Vörös Julianná-
tól. stb. sziv nemesítő olvasmányok vannak 
a havonkínt megjelenő „Lugas" czimű gyer-
mek lap mell ék létében is. Azonfelül havonkint 
„Tükör előtt" cz. divat-mellékletet is adunk. 
Midőn „Magyar Nők Lapját" a legmelegeb-
ben ajánljuk olvasóink pártfogásába, megje-
gyezzük, hogy mutatványszámokat ingyen és 
bérmentve küld a kiadóhivatal mindazoknak, 
kik eziránt hozzá (Budapest, Kishid-utcza 
9.) levelező lapon fordulnak. 

^ Az Ország-Világ, a legelterjedtebb, 
s Benedek Elek által kitűnően szerkesztett 
szépirodalmi lap 41 - 42-ik száma mint ön-
álló füzet is megjelent, A füzet érdekes tar-
talmából felemlitjiik a következőket: Nadia 
Georges Igazim regény. Késő bánat (költe-
mény), Helt ái Jenötöl. A Berendy-kastély, 
Szépfahtdv Ö. Ferencztől. Budapesttől Turi-
nig, Héntaller Lajostól. Drámák a magyar 
történelemből, Sebesztha Károlytól. Politikai 
xéniák, Torkos Bélától. A világjáró angol, 
Gárdonyi Géza humoros regénye (í olyt) 
Mariánna délen, költ. (Tennyson), ford. Prém 
József. Bachus haldoklása (költ), Torkos Bé-
lától. A kiállhatatlan, Saiamon Ödöntől. Di-
vatos babonák. Itenan Ernő. A nemzeti szín-
ház Bécsben. Gajzágó Salamon. Hieronymi 
Károly. Kiiry Klára. Salamon Ferencz, 
Tennyson (arczképekkel). A bécs-berlini ver-
senylovaglás győzteseinek arcznépei. A hét-
ről czim alatt Székely Huszár tárczái igen 
érdekes képet adnak a hét eseményeiről, a 
Nők világa és a többi rovatok szintén érde-
kesen tájékoztatnak a hazai és a külföldi 
ontosabb társadalmi vagy művészi esemé-
nyekről, a divatképek a legújabb franczia 
minták után készülnek'; a képek pedig a 
haza és külföld jelesebb festőinek remekmű-
vét mutatják be, A kiváló és gazdag tar-
talom mellett díszes kiállítása és olcsósága 
teszi még ajánlóbbá e lapot, melyhez most 
a Kimnach L. »Megállj!" cz. festménye után 
készült igen szép műmelléklet van csatolva. 
Előfizetési ára egész évre 8 irt, félévre 4 frt, 
negyedévre 2 frt, egy hóra 70 kr. Egyes 
szám ára 16 kr.3 kettősé 30 kr. (Szerkesz-
tőség és kiadóhivatal : Budapest, Erzsébet-
körűt 12.) 

A helybeli polgári leányiskola tantes-
tülete az intézet tanszereinek gyarapítása 
javára f, évi október hó 15-én jótékonyczélu 
előadást rendezett, Az iclő kedvezett s már 
e körülmény maga is biztosította a sikert, 
mert dicséretére legyen mondva a mi műpár-

toló közönségünknek: a jótékony czél iránt 
meg t an benne az áldozatkészség s inkább 
félre teszi magasabb művészeti igényeit, 
semhogy gyermekeinek szárnypróbálgatását 
meg ne tekintse. Mert a gyermekek ünnepe 
yolt az az előadás s a programmnak is két 
tő pontját a leány-iskojaí növend.ékék által 
előadott két szinmű képezte. 

A leány-iskolai és főgymnasiuini nö-
vendékekből alakított vegyes kar lépett elő-
ször a színpadra s egymás-után két ének-
számot énekeit• gyönyörű ária volt mind-
kettő s ha betanításuk sok fáradságába ke-
rült is Varga József zene-tanár úrnak, úgy 
hisszük, ő maga is elégülten hallgatta a lány-
kák s fiuk szépen összecsendülő énekét. 

A gyermekkar éneke után következett 
Benka Gyula és Varga József urak zongora 
s harmónium játéka, Hogy-e programm-szám 
a magasabb míiigényeknek volt szánva, arra 
már á két szereplő neve is elegendő garan-
tiát nyújtott, a két hangszernek szokatlan 
együtt-niüködttse még inkább fokozta az ér-
deklődést. Szinte mondhatnók: sietett is a 
közönség azt az előbb félretett magasabb 
műizlését újból elővenni, hogy kellőképen 
élvezhesse, mint sétálnak együtt szépen ka-
ronfogva a fürge lépésű zongora-hangok a 
lassú járású harmonium-hangjaivaJ; harmó-
niába hozta őket a két művész keze. Két 
darabot adtak elő: Mascagni; Intermezzo 
symphonico-ját és Wagner „Lohengrinjéből" 
az „Elsas Trauma-t. 

Ezután következett, az első színdarab 
Lőcsei Emma „Amanda vagy Juczí* czimű 
egy felvonásos vígjátéka. Igen alkalmas szín-
darab fiatal leánykáknak. A darab alapesz-
méje az, hogy a helyes leány-nevelés a mű-
veltség követehnényi mellett súlyt fektet 
a gyakorlatiság, a háziasságra is. Felleg iné 
(Wolfmann Aranka) a női, franczia művelt-
ség egyoldalú képviselője, Mezeyné (Dimény 
Juliska) pedig csak magyar gazdasszony. Sze-
rencsétlenségünkre ezek testvérek, lei kellene 
őket békíteni. E nehéz szerepre vállalkozik 
Kéryné (Ponyiczky Gizella) leánya, Erzsike 
(Eszes Ilona), kinek ebben segédkezik Kóza 
barátnéja (Mihálfi Einma). Mezeyné és Fel-
leginé lvéryéknél találkoznak s Erzsike fel-
használja az alkalmat s kibékíti őket, ez 
azért is könnyű, mert ót sem Felleginé ne-
vére Amandának, sem Mezeyné nevére Ju-
czinalc, Jianem édes anyjuk nevére Erzsiké-
nek keresztelték, no meg Erzsike mindenik, 
nek tud a szája ize szerint beszélni. A sze-
replők jól betöltötték helyüket; Eszes Ilonka 
igen kedves békítő Erzsike volt, 

A programúi 4 száma Szendy Emília 
úrhölgy szavalata volt. Igen szép és kedves' 
színpadi jelenség ő s mindjárt megjelenését 
is zajos taps fogadta, Tompa Mihály „Haj-
nalka" czimű virág regéjét szavalta. Szende 
egyéniségéhez igen alkalmas darabot válasz-, 
tott s a szegény hajnalka bűs-vig sorsának 
elregélése mindvégig lekötve tart otta a kö-
zönség figyelmét. Különösen élénken volt 
előadva a, csábit ó napnak és a szerénykedő 
hajnalkának párbeszéde, A közönség zajo-
san megtapsolta a sikerült szavalatot s elő-
adóját másodszor ís a lámpák elé hivta, 

Ötödik szám alatt következett a másik 
színdarab; ,,Az önfejű 1* .íny/ Egy 3 folvo-
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nlsós tündéries, tehát látványos szinmű; ki-
csiny is a meséje: Földesinek (Józsa Jolán) 
van egy jó leánya, Margit (Pásztori Berta) 
és egy önfejű, leánya, Eóza (Stein Matild) 

egy szobalánya, Teréz (Blaskó Julianna) 
z önfejű maki ancsos Eóza sok keserűséget 

'Okoz anyjának, végre Teréz, a szobaleány 
-azt ajánlja neki, hogy varázs gyűrűjével 
luvj i segítségül Tündér Ilonát (Benka Ilona) 
a kinek aztán koboldjaival (Salaez Elemér 
és Szlovák Jenő) és Vadvirág (Qrosz M.) 
segítségével sikerül te a rossz lányt jó út-
ra téríteni. A fö szereplő, (Ste.in Matild) 
igen sikerülten játszotta a makranczos Eóza 
szerepét; Blaskó Juliska is nagyon jóizű 
'Teréz volt. Igen kedves jelenet volt Benka 
Ilonának, mint Tündér Ilonának megjelenése 
•az ó apró tündér seregével s két fiatal öreg 
koboldjával. Az összjáték ugy e színdarabnál 
mint az elsőnél, valamint a rendezés a kö-
zönség teljes elismerésével találkozott; ezért 
az est sikerének oroszlán része a rendező 
Golián Soma jegyző urát illeti, aki farad-
ságot, időt nem kiméivé mindent megtett, 
hogy az előadás jól sikerüljön. Hogy meny-
nyi munkája volt azt az Ítélheti meg, aki 
az első próbát s magát az előadást látta. 

Utolsó programm szám volt Sonderland 
festménye után rendezett „Bűvész az iskolá-
ban" czimű élőkép. A csodálkozó kicsinyek 
sokféle posi túrája igen mulattatóvá tette ezt is. 

A hangversenyt rögtönzött táncz-mu-
latság követte, mely éjfél után 3-ig tartott. 

felelős szerkesztő: 
Liska János. 

Kiadó és laptulajdonos | 
Sámuel A. 

9 

Mindazok, kik felejthetetlen férjem 
'elhunyta alkalmival részvétük nyiívá-
ríitíísával fájdalmam enyhíteni iparkod-
tak s kivált a helybeli kereskedők, kik 
kartársnk iránti elismerésüknek oly szép 
módon adtak kifejezést, fogadják ez 
nton Iuüás köszönetemet. 

Szartas, 1892. október 21-én. 

kolera-halál esetére 30 forint dij ellené-
ben; 3 hav, tartamra 

3 0 0 0 o . | f o r i n t 

azaz ötezer forintot biztosit, minden előleges 
bevallás és orvosi vizsgálat nélkül, bárkinek 
a ki a 20 éves kort már túlhaladta s még 65-ik 
életévét he nem töltötte. A biztositotfc ösz-
szeg a biztositott fél hátrahagyottjainak ké-
sedelem nélkül kifizettetik, ha a biztositott 
a kikötött határidőn b^Jiil bárho1, kolerában 
halna el. A biztosítási kötvények a társaság 
főiigynökségeiuél vagy megbízott ügynökei-
nél rövid uton, azonnal kiszolgáltatnak, 
egyedül az kívántatván meg, hogy a bizto-
sítani kívánó fél kötvényét személyesen ve-
gye át. Egyazon személy jelen módozat sze-
rint 10.000 irnál többet nem biztosíthat. A 
társaság ezen biztosításokról külön számol 
el s az esetleg elérendő tiszta nyereség fe-
lét a szegénysorsu kolera-árvák segélyezé-
sének czéljaira a in. kir. belügyminisztéri-
umnak adja át. 

Budapest, 1892. október havában. 
> 

Első Magyar Általános 
Biztosító Társaság, 

Bővebb felvilágosítást nyújt 
r 

Ezennel közhírré tétetik, hogy a liferálá-! 
sokból kimaradt 3000 darab nagyszerű,; 

úgynevezett, | 
.... .. r. i 

gyors x)énzszükség miatt a gyári áron 
! alól adatik. 
; Ezen kitűnő pokróezok 19C cm. hosz-
' szuak és 130 cm, szélesek, színes csikók-
k a l vannak ellátva 
i v a b S t s u g 1 m - i i i t a . cLesssIs ia . , 

2b 
darabja parja 

| finomabb urasági ló pokróezok vastag 
; meleg színes kivitelben I 

• ! 

Továbbá 1000 drb. finom meleg téli vasr,ag; 

g a r k a b í 
minden színben és nagyságban 

m s " Minden tárgy csak 95 kr. n M 

Jelenleg itt időző Iványi Gyula 
felügyelővel ily -biztosítás meg in köthető. 

1 broi 
bőlyo; 
d/.erkt 

\z Ól 
sásu 
•zett 

a pont 
jól fííl 
k J 

DS 
•ó 
05 

ÍJ5M-
bid-
kr. 

(> törülköző, er< 
vésű. méter hoss 
kéri tett minőség 

M s /ö- l 
jzu fe-i 

95 kr. 
1 ara 
finom 
gele'kl 

iZOZ 
toir 

<el 

ott ór 
lör dts 

alá 
z-ut 

95 

ncz 
Jtín-
kr, 

l drb. fin abrosz 
taiteritő, feliér 
n es kivi tel beu 

V. ilRZ-
V. szi-
95 kr 

1 hét 
finom 
niigyii 

ntíÍÍJ 
, m 
:cii(l 

-ed nn 
eleg fc 
ő rojta] 

öli 
9c 

hói 
kr. 

X div kiallitiís 
szlnii kés^ nag. 
terítő rojfcokkal 

u szép;! 

95 kr. 
1 téli 
Ivem 
óból 

supl 
1625 ti 
bélel 

ót, gön 
*akáa i 
ve* 

Clör 
mit 
95 

úti-
kr. 

drb szép nagy 
gyertyatartó, III 
ezüst kivit. 

szaloiii 
). brittj 
95 kr.j 

12 drh, zsebken 
nom fzines segél 
felelő nagyok 

dó, fi-
y meg-
95 kr. 

G drb. evőkanál, 
mint mz • zilst íní 
dó, Pliönicből 

i ' . . . . . . . 

örökké, 
iradan-

95 kr, 
.1 drb 
ktmcl< 

Sí']; 
3 mt 

ycm lejro 
ndüll szia. 

való 
95. 

6 drb. villa, 
'mint az ezüst ív 
.radamló, Phőn. 

örökké i 
iér ma 

L mti fc.'ijté k pip 
aalcra, 
Inku 

a, ( leb-

6 drb. villa, 
'mint az ezüst ív 
.radamló, Phőn. 95 krj 

Üt"/Cl 
Bakó 

u, n 
tz\ J 

k pip 
aalcra, 
Inku 

es 
95 

i k ó>s 
kr. 

'3 drb asztali kés, erős,! 
'tartós, aczél pen^c eziisj 

i val ódi tnjti^k szi var- rtos nyeiiei 510 KI'.; 
ezigiii 
souy 

ruttc szipk 
)(in 

H; 
95 

búr-
kr. 

12 drb. kjtvéskuj 
sonló 

iái hsu 
95 kiv 

0 pár 
fet } 
minő -

fért' 
¿li, 

i harisj 
crÖrf és 

\yn 
U 
95 

, mii 
vtóx 
kr. 

1 drb. levesszi*( 
kanál 
1 nói alsószokí. 

ö 1n^v1 

95 kr. 
va. ine-

i ~ . ; íjvagy szí nos 
j'kfíiö nagys. 05 kr. 

Megrendeléseket postantan-
vett el vagy a pénz előleges be-
küldése mellett eszközöl a 

*) E voyait alatt kÖzlóU<'hM ne ni vállal fe-
lelőséget a 

m e g szeretetteinkről és 

m<M' 
m 
sss WM 

es nagy 
szerezhetünk m e g ; 

m. 
fi 

pte 

i 

koporsó-vaktárííbnn. 

nagyszerűen hatnak gyomor bajoknál, nélkülözhetetlen és általánosan Itmafétés hám ós népszer. t 
A g y o m o r b e t e g s é g t ü n e t e i : étvágytalansag* gyomorgyongéteg, büzOs lehelet, 

falfüjUág, savanyu felbUffügés, hasmenés, gyomorégés, ftleslegaa nyálkakivá-
Iftutás, sárgaság, undor és hányás, gy°niorgörcs, sztlkUlés. IíÉLtlmtcifl gyógyszernek bizony ilt fejfájásnál, a menynyiben %z a gyo-mortól származott, gyomortul terhel ésnél ctelekkel ós italokkal, giliszták, máj baj ok — éu hümorrhoidáknáj. ICmlltctt bnjoknál a MdntóexetH pt/omorc»éppeh évek otu ki fii nőknek btaoiijmttnk, a mit száa meg száz blzo-nyitvAny tanúsít, JSgy kis üveg ára használati utasítással együtt AD kr., nagy iiveg ára 70 kr. W agy ar országi fii raktár: 

WíirílEi J o / ^ e f gyógyszertára 
Kuritpest, Király utcza 12 sz. 

liifVauflBI ^ védjegyet ós aláiráat tüzetesen tessék megtekin-
' ~ ' * - *' " * * ' ^ ok'" " wr tenil I Csak oly cseppóket tössók elfogadni, melyeknek bur PreFrfln kolatára zöld szalag van ragasafcva a keszitö aláírásával X .¿¿¡Ft* Brady) ¿a ezen szavakkal: „Valódiságát bizonyltom*. CXfirMXAWp* ^ Máviaezetli fnt<>morc»ept>eh ralodUn kaphatók, 

Sífcut 

Szarvason : B ú g y i s A n d o r gyógyszertai-ab an 
Kunszentmártonban! Szílárdffi Károly, Körös-
Ladányban : j a k ó JénŐ gyógyszertárában. 
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1 * 
i i w m 

é lő t , 

ílfbgad biztosítási ajánlatodat : | 
tekre-

mi m mwty it^^m 

|

sitá*í feltételei & dijszabnly^atai 1 
mindazon elveket magukban ioglal-1 

melyeket a híztosi fiási szánvi tás o k -1 
\ ni\k alakjául szolgáló tudomány m a i | 
Ielőre haladott állása lehetségessé te t t | 
s ezek által a lehető legnagyobb elő-

Inyöket nyújtja a biztosi tó közönség-
In ek kiváló égyekqet fordit a közjólét 
¡szempontjából rendkívüli fontosság-
gal biró Cetbiztositasí ágras hogy 

] ezt a szerényebb anyagi viszonyok 
között levők körébe is meghonosítsa| 
az összes hazai társaságok között el-1 
sőiil vezette be az életbiztosítást heti 
10 krajczáros befizetéssel. 

Bssé&i 

Ajánlja legszolidabb és legol-
csóbb bevásárlási és kijavittatási mű-
helyét és mindennemű 

meghaladja a hét millió forintot. 
Az 1880—1890 évekeii k i v e t e t t 
kártéritések ossaege ötven millió 
forint. 

ég S z a r v a s o n : 
r ... r ...... . .. r 

munka elkészítésére vállalkozik. 
kárpitos áthuzattal fi-

íegjobb posztóból csinosan 

Legjutányosabb és legolcsóbb 
bevásárlási forrás, mindennemű 

diszitésére vállalkozik 
Vidéki megrendelésekhez kívá-

natra munkásait kész szolgálatra ki 
is küldheti. 

Jó munka és ízléses kivitelért 
garantiroz 

Vidéki megrendeléseket leg-
gyorsabban és legpontasabban 

eszközöl. 

E m l é k e z z ü n k kedves halottainkra! 

szerencsém a nagyérdemű közönségnek tudomására hozni. raktáramat 

scd 

mint a mult évben, ugy az idén is felszereltem igen Ízléses kiállítású 

Különösen ajánlhatom az általán kedvelt bádoglevelű koszorúkat porczellán vil 
^ ugy szintén koszorúkat természetes, szárított és művirágokkal. 

Megrendeléseket pontosan, — csomagolást nem számitva eszközöl 

i oo ff K- —- rfe 

B.^Szarvason. 

ünk sírjokra díszes koszorút! 

pomatott, a „Sz ke1 
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