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A népszámlálás eredménye.
ég nem biztos. Csak annyit tudunk j hogy a főváros az utolsó évtized alatt százezernél több lakossal
szaporodott, és hogy a vidéki városokban is körülbelül ily arányban szaporodott lakosok a száma.
E mellett az adatok mellett még
csak egy különös jelenségről tesz
említést a népszámlálás slalisükája,
t i. arról, hogy a lakosság magyar
nemzeti irányban való haladása semmi kép se áll arányban a szaporodással, annyira, hogy vannak egyes helységek, és vidékek, melyeknek lakossága
10—15°/o~ra
megnövekedett
ugyan, de a magyarság terjedése alig
emelkedett 2 — 3 V k a l .
Ez az aránytalanság valóban megszomoritó és ha meggondoljuk, hogy
még oly helyeken is, a hol a magyarság túlnyomó többségben volt, miiy
nehezen és lassan terjed a magyarosodás, akkor bizony önként lép előtérbe a kérdés, hogy vájjon nem vol-

na-e czélszerü végre mégis erélye- veddel szóba sem állanak, kinek a
sebben fellépnünk a inegyar nemzeti neve vagy nyelve magyar.
eszme megizmositása érclekében ?
Ha mindezeket fontolóra vesszük
Huszonhárom évi tapasztalat a
és meggondoljuk, hogy a magyarosotanúsága annak, hogy engedékenységdás mily iontos támasza magyar állami
gel, elnézéssel bizony keveset lehet
létünknek, akkor bizonyára aggódva
elérni, mert ma sem áíl.unk sokkal
kell tekintenünk a népszámlálás eredjobban, mint a kiegyezés idején, miményére, mely e tekintetben nem
dőn az volt a jelszó, hogy Magyarképes vágyainkat kielégíteni
ország magyar lesz!
A népszámlálásnak községünkre
Huszonhárom év leforgása után
a magyarságnak minden vidéken do- vonatkozó adatai is nagyobbára rendezminálnia kellene Magyarországon; ele ve vannak már.De egy M ó pillantás a
e helyett mit látunk? Azt, hogy némely lakosság anyanyelv szerinti megoszlávidéken a nemzetiségek lenyűgözik, és sát feltüntető kimutatásra, meggyőz
idegeneknek érzik magukat saját ha- bennünket a felől, hogy bizony názájukban. Ott van a felvidék nagyré- lunk is még mindig bő tér kínálkozik
sze, a hol a pánszlávizmus erőszakos- a magyarosító törekvéseknek. A lakoskodik, délen és délkeleten meg a szer- ság jelentékeny kontingense tóinak
bek és oláhok áskál&hiak, de a leg- vallja magát, s bár a hazafiat] anság
nagyobb skandalum az, ami Erdély- vádja távolról sem érheti józan gondolben történik. Vannak itt vármegyék, kozású békés polgártársainkat, mi nem
a hol a magyar embert megse tűrik. titkolhatjuk el azon hő óhajunkat, vajha
Kereskedelmi utazók és ügyvédek be- mindazok, kik állásuknál, befolyásukszélik, hogy Nagy-Szében és Brassó nál fogva leginkább hivatvák a magyartáján azzal a kereskedővel vagy ügy- ság terjesztésére, — egész erejükkel

A R C Z A.
iv.*)
Magas hegyek közt, tátongó sziklatorok
felett kanyarog a keskeny ösvény, — szép
lány nyomában lépked a szerelmes i f j ú . . .
Minden pillantása egy—egy vallomás, s &
bűvölő szemek egyetlen intésére nem habozna a halálos örvénybe ugorva, ott találni

álló virágra, s az annak oldalán álmodott elerhetieu boldogságra gondol, — könnyű játéknak véli a vészes vállalkozást, melylyel
eme másik elérhetlen virágot amannak megszerzi.
Teljesítve a parancs, már kezei közt
tartja a drága virágot, melyért előtét tette
koczkára,
az édes jutalomra gondol, de
ah. 1 lába megcsiismmltk, s a: következő pillanatban a keblére szorított virág hófehér szirmait pirosra festi vére, összetörve hever az
örvénv fenekén . . .
Íj ed len néz alá a másik virág, majd
vállat von, s csak annyit szól: »Ügyetlen!*

nos külsejű, és belsőleg is nagyon czélszertfen fölosztott házat, varázsolt a régibb
épületek mellé. Az új épület északról dél
felé nyúlik, főoldalaival nyugatnak; s kelet
felé, az előbb már említett, s a régi épületből nyugatnak kinyúló, és a konyhákat
s cselédszobákat magában foglaló épülettel
kapcsolatban. A ház szintén sclnveiczi Ízlésben épült, a nyugati oldalon földszint is, az
első emeleten széles is folyosóval ellátva,
melyről a kilátás nyugat felé nagyon is meg-lepő. Az épület déli részét egész szélességében földszint az ebédlő, az első emeletben
egy társalgási terem foglalják eh Az épület
többi részei apróbb szobákra osztvák, részint a vadaszok, részint cselédeik sz un ára.
Minden szoba, kettőt kivéve, melyeknek
mindegyikében hárman laknak, két vadászmik ad hajlékot; minden szobának meg- * Negyvenéves emtólcok. vannak rendes tulajdonosai, kiknek arra
— A „Szárvas és Vidéke" eredeti lárczája. —
kizárólagos joguk van. Ilyen szoba van az
Ko/li: E « y Üreg v a d a s a ,
első emeleten hat, földszínt Öt, s azon kivül
(FolytaUu.)
mind alul mind fölül egy-egy inas-szoba,
De a pusztának külseje is nevezetesen ugy, hogy a főépületben 2>í vadász bir állanmegváltozott.
Á közszeretetben álló, s dó lakással. A régi alházban 12-re van hely,
vendégszerető derék háziúr, Bcítiyány László s Így -56 vendég számára a szükséges lakhelyről gondoskodva van. Az tij épület főgr., beváltva az, előbboni évben
tét, rövid idő alatt egy emeletes, igen esi- dé lzete fölött emelkedik egy messzelátó,
V

A hasadék meredek oldalán, meg közeli thetlen mélységben pompázik a havasi
gyopár. A fénylő nap sugarai hófehér szirmáról, a lány fekete szemeibe verődnek
vissza, s az arisztocrata virág elérhetlek
helyzete csak fokozta vágyát: keblére tűzEgy néma kérelem a szép szemekből.
v
' 1 ifjú kedvese nevével ajakán
eHíítlült a vakmerő útra. Jobbról-balról ezer
halál, de lankadó erejét felfrissíti, lágyúló
izmait megaozélozza a kedves biztató mosolya, s ha reá,
ott az ösvénv szélén
*) A ,jS55ünúrd"-ba volt
helyszűke miatt. kimarad!,

szánva,

clo nimnn.

Saork.
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öldi vadászat.

Mai számunkhoz a 3lS2üNÓRA(' c. alkalmi közlöny van mellékelve.
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SZARVAS és VIDÉKE.

%

oda hatnának, hogy a magfar állameszméhez való hű ragaszkodását
a mi édes hazai nyelvünknek teljes
elsajátításával is mutatná ki ez a mi
jóravaló szarvasi népünk.
Ily irányú ücívös munkálkodásában melegen üdvözöljük Szarvas város érdemes főjegyzőjét, ki az italmérési bérlet ügyében tartott múlt heti
népgyűlésen megmutatta, hogy tud is,
s akar is érvényt szerezni községi
életünkben a magyar nyelvnek.
Hisszük, hogy határozott férfias
fellépése mi hamarább megtermi az
óhajtott eredményeket annyival inkább, mivel a közélet embere hazafias czélú törekvéseiben a társadalom
legjobbjainak hathatós támogatására
mindig biztosan számithat

Vasárnap, január 18, 1891.

tovább ment, a vírus gyengítészólanom, a mi az orvosi tárgyakat
illetőleg, őszintén bevallom, nem könnyű sét tartva szem előtt, s addig kísérletezett,
míglen rájött, hogy gyengül a virus hatása,
ha a veszett állattól származott agy káliPasteur a veszettség körül évekig
kanoticum felett hét napig szárittatik, ezt
tartó tanulmányokat tett, kezdetben csak a
kísérletekkel s tapasztalataival bebizonyíbaeterium felfedezésén fáradozott, mely a
veszettséget okozza. (1881. jan. 24.) Első totta. Szóval rájött egy combinált eljárásra,
kísérleteinek végeredménye az lett, hogy a mely a veszettség kitörését képes megakaveszettséget teljes biztossággal képes volt dályozni s a bántál mat megszüntetni.

Pasteur nevét csak úgy emiitik az
orvosok, mint a nagy közönség, mert felfedezése általánosan ismert tény. — Mindannak daczára kiterjeszkedem erre is, liogy
igy a három oltási gyógymód meg legyen
adva, ámbár bizonyos korlátok közzé szőrit az "a. körülmény, hogy laikusok előtt

A védoltás nem fájdalmas, igen ritkán,
300 eset közül kettő, ha fájdalmassá lesz
az egybekötött műtét miatt, a mikor is a
trepcín alkalmaztatik. Trepan magyarul anynyit tesz, mint a lapos csontok átlékelésére használt forgatható körbehajlott fürész. Ezen eszközt akkor alkalmazzák, ha
a megmaratás helye a fej v o l t
A sikerről, mely Pasteur fáradozását
jutalmazá, a statisztika szemlélésével győződhetik meg az ember, itt ugyanis azt találjuk, hogy Pasteur 2490 beteget oltott be
1.886. oct. 31-ig. — A beoltottak között
1.700 franezia volt, s a többi külföldi, kiknek távozta után hirét sem hallották, míg
az 1700 francziának igen, a kik folytonos
megfigyelés alatt voltak, ezek közül a beoltás daczára 10-nél kitört az ebdüh. —
Sokkal érdekesebb a másik eljárása,
Ha azonban az arányt figyelembe vesszük,
s ez abban áll, hogy a veszett kutya agyvelőjét egy házi nyúl agyvelejébe o l t o t t a , 1 0 : 1 7 0 0 " r a s 1 : 1 7 0 " r e ' s n e i n h a S>'j u k
b e , ' a mely behatásra a nvűl elpusztult,Welroen kivűl az esetlegesen fellépő tármost aztán a nyi'il agyvelejét beoltotta egy j s i v ^ U n t a t o k a t , akkor a gyógyeljürást
biztosnak mondhatjuk.
majomba, s azt tapasztalta, hogy a virus
Nálunk a veszettség gyógyításával Hőnem oly erős, mint a veszett kutyáé. Ide
veszem a tény constatálása czéljából a fel- gyes, Bakai és Rózsahegyi tanárok foglalhozott adatokat, a melyek egyúttal a kisér- koznak. — Az emiitetteken kívül lett volna
létezés eredményei is: Pasteur negyven kuegy szakemberünk, ki a természet alkotta
törvényt: »vér nem válik vízé« nem
tyát vett kísérletezés czéljából, s azok közül húszat veszett majom agyvelejével ol-' akarva áthágni, elhagyott bennünket s S ü tött be, majd néhány nap múlva mind a j karestbe távozott,
40 kutyát veszett kutyától származott agyEzek tárgyalása után áttérhetünk a
velővel oltotta be, s ekkor azt tapasztalta, harmadik oltási módra, a melyről azonban
hogy mig az előre oltott 20 kutya közül' kissé részletesebben fogok szólani,—kezdve
csak négy, addig azok* a melyeknél az előre ott, a hol már feljegyzett adatokkal találoltás nem tétetett meg, azok mindannyian kozunk — a nézeteket úgy adva vissza, a
mint az a kornak megfelelő.
ebdühben menték tönkre.

közepén árbóczczal, melyre lobogó, a társaság együttlétének jele, van fölvonva. A
kilátás e messzelátóról gyönyörű; áttekinthetni onnan az egész környéket szép faíiltetvényeivel, fasoraival és csinosan tartott
épületeivel. Alig lehet szebb jelenetet képzelni, mint minőt innen a néző a nap
lenyugvásakor élvezhet, midőn az a pirosló
felhők közül kitörő sugaraival a körülfekvő
épületeket utoljára bucsúzólag megvilágítja.
Ki csak egyszer is nézte ezen nagyszerű
jelenetet, sohasem felejtendi azt el. Innen
szokták a honn maradt vadászok a köpászat
menetét szemmel kisérni.
Ezen épületeket a vadász-egylet szabad használatára engeié Battyány László gr.
páratlan szíves készséggel, azon egyedüli
föltételt kötvén áldozatához, hogy a társulat ott állandó házfelügyelőt tartson. Lehetetlen el nem ismernünk, miszerint a csákói vadászat létesülését, emelkedését csupán csak Wenkheim Béla b. erélyességének,
de főleg Battyány László gr. példátlan áldozatkészségének köszönheti,
Mielőtt ezen évtől elválnék, még egy
körülményt kell megemlítenem ; nincs ugyan
a csákói vadászattal szoros kapcsolatban,
hanem a társaságnak egy tagját kozélebb-

ről érdekelvén, s azon felül átalábán a va- hogy a falkák kiegészitése tekintetéből
dászattal is összeköttetésben lévén, megem- néhány pár új kopót hozattunk Angolorlitendőnek vélem. Andrásy Aladár gr. 1852- szágból.
ben néhány pár kopót hozatott Angliából,
1854-ben Kolosvártt alakulván egy
velejtei jószágára, ott a csákói vadászidő vadásztársulat, mely a csákói ebek egy
előtt és utána kopászandó. Sikerült tisztelt részét vette meg, új falkát hozatott a tárbarátunknak ez által a vadászat élveit a sulat AngoloszágbóL
környékében lakókkal is megismertetni;
Ezen év egy a nevezetesbek közül
minek következménye Iőn, hogy közelebbi
évben kis falkáját még néhány pár kopóval Csákóra nézve, részint azért, mert vele az
megszaporítván, a később keletkezett fel- első aláírási évek eltelvén, új aláírás nyittatott más három évre, részint pedig, mivel
földi vadász-társulat alapját megvetette.
Az 1853-dik évről kevés újabbat mond- a vadászat merőben rendezett alakot kezhatunk. A részvények száma ez évben ket- dett magára ölteni, s annak menete is, —
tővel szaporodott, t. i. Zichy János gr. lé- a régi falkavezető, Róbert Ifesp, hivatásának
pett be és a Tomcsányi testvérek vettek tökéletesen meglelő új egyénnel cseréltetvén
még egy részvényt, s igy a tagok száma a lol — kielégítővé és élvezetdúsabbá vált.
Csak akkor, midőn a kopók a nyomot
kijelölt számot, 36-ot elérvén, az határoztatott: hogy ezen túl új tagot bevenni mind- vesztve fejüket fölvetik, s mintegy kérdeaddig nem szabad, még a tagok egyike zőleg tekintenek a falkavezetőre, ez pedig
vagy másika kilépvén vagy elhalván, hely gyorsan működvén, a fal kát rögtön a hajtott
nem nyílik. Ezen évben 82 vadászát volt vad nyomára vezeti, mondom, csak akkor
80 hajtással és 89 fogással; a vadászok láthatni, hogy a vadászat nem egyedül áz
száma 49, lovaké pedig 150. A közel lakó j ebek jó szaglálásától, hanem nagy részben a
hölgyek közül is többen meglátogatták Csá-, falkavezető ügyességétől is függ, Csak akkor
kót az ez évi versenyek alkalmával, azon- 1 tudja az ember valódilag a jó huntsman
ban a vadászatban nem veitek részt. Ez érdemeit elismerni, s illői cg azt megbecsülni,
évre vonatkozólag megjegyzendő még az is,; ha valaki egy középszerű vagy épen rosz

léntm,

Pasteur,

KocL

— A három Oltási rnód. —

Közli:

Alexius,

(Folytatás.)
Ezzel a tény nyel meg lett adva az
alapgondolat, s ez arra a feltevésre vezetett, hogy a miként a himlő^úgy más fertőző bántalom is megtelelő beoltás által
vagy megszüntethető, vagy ha nem, ügy
akkor mérsékelhető. —- A fertőző betegségek elleni védoltások megbeszélése 8—9 év
óta napirenden van, nemcsak orvosok, hanem laicusok között is.

előidézni, és pedig oly módon, hogy az ebdühben elpusztult állatnak agyvelőjét más
állatok koponyájának átlékelése után az
agyburkok közé fecskendezte. — Ezzel
azonban nem elégedett meg, hanem a veszettséget előidéző vírus gyengítéséhez fogott. — Már régén, 1790-ben, (mert hiszen
akkor is volt ebdiih a világon, egyszer itt,
másszor ott) már ekkor Válli azt tapasztalta, hogy a veszett kutya agyveleje, ha
békagyomor nedvével kevertetik s igy jut
be a szervezetbe, veszettséget nem okoz.
Ennek tudása vezérelte a későbbi búvárt,
Pasteurt, a ki kísérletezései közben azt
v<Hte észre, hogy a veszett ebtől származott
agy bizonyos idő múlva hatását veszti, azaz
nem képes vele veszettséget okozni.

Vasárnap, január 11. 1891.
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szokott megemlékezni, — Őszinte szívből kívánjuk, hogy új »méltóságában« is
— Személyi hir. Csáhy Albin gr., magy. mind több-több jelét adja nemes szivjókir. vallás- és közoktatásügyi miniszter f. ságának!
hő 11-én a délutáni vonattal Szarvasra ér— Pályázat segédmérnöki állásra. Dósa
kezett, s a következő napokon részt vett a Andor, a körös-tisza-marosi ármentesitő
tiszteletére rendezett vadászatokon. Hétfőn társulat békés-báboezkai szakaszának igaz— a szarvasi vadásztársaság néhány tag- gatója, pályázatot tett közzé" a Kihinday
jának részvétele mellett fáczánokra va- Gázár távozása folytán megüresedett segéddásztak az Anna-ligetben, kedden pedig a mérnöki állásra. Javadalom: 100 frt fizetés,
virágos Bolza-kertet és környékét hajtották 200 frt lakbér és 300 frt úti átalány. Kérfel. A miniszter szerdán jan. 14 távozott vények f. hó 25-ikéig a társulat nevezett
körünkből. Azok, kiknek kétnapi ittléte alatt szakaszigazgatójához intézendők.
alkalmuk volt személyesen érintkezni a
— Népesedési statisztika című hírünk
magas vendéggel, azon örvendetes tapasz- kiegészítéséül közöljük pótlólag a szarvasi
talatot szerezték, hogy Csáky miniszter romai katholikus és izraelila e g y h á z
mult évi adatait. B.) a szarvasi róm kath.
mind jobban-jobban beleéli magát a mi egyház kebelében szülHett: fi: 66, nő: 68,
ügyünk iránti érdeklődésbe, szemmel látha- összesen 134. Meghalt: íi 72, nő 55, összetólag jól találja magát közöttünk s valósá- sen 127. Szaporulat 1. Házasodott: 20 pár.
gos üdülés reá nézve, ha a politikai élet C.) az izr. anyakönyvi kerületben a szülötizgalmaiból magát pár napra kiszakítva, tek száma 37, az elhaltaké 21. Szaporulat
16. Házasság 11 pár. Az ág. h. ev. egyház
lerándul szarvasi rokonai közé. Hozza is- híveiről közölt 223-ra menő évi szaporodás,
ten minél többször körünkbe!
tehát vonatkoztatva a lakosság összeségére
— A népszámlálás adatait múlt héten a most közölttekkel 246-ra módosítandó.
— A Budapesten tartózkodó békésrendezték az e czélra kiküldött felülvizsgál ó ^ Az anyag még teljesen rendezve nincs. megyeiek egyesülete folyó hó 15-én tartott
Hozzávetőleg csak annyit tudhatunk, hogy közgyűlésén megállapította a február hó köSzarvas lakossága az 1881-iki népszámlá- zepe táján tartandó estélyének programmlás óta (akkor 22.504-en voltunk) mintegy ját, s örömmel értesülve a megyében általánosan tapasztalt élénk érdeklődésről, —
200 lélekkel gyarapodott.
— Káka pusztán, a mult heti vadá- az eddig szűkebb körben tartott rendes
szatok szomorú tapasztalata szerint, nagyon farsangi vigalmát hang vers enynye 1 egyb emegcsappant a vadállomány. Szerdán 25 kötött »bál« jellegével fogja felruházni, s
vadász és 40 hajtó mellett mindössze 12 általában mindent elkövetend arra nézve,
nyúl volt az eredmény. Másnap 12 úrva- hogy a vármegye fiatal bálozó hölgyei bedász 8 mond : nyolez vadat ejtett el. A mutatójukul válasszák a főváros ezen egyik
gyenge eredmény fölötti lehangoltságot este igen előkelő tánczestélyét. A tánczestélyt
a kaszinóban oszlatgatták a vadász urak, hangverseny előzi meg, melynek fényes sihol Medvcczlcy József, vadász társulati tag. keréért a csupán békésmegyeiekből válasz22 terütékü fényes lakomát rendezett, — tott közreműködők hangzatos névsora keha nem csalódunk, — szarvasi birtokossá zeskedik : Rotter Gizella, Pleiszig Mariska,
Kálmán,
lett előléptetése örömére is. Az >uj földes Szabóné-Nogáll Janka, Chován
úrnak,« ki a jótékonyságnak minden irányba Szendy Árpád, Bácskay Albert és Nánásy
kiterjedő gyakorlata közben főgymnasiu- Géza. Lady-patronesseül nagyméltóságú gr.
munkról is évenként a legnagyobb kegye- Csáky Albiiiné fog felkéretni, s a minden

tekintetben vonzó estély színhelye a VI—VIL
kerületi kör fényes termei lesznek.
— Lelkész-iktatás. Békés-Csabán mához egy hétre igen szép ünnepély lesz az
evang. nagy templomban. Ekkor fogja ugyanü
az istentisztelet alkalmával nt. Áchim Adám
békési főesperes hivatalába iktatni néhai
Jör. Szebercnyi Gusztáv bányakerületi evpüspok fiát, Lajos Zsigmondot, ki még mult
év november hó vége felé választatott meg
szótöbbbséggel bold. atyja helyére lelkészül.
— Fényes tánczvigalmat rendez a
»békés-csabai torna-egyesület« saját pénzIára javára Békés-Csabán, 1891. évi január
hó 24-én a »Vigadó« összes termeiben. A
rendezőség következőleg alakult meg : Fábry
Károly b. b. elnök. Rosenthal Ignácz b. b.
alelnök, Valentinyi Jenő b. b. pénztáros,
Moczkovcsák György b b. titkár, Balog István, Beliczev Géza, Beliezey Tibor, Berndt
Lajos, Csanda Endre, Dr. Fáy Samu, Fischer Samu, Győrífv István, Jeney László,
Klein Henrik, Klein Sándor, Korosy László,
Kronics Baskó, Kún Ede, Láng Gusztáv,
Lepage Lajos. Lizsáky László, Ifj. Lőwy
Izidor. Michnay Gyula, Oppenheimer József,
Reisz Izidor, Dr. Reisz Miksa, Richter Antal, Rosenthal Adolf, Sailer Dezső, Dr. Sailer Endre, Such Kálmán, Szabó József, Uhrin Károly Wallerstein Soma, Weisz Mór
Wranovich Zsigmond, b. b tagok. Személyjegy 2 frt, család-jegy 5 írt. Felülfizetések
a jótékony czél iránti tekintetből köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak.
Jegyek előre válthatók Gencsi József úr
kereskedésében. Kezdete 8 órakor.
Béküldetett A Havár Dani és Dr.
Lengyel Sándor urak közt fen forgott ügyben a »Szarvasi Lapok« és »Szarvas és
Vidéke« 1891. január 11-ki számaiban közzétett »Nyilatkozat« Dr. Lengyel Sándor
úrra nézve többek által félremagyaráztad
ván, az ő kértére kijelentjük, hogy a kérdéses ügyben általunk, mint Haviár Dani
úr által felkért és Dr. Lengyel Sándor úr
által elfogadott véleményadók által 1891.
január 1-én lebonyolított beható tárgyalás
során olyan jelenségek, melyek Dr. Lengyel
Sándor úr egyéni tisztességét érintették
volna, egyáltalán nem merültek fel; minélfogva a f. évi január 9-ről kelt »Nyilatkozat« és a benne foglaltak Dr. Lengyel Sándor úr ellen hátrányos magyarázatra alahuntsmannel volt kényszerítve éveken át Mitrowszliy Wladimir gr., Orczy Andor b., pot nem nyújtanak. Szarvason, 1891. jaOrczy Béla b., Fodmaniczlcy Frigyes b., Prc- nuár 16-án. Dr. Salacz Oszkár, Dr. Reiszvadászni.
1854-dik évben nem volt a részvénye- nay József Jiudnyánszky Iván b., Shnonyi mann Adolfé Miholay Mihály, Dr. Szemző
sekben változás, csak év végével kezdvén Lajos b., Szálbek György, Szapáry Antal gr.,
- A tótkomló si társulati leányiskola
meg az új aláírást, melynek nyomán némely Szapáry Gyula gr., Tomcsányi József, Tomtag kilépett, helyükbe mások igtattatván be. csányi Károly, Tisza Kálmán, Tisza Lajos, bálja január 6-án folyt le. — Kis, de intelligens közönség gyűlt egybe a »Komló-szálVolt ez évben 36 vadászat, hajtatott 98,} WenJcíteim Béla b., Weiűchehn László b., loda* dísztermében, hogy áldozzon a táncz
fogatott 61 nyúl; úrlovasok száma 44 WenJcheim Rudolf 1>Í} WenJcheim Victor b., istennőjének. — A pompás zene, és általovaké pedig 145.
Zichy Aladár gr., Zichy Aladár gr., s így lános jókedv hajnali négy óráig tartotta
együtt a mulatozókat. Danczkáy apókánk
Ez évben szintúgy, mint az előbbeni- számra 37-en.
A részvények ára nevezetesen emel- jó étel és itallal, nem különben pontos kiben sokán, s azok közt több hölgyek szeszolgálás s mérsékelt árákkal tüntette ki
rencséltették a csákói társulatot látogatá- etvén, a sz. Hubert napján tartatni szokott magát — A bál anyagi eredménye is kisukkal, a nélkül azonban, hogy ez utóbbiak értekezlet elhatározta: hogy miután a tár- elégítő, a mennyiben a. leányiskola pénztára
a vadászatokban tényleges részt vettek volna. I saság jövedelme csak nem még egyszer any- 29 írttal lett gazdagabb, — A. bál sikerét
Ezen évi vadászidő befejezésével vég- nyira szaporodott, mint mennyi ez'előtt volt; nagyban fokozta n t Gajdács Pál társulati
elnök nir fáradozása; ki mindent elkövetett,
ződött a régi és vette kezdetét az új aláírás. ne csak néhány pár új kopó vétessék, hanem hogy a közönség egy jól eltöltött est emA régi tagok közül körülményeik által kénv- a lalkák számára czélszerü ól, mellette lékeível térhessen Morpheus karjai közé.
szeri tve néhányan kiléptek, de helyeiket pedig a falkavezetónek illendő lakás épül— Örvendetes családi esemény jutott
azonnal mások foglalák le, kik már hossza- jön. Ezekből látható, miszerint a régi tár- osztályrészül egy " városunkban és a vidésabb idő óta várták a beléphetés pillanatát. saság megszűnt ugyan, azonban arról is el ken általán ismert ifjú szép asszonynak, a
Az újonnan alakult társaság tagjai.: lehet mondani azon ismert franczia mon- »Szarvas és Vidéké«-nek, ki tegnap, f. hó
17-én éjjel 12 órakor egy pufók képű egészAlmásy Dénes gr., Almásy György gr.j Almásy dalol: »Le roi est mórt, vrve le roi,» mert séges siró-rivó bábának: a »Szünórának«
Kálmán gr., Almásy
Zsigmond, Andrási/ némelyek boszúságára, kik t. i. azt hitték, adott életet, s ha — Bolygónk szellemes
Aladár gr., ifj. Battyány István gr., Bal- hogy a csákói vadásztársulat vég fel oszlás- tárczája szerint — igaz az, hogy e kis metyány László gr., JBolza gi\ testvérek, Csckó- nak indult, ugyanazon társulat új tagokkal nyecske családfáját fel tudja vinni Mihálfi
József, Dr. Zsilinszky Endre, Sípos Soma,
nics János, Cscmovics Arsén, Dory Lajos szaporítva újólag alakúit és első föladata a sőt egész Szikes Antalig, (a kis mama minl
dcs Gejza gr., lukéi/ Zsigm >m\. Kárász vadászatok emelése és tökélyesbitése körül den tagja tiltakozik az ilyén atyafiság ellen)
e, Károlyi György* gr. Károlyi Gyula forgott»
úgy e terjedelmes rokonság bizonyára kiveszi a maga részét a családi öröm érzeüge köv>)
gr.. Károlyi Sándor gr., Keyl&oich Béla gr.,

SZARVAS és VIDÉKE.
téb.őií ' Furcsa kis makranczos gyermek ez
a »Sziinórit U ; Már születésénél mennyi emberi fogjaikoziatoti . , ! Belefáradt sok szép
lánynak keze-lába* s beszédes ajaka, de
leginkább erszényünk, mélynek szája be
¿ém .álíott attói kezdve, a mint az új szülött jegelső sikoltása végighangzqtt a ka-,
s^inó termein . . . A »Sz,ünorá<-tr a szarvasi nőefyletnek Balamér (líip,unk szerkesztője) ;áitaL. szerkesztett alkalmi közlönyét
lapunk .:eÍ0Íizétőinek is megküldöttük a
és V.« mai száma rendkívüli melléklgtp gyanánt. ,
- p Iparoskqrji bál. A „szarvasi »iparoskör íÚQL ' ¿ví |anúár 25-én a »Bárány«
vendéglő- nagytermében könyvtára gyaragitájsára tápc?vigalmat* r$j|J m> Belépti-dij;
í .frt 60 kr. Kezdete 8
ferakp.r. $eliŰíizetések köszönettel Fogadtatnak és hiiiapilag nyugtá^tafcnak.
.Békés-Szetft-András népessége. Békés-Sseni-András községében 189Í-ben megejtett népszámlálás eredménye.: összes lelj e k száma .^777. ebből férfi 8482., nő 3295.
.összesen 6777. Váiiás szerint: rom. kath.

meny: Szenes Elek uradalmi tiszttartó
estid) Mázor József birtokos (Kondoros)
Chován Zsigmond orgonista, Községi Elöljáróság (Őcsöíí) Győry Imre közs. főjegyző
ü r * Tóth Zsigmondné (Mezőtúr)
Visndvszky Sándor mérnök (Bitáápest),
er Jakab bérlő, Dérczy Péter bérlő. Csernák János ta ni tó, Rbrós Pál szölgábirósíigi
irnok, Kbrhlovsáky Jánbs kereskedő, Láukó
Márton tizedfes {Zágráb) Dr. Krcsmáíik János főszölgábiró; Kiss Sándor gyógyszerész
(Nagy-Kőrös) Szarvasi iparos kor, Bácskai
Jakab birtokos (P.-Jíomöfc), Paál Sánddrné
{P,-Tompá) Bakáy Géza birtokos (P.-Fá&tón)
Szirmay L. Árpád r. kath. lelkész, Olvasóegylet (B-Szentandrás) Dr. Bácskay Albert
ügyvéd (Budapest) Dérczy Ferencz birtokos
(Kondoros) 15. Lányi Pál egyetemi tanársegéd (Budapest) Haviár Lajos államépitészeti mérnök (Gyula) Folytatjuk.
— Börtönstatisztika. A szarvasi kir.
Járásbíróság fogházában az elmúlt évben
lé volt tartóztatva' férfi 90, nő 43, összesen 133-an, ebből jogérvényeéen eí volt
ítélve 112, vizsgálati fogságban Volt 21.

Vasárnap, január, 16. 189fc
lozó nőközönség, névsorát a következőkben
állítottuk össze: Leányok: Tóth Irma (Kécské), Mihalíi Gizella, Majercsik Paula és
Linka, Liska Gizella, Petrás nővérek; Trnyik
Erzsi, Benöeri Gizella, Hrivhák Erzsi, Brózik Etelká, Gabányi Etel; Konrád Erzsi, Molitorisz Paula, Pödahi Emma, Valent Emma;
Simon Köriiélia, Müllér Etélká; Koxsuh nőverek, Zuba Katalin; Lévay nővérek. Aözszonyók: Petröczy Károlyíié', Szüle Kálmánné, Dankó Sámuelné, Roszjarbvics Jánosné, Blaskó Jánö^né; Szrnká Györgyné;
Májercsik Sománé, Liska Istvánné, Molitofisz Lajosné, Laüdisz Páliié, Mikoláy Pál hé,
özv. SÍuíón Jánosné, Benderi Józsefné, Zü ba
Pttlné, Petrás Györgyné, Trnyik Jánosné,
Hrivhák Jánosné, Wálíiisch Sománé és Konrád Jánosné.
~ Miét-t riősíilnek áz öregek ? Hogy
nem mindig a szerelem, az anyági érdek,
— no meg ü vénássszoriyok — mtlködnfek
közre, ihikdr házasságról van szó, hanem
olykor-olykor máá egyéb okok is, ezt bizonyítja a következő' eset: A helybeli ev.
papiakra ezelőtt két héttel egy 68 éves
öreg ember állított be Karsay Márton napszámos személyében, kijelentve, hogy ő házasságra kíván lépni szive választottjával,
a 71 éves Láukó Erzsébettel. A lelkész
meghallgatva az öreg Karsay jámbor óhajtását, azon völt; hogy szándékától eltérítse,
midőn utált aggkorára s felnőtt gyermekeire,
kik bizonnyal sokkal gyöngédebbet! s szivesebben elápolnák, amint hogy eddig is tették. A jó öreg azonban nem tágított, mert
hisz' Őt — mint mondá — nem annyira
az apölás hiánya, mint inkább az a körülmény inditjá a lépésre, hogy:
ki neki
éjjel, midőn triiszseent ezt kivánja: egúszsé-

izraelita* 202., gör. keleti 5., összesen 6777.
J U 188Í-ikévi népszámláláshoz képest szaáporodott az összes lelkek száma: 582. Daczára, hogy három invasio apasztotta köz> . ... • V -J
i.?* 4 — *,
ségünket ; jelesen. Rákóczi, Vadász és Izsák
—
A
ki
keresztfára
vigyik.
A gyomai naközségébe sokan, kiköítözködtek. Vallás szeközött o : Móx»8 bácsi különös éá kivár i n t ; szaporodtak rom. kath. 264, helv. hitv. zarénusok
lasijtott $ z q ï û látásokat lat, prófétai beszédek et üzól,
agost. hit,v. 320. Fogyott izraelita« 13, nemcsak ; de sőt még magával az Úrral is beszel !
,gör. ke\§ti
— Házak száma
1891-ben Lelki élményeit aztán nagy áhitatlal szokta elmon1226. Í88l r ben. 1104. Szaporulat 112. Össze- dani a liivoknek gyülekezetében, kik még nagyobb
álli totta:
Ferenc?, kozs, jegyző.
áhítattal hallgatják. Legújabban azon mennyei kije— Meghívó. ^ szarvasi kereskedők a lentéssel állott elo Mózes bácsi, liögy áz llr Öt
«»íii'jríítíí 'kereskedelmi
' tr
Ír híl Ál »ri i iskola
iclrnln javára
íavárri fi^flp- választá a bűnös testvérek bűneinek váltságáűí<
szarvasi
ftasóhy 1891. évi- január hó 31-én á »"Bá- Ugyanazért ha a testvérek készek őt keresztre ferány* vendéglő nagytermében tömbola-já- szíteni* ő —• engedve az Úr akaratának — kész
<tékkal égybekötött; zártkörű társas estélyt leend magát a keresztnek halálára adni! Az atyarencteznelL/Bélépti^dij 1 frt. Gsáladjegy 2 (pl fiak tanácsot tartanák s' kijelentek Mózsi bácsinak,
SÖ kr. belépti és tombolajegyek kaphatók:: hogy ők ís készek meghajolni az Úr ákftráta élott^
tfotlif Sándor eá Tájfeér Gusztáv űrák ke- líariem elébb jó volna a Főszolgabíró úrral is' bereskedésében és este a pénztárnál. Felül- szélni, hogy vájjon ő mit szól hozzá, ha ők Mózes
fizetésekköszönettel
- fogad tatnak és hirlapi- bácsit kérészire, feszi tik? Mózes bácsi ugyan váltig
,
s
lag fognak nyugtáztatnL Kezdete 8 órakor. erositié, hogy mit adnak ők egy Főbíró szavára,
A menyegző mult heten csakugyan
Érdekes. Ág. ev. egyházunk éven- w i k o r mága am ú r ssóiott, csak csinálják meg a j meg is volt, s az öreg azóta éjjelenkint
keresztét, ő elmondta lihár áz Űi- akáiratára, liogy : j ¿okkal boldogabban
itriiszszent*
1 e g y e ri irt e g !' A keresztet meg is csinálták de_ Rászedett firiánezok. TőtkóvnlöS körcyelőpáéldiailolyóira11838-ik évfólyániában rék jó ákácz-fából, hanem a kishitű testvérek csak
Az itt,, Janösövics ^ István lelkész által kö- elmenének a főszolgabíró úrhoz, megkérdezni, hogy nyékén történt. Négy fináncz baktat a kozölt ;kiWiítatás szerint, 1836. s a reá követ- hát mit szól hozzá? A főszolgabíró valóban meg- vácsházi úton. Mindenikük egy kis csomakező 183.7,., évben a fiú és leány-szülöttek döbbent de azonnal feltalálta magát, s igy szólt : got visz hóna alatt. Egy komlósi polgártól
száma teljesen egyenlő. 183ö-ban született jól van, mogfeiilthetitek Mósest, d* ka kar- elkobzott dohány az, mit maglikkal viszugyanis 397 ílú, s ugyánánnyi leány, (öáz- mádaapra l é i aiai táxnad; valamen^ötöket félnek corpus delicti gyanánt. Egy furfangos
szeséh 794 kisded) a követkfcző évben ázül. a k M ^ t l a k ! Tableaux \
atyafi szánon utóiéri a négy elégedetten
fiü;^ s- ugyanannyi leáiiy (560 kisded).
— Halálozás, Békés-Csabán az ev,
Ha minden évben: ilyen arányos volna a egyház újonnan választott ifjú lelkészét. füstölő finánczot s ugyancsak megkívánta
t
kisdedek statisztikája, ugy csakhamar még- S'zeberéhyi Lajos Zsigmondot,
ki állomását hóna alatt a mintegy 12 kilónyi finom, szűz
s^iinnék a más vidékről való elházasodás, csak a napokbari foglalta el, nagy csapás dohányt. Mit tegyen, hogy neki is jusment mindén férfi megtalálhatná otthon is a érte. Neje: Sztchlo Irén, hosszas betegség
magá párját, no ^persze csak 5—6 esztendő- után folyó hó 13^án jobblétre szenderült. son belőle ? Hopp, megvan! Gyorsabb égevel későbbi matrikuIában kellene keresni. A gyászszertartás óriási, közönség jelenlé- tésre nógatta lovait; csakhamar utólérte
- — Kérelem. A szarvasi Jcereshedők a jében folyt le a kis templomban, s Áchim áldozatait, — Hova mennek az u r a k ? kérdi
Jcereshedcltíti
javára
,,
, , .kiskola
*
, ,, ,if f;, évi
, január
i m *é31-én
*n i ^ d á m föesperes nriagyár, Linder János ev.tőliik alázattal. — N.-be, felelik, azok hetyrendezendő tarsas estelijüket tQMbola-jatel&al ie\kész
meg- kén. — »Hisz én is oda megyek« -— feleié
pedig tót n y e í v e n
mondóttak
-Hogy, ezenjótékonyczmi
ha|ó gyászbeszédet.a furfangos atyafi — »tessék felülni elvitöreWésünk tnikél sikeresebb eredményt Mutat— A »Népkör« idei bálja f. hó 10-én szem U A finánezoknak tettszett a szíves
hasson fel; teljes tiszteUttel és bizalomnál
fólyámpdÚ0 (t t. közön$ágliez} hogy nyérc- tartatott meg. Tekintve, hogy a Népkör bálja ajánlat s rögtön elfogadták. — Útközben,
bárminemű kézimun- évek hosszú során át a legsikerültebbek | szót szó követett. — Éppen égy csárda látkát; vágy egyéb tárgyat adományozni & azt közé tártozott. miután azt a fesztelen ke- szik a távolban: — »Tudják mit az urak ?
január- 8Ó-ig Tajbcr Gusztáv kereskedő úrhoz délyesség jó kedv uralta, méltán lehetett
mondja az atyafi hirtelen« — van nekem
beküldeni kegyeskedjék. Szarvason, 1891; javolna elvárni, hogy nagyobb látogatottság- egy haragos szomszédöm* á kivel mindig
nnáb hó. Tiszteletfef d választmány nevébeú :
Mihálft Jó£sbff bálbizótisági elnök. Béthy Sán- nak fog az idén is örvendeni, A jelen vol- perlekedürik. — Szeretném magamat megdor, bálbizottsá(fi álelnök^Osztröluezky János, tak jó kedvvel mulattak, mit bizonyít azon bosszülni a sok késérüségért. — Adják át
bálbizöttsági titkár.
körülmény is, hogy csak a reggeli órákban nekem a dohányt, majd éh eladom nekif s
•— Meghivó a Szarvasi izr. hölgyek kezdett a társaság oszlani. Nem lehet em- maguk este szépen megtalálják nála, s jól
az izrV nőegylet javára f. évi janiíár lítés nélkül hagyni azonban, hogy »zené- meghúzhatják« — A finánezok elfogadták
a »Korona« vendéglő helyiségei- szeink« semmiképen sem barátjai a hala- az ajánlatot. — Kettő közülök bement a
ben tartandó zártkörű thea-estélyre, Kez- dásnak s igy az ujabb tánezrend termékeit csárdába kettő pedig a szánon ment, hogy
t
dfeté 8 órákor. Belépti-dij: szémélyjegy 1 f r t ; teljesen ignorálják A ki a hetvenes évek- megtudják a haragos szomszéd tanyájának
családjégy 2 frt. Félülfizetések köszöííétteí ben bálázott, az ma is az akkor hallott fekvését. — Ezt megtudva leszálltak s látfógad tát nák s liirlapiiág nyngtáztátnak.
tánezzene mellett járhatja a drájsrittet, ták, a mint kocsisuk csakugyan betért; a
— Kik olvassák a ^Szarvas és Vi- vagy a négyest. Ez méltán bosszanthatja a mondott tanya udvarára. — Estefelé mihd
d é k é i - t ? Előfizetőink; a * újévben III közle- zene iránt érzékkel bírók füleit, — A b á - ' a négyen beállitanak; — Hol a dohány?
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Kérdik az épen kijövő gazdát. — Ez meg'
— Először is: ki járt mindig liaza tíz
£n elviszem a fiamat.
van lepve, s meglepetésében esak annyit óra után ? Persze mindig a kaszinóból,
— Ohó, asszony ! Az az én .fiam,
felel: >a botban« — De itt kell lenni - mintha minden este estély lenne. Mindig rám ütött.
mondák a finánczok s elbeszélték a dolgot az a kártya, billiard, borocska, uram bocsá!
— Igen is nem. Mert a szeme aa
a gazdának. — No, mond az, — nálam És ezért aztán elhanyagolni bennünket, az enyém Az ajka is enyém.
ugyan nem találnak egy szál magyar do- édes otthont. Hát lelkem, férjecském, illik ez ?
— De hátha megnő és olyan bajusza
hányt, akár hogy keresik. — Hogy hogy?
— De mikor az urak mind oda jár, mint nekem.
— Hát úgy, hogy az atyafi megitatva lovait nak. Ha nem megyek, azt mondják, hogy
— Ugyan menj. Miféle ostobaság ez?
rögtön tova hajtott s azóta már ki tudja, papucs alatt nyögök. A doktor fiskális ur
— Majd elviheted a másikat.
hol jár. -— A finánczok kutattak, kerestek, múltkor váltig bizonykodott.
— Melyiket ? . . ,
de végre is savanyú arcczal győződtek meg,
— Annak könnyfi beszélni, mert nem
z asszonyka hozza a gyereket.)
hogy fuvarosuk nem ingyen volt oly szíves. várja odahaza senki.
Itt van. Ugy rugdálkozik, mint egy
— Az iparoskőri bál rendező bizott— Nem akar keresztet venni a nyaz is csak olyan gonosz lesz, mint
sága mindazokat, kik a 25-iki bálra téve- kába.
az apja.
désből meghívót nem kaptak, de ilyenre
— Micsoda ! (A menyecske meghúzza
— Hát a számadásnak vége ?
igényt tartanak, -— ez úton hivja meg a a férje szakállát.)
ember! Ez egyszer elengedem.
— Akartam mondani, édes, az ölébe.
mulatságra való megjelenésre.
SZÁMADÓ LAGZI.
— Az már más.
— Gőzmalom és gőzfürdő Komlóson.
Meteorologiai észleietek.
— Tehát szent a béke. Adj hát egy
A Komlós községe által nagy költséggel
Szarvas, 1891. jan. 10—16-ig
(18000 frt) renovált gőzmalom, s az ehhez csókot.
— Először igérd meg, hogy tiz óra
épített gőzfürdő január 2-án átadatott a
Leghiimériéklűt
Csap.
SzÉl- iri j
i tXi
közhasználatnak. — A gőzmalom gépezete előtt pontosan haza jösz.
m
•crő#sé|
A.
—• Jól van. ígérem. Haza jövök és már •': * 7 . ó:. r. j i. d. u. 8 ó. est kőiép
Lang M. jóhirrt budapesti gyáros műhelyéII
ből került, s szakértők véleménye szerint hét óra után ugy fogok aludni, mint a Jan. O'B
1-3
- 0 - 1 CO w 2 S E 10 •0*
10
teljesen megfelel czéljának. A malomban bunda.
— Azt nem mondtam.
három pár kő, henger, koptató stb. van el—OD — 1 ' 6 CO m w 2 0-8 *
11 —3*0
-0-8
(Pauza.
A
férj
megcsókolja
az
aszhelyezve, szóval a malom mostani állapotában rég nélkülözött hézagot pótol. — A szonykát és nevet.)
—2-2
12 —2*2
- 3 - 8 CO w l CO 1.5 *
— Vége van a számadásnak?
malomhoz épített gőzfürdőt Haendcl aradi
— Ohó! Hát a konyhapénzemet mért
gépész s érczöntőde-tulajdonos építette, s a
13 — 1 0 0 — 6 - 3 — 7 - 0
—7*8 CO K 2 N 1
köztisztasági szempontból rég óhajtott für- nem *adtad ki rendesen ?
— De kifizettem csókban.
dőt már most is sokan veszik igénybe. —
— Abból nem lehet megélni.
—50
— 7 0 - 6 ' 5 SB S 4 S 2 0*3 *
U
A fürdő látogatóinak száma remélhetőleg
— Nem-e ? Megélnék csókból, csak
uagvobbodni fog a meleg időszak beálltával.
egy kis auflagot rája.
1 5 — 7 - 0 —B-8 — 7 ' 8 — 6 ' 2
S 2 S 2 N 2 o-i *
Selyemszövet maradékokat az eredetí
— De ez még mind, semmi,
á r b ó l 25°/t>—33 V 3 % é s 5 0 % l « e n e e d O M e l
— Még több is van ?
16 — 7 0
—7-6 —6.0 - 6 9
E3 N E m 4 0 *
kuld nllöiíck- vagy méter- s'záinra, porío- és vám—
Van
még.
mentesen H«im«l>era G gyári raktára (cs. és kir.
szállitó) Z ü r i c h b e n . Minták forduló postával
— De még mennyi, Engem nem szeJ e 1111 a g y a r á z a t : A szélirányok jeküldetnek Levelekre 10 krajezáros Icvélbélyeg
igazán.
ragasztandó.
— Ugyan édes 1 Ez már nem tartozik lölése éjszak í = N , keletű=E, déli—S, nyugoti=W, éjszakke!eti=NE, délnyugati=rSW.
a számadáshoz!
A csapadék alakjának jelölése: 0—eső,
— De inkább nagyon is oda tartozik. | |=dörgés,
^ d ö r g é s villámlással, n y . =
Én velem nem is törődöl ugy-e ? Mikor nyomok, x—olmos eső, * = h ó
még lányok vagyunk, akkor olyanok hozElnzánxolÁm
az é v v é g é s t
zánk ezek a férfiak, mint a falat kenyér.
De mikor elvesznek, olyanok, mint az ör_ Megkésett újévi rajz, —

J

Szerkesztői üzenetek.

— Hallom.
— Gyere ide, Ülj az ölembe!
— Köszönöm, nem kérek belőle.
— itt a számolás ideje. Mit tettünk
az esztendőben !
— Vagy úgy! No hát csak számoljunk. Én könnyen készen vagyok a számadással ; hanem te, férjem-uram, mit tettél
ebben az esztendőben ? Bűneid száma bele
nem férne egy zsákba.
— Nem-e ? Te vagy minden bűnöm,
mégis bele férsz az ölembe.
— Ejha 1 Te szent ártatlanság. Nézze
meg az ember.
— Hát nem az asszony az eredendő
bűn? Habár tagadhatatlan, hogy egy kissé
édes bűn. így igazán nem csoda, ha jól esik
az elkárhozás.
— Semmi hízelgés! Számoljunk, ha
előhoztad.
— Édes 1 Hát'szen én könnyen elszámolok. Égy csók, meg két csók* az épen
háromszázharminezhárom és egy fél csók.
— Nem érünk rá most arra. Először
számoljuk cl a bűneinkét.
— A tiedet, édes.
— A magáétj kedves.
— Az ugyan nem tart sokáig.

— De
— Nem vagyok édes, mert tele vagyok keserűséggel. Mikor úgy későn jösz
haza, mindig felteszem magamban, hogy
egyszer már kedvemre kiporolom magamat.
(Szájára teszi kezét.)
— Az ám. Mikor bedugja borzas fejét az ajtón és azt mondja: piczi kis feleségi
hát ugy elszégyp.nlom magamat, hogy ijedtemben a takarót a fejemre húzom. Ez nem
illik. így kizsákmányolni gyöngeségünket,
mikor ugy is tudja, hogy az övé vagyunk
egészen,
— Azért haragszol, mert szeretsz ?
— Nem igaz a ! Be is bizonyltom neked, mert elválunk.
— Ohó ! Nem megy az oly könnyen
Megjavulok.

X. Y, Nagy-Ktfröc. Köszönet értté l Ez is
meg a másik is nagyon beválik,
G á s p á r £ . K a p u v á r . Sort kerítek mind a
kettőre, bár az egyiket nem kis kenyéririgységgel
olvastam át.
B. %. H t l y l e n . Tárczaközlem ényekkel bőven cl vagyunk látva. S mivel beküldött dolgozata
csak ál após átdolgozásban volná közölhető, éz ú t tal félre tettük.
A . B . E b k é r d i f a l v a . Csak nem apadt mé
ki, — akarom mondani: nem fagyott be a, krónikás adomák dús forrása . . . ? !
Ftlvltfs iiérkétttÜ

¿ ¿ ^ mostani üzleti

kUdó-talaJdoMoi:

házát és a volt

Hét Órára rendesen itthon leszek. Kuczkay-féle házát örök áron
Pontosan kiadom a konyhapónzedet. Ki.fi-j
zetem a számláidat. Nem kártyázom többé 1
— Bánom is én, miattam megteheti. szándékozván, az erre vonatkozó aján— No ez szép elszámolás. Ez a szám- latok folyó évi február hó 10-ig a takala csakugyan fizetve.
rékpénztár igazgatójánál adhatók be.
— Maga csak szekíroz engem. Én nem
Szarvas, 1891. jan. 17.
tűröm ; elválok. igen is. (A mellékszobából
A szarvasi takarékpénztár
gyereksírás hallalszik.)
í—2
Mindkotten felugórnak,

Vasárnap, január lg,
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Békésvármegye szarvasi járáshoz tartozó Szt-András nagyközségében üresedésMtKLQS tornatanárnak
be jött Il-od jegyzői állásra, melynek évi
javadalmazása 600 frt készpénz és a munka tizedbeli h á z a szabadkézből ör
körébe utalt magán jellegű teendőkért szaáron
bályrendelet szerint felszámitható dijakból
áll, — ezennel pályázat hirdettetik. Felhivatnak pályázni óhajtók, hogy az 1886. évi
XXII. t. cz. 74., illetve 1883. évi I. t. ez. 6.
§-a érteimébén felszerelt kérvényeiket f, év
•február hó 5-ig e hivatalhoz annál inkább esetleg bérbe adandó.
is benyújtsák, mivel a később beérkezett
a
Bővebb tájékozást
kérvények figyelembe vétetni nem fognák.
A választás £ év február hó 7-én d. donos.
e. 10 órakor Xog megejtetni.
3—2
Szarvas, 1891, jan. 6.
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Alólirott van szerencsém különféle házilag kezelt
italaimat a n. é, közönség b. figyelmébe ajánlani; és pedig:

Kiváló finom valódi kisüsti törköly lit I frt — kr.
„ szilvórium > I
80 >
Hegyaljai törköly .
— 80 »
siívorium
Felvidéki valódi borovicska
Valódi jamaikai rum, kiváló
Guba-rum
, . r . . . . »
Balatonvidéki fehér Ó-bor. . . <
Tsza vidéki
Uj-bor . . »

—

80

i f t 40
I ft 50
Ift —
-— 36
— 30

>
>
>
*
»

iivegszámra és
kimérve.
Tisztelettel
JáriQö,
3-3

Nyomatott Sápszky

könyvnyomdájában Saamisou,

Halmérő.

^

