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. évfolyam. Szarvas, 1891. mártriis 1. 

Megjelen heténkint egyszer, vasárnap reggel. 
Elftflxetéai á r : 

Egész évre 5 Frt — kr. — Félévre 2 fr t 50 kr. 
Negyedévre x frt 25k\\ — Egyes szám ára 10 kr. 

Saerkessttiség éa kiadóhivatal: 
útza-utcza, 1283. szám, hova a 

l részét illető közlemények és előfizetési 
pénzek küldendők. 

Előfizetéseket és hirdetéseket elfogad 
a Nyácsik Soma utóda czég. 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 
Hirdetések és nyilttéri ' közlemények ju-

tányos áron vétetnek fel. 

(Vége.) 

A természet mostohán gondosko-
dott volna a nőről, ha őt csupán a 
családi élet teendőire képesíti. Helye-
sen jegyzi meg Gottschall: »ha be 
akarnok bizonyítani azon állítást, hogy 
a természet kevesebb szellemi tehet-
séget adott a nőnek, alkalmat kellene 
neki nyújtani, hogy szellemi képessé-
geit ép ügy kifejtse, mint a férfi.« 

Természetesen, a nő nem válha-
tik képessé hivatásának megfelelni, 
ha arra kellően elő nem készítik. 
Szükséges pedig, hogy a nevelőbői 
kikerült lány: még egy pár évig valami 
szakmai keresetre képesítő munkára 
neveltessék« Szakítni kell az előítélet-
tel, hogy a nagy lánynak már szégyen 
iskolába járni. Angliában és Porosz-
országban járnak 19 és 20 évesek is. 

* A nők jelenleg már is majdnem 
minden művelt államban sokkal na-
gyobb munkakörrel bírnak, mint ed-
dig. Megnyílt előttök sok pálya, me-

lyektől eddig az előítélet tiltá el őket. 
Hiszen már nálunk is nemcsak a 
a posta- és távíró-hivataloknál s vas-
utaknál alkalmazzák a nőket, hanem 
iskoláinkban is nem egy nő terjeszti 
sikeresen a tudomány igéit 

S vájjon ama modern intézmé-
nyekj melyek a nők számára űj ke-
resetágakat hoztak létre, akár egye-
sekre, akár a társadalomra idéztek-e 
elő legkisebb kárt vagy veszélyt ?! 

Ellenkezőleg, ahol csak életbe 
léptek, áldás és jólét követé, mert a 
viszonyok hozták magukkal azt, hogy 
a nő a társadalomnak minden körül-
mény közt hasznos tagja csak ugy 
lehet, ha képes a munkára, s lételét 
tudja biztosítani. 

A hajadon nem tudhatja, mi sors 
vár reá. De föltéve, hogy a családfő 
képes a háztartás szükségeit előte-
remteni, mi történik, ha ő elhal, s a 
gyermekeket az anyának kell eltar-
tani. ? Ily eset naponkint hány meg 
hány fordul elő! Az özvegy, ha tud 
és szeret dolgozni, nem esik kétségbe, 

— Emlékezés a nászútra — 

Suhogtasd hattyiiszárnyadat, 
I f j ú emlékezet) 
Hozd újra vissza-vissza még 
Az elmúlt perczeket. 

Most, míg a tél viharja zúg, 
S a hó mindegyre hull, 
Hozd vissza nékem a tavaszt, 
Beszélj virágirúL 

Morajló tenger habjait, 
Mosolygó kék eget, 
A pálma szárnyas levelét, 
Amint hajlong remeg. 

Sirályt^ amint csapongva száll 

mert szerzeményével képes a minden-
napi szükségletet megszerezni; de ha- - - ' N 

a képesség hiányzik: olyan élet vár 
rá és gyermekeire, melylyel szemben 
megváltás a halál. 

Nyomorba sülyedt családok pél-
dája intés a szülőkre, hogy a mai vi- ^ ^ 
lágban a felnőtt lányoknak is szük-
ségük van egy »második neveltetésre«, 
oly szakmunkai tanultságra, mely rósz 
sors esetén az önfentartás eszköze 
lehessen. 

Ennyire fontos lévén a felnőtt leá-
nyok nevelése, nem nehéz belátni, 
hogy azok szerencsés vagy kevésbbé 
kedvező fejlődését nem csekély mér-
tékben készíti elő alapvető munkájá-
val a mindennapi iskolázás. S mielőtt 
fejtegetésemet befejezném, már a tárgy 
rokonságánál fogva is rá kívánom a 
t. olvasó figyelmét irányitani Szarvas 
város nőnevelésének egyik jelentős 
organumára: az államilag segélyezett 
társ. el. és polgári leányiskolára. 

E jóravaló intézetről közéletben 
és hírlapokban annyiszor volt már 

A szildapartöt, melyen ott 
Soká merengtem én, 
S mélyről a szép tündéri táj 

mösoluq felém. 

Fehér vitorlái, mely felénk 
Hivólag integet. 

S zeng már a mirthiis lombjain 
A csalogány dala . .. 
Óh tiszta fényes szép világ; 
Szerelmünk hajnala! 

Nem érzem már a zord vihart, 
A tél hulló havát: 
Sóvár szemem a ragyogó 
Elmúlt időbe lát 

Mit együtt téptünk ott, elég 
E mirthús-ág nölcem, 
Hogy újra átérezzelek, 
Te ifjú szerélém! 

Elég egy kis virágszirom, 

— S lehet a tel még hidegebb, 
Lehet még zórdonabb! 

ÜTI E M L É K E K 
— Egy no naplójából — 

L 

Hozzád akarok beszélni, Egyetlenem, 
hozzád, aki olyan nagyon jó, nagyon gyön-
géd vagy, akit én imádok; figyelj reám. 
Karomat a tiedbe fűzöm, egészen hozzád 
simulok és ugy kezdek fecsegni nekedj fe-
csegni egy együtt átélt kedves álomról, egy 
répülérsől, egy tündérszép világról. 

Kedves nap, akit mi annyira szere-
tünk, nem volt szép tőled, hogy elutazásunk 
reggelén a felhők mögé bújtál, vagy talán 
szeretet-nyilvánalás akart az lenni; talán 
ami távozásunk miatt könyeztél ? De hát 
mért nem jöttél velünk ? Te is láttad volna 
azt, amit mi. 

Mikor felszálltunk a vonatra, s ké-
nyelmesen elhelyezkedtünk a mi kis külön 
házunkban, a kupéban, visszagondoltunk 
első utunkra, az első felédhetetlenre, me-
lyet együtt tettünk meg. Elhagyva á Dunát, 
a felhők oszlani kezdtek; Székesfehérvár 
körül már egy-két csillag is betekintett kí-
váncsian az ablakon. A Balaton partján 
hajlongó fák fogadták, hösszu árnyaik vé~ 
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SZARVAS és VIDÉKE, 

•¿'•i a ü 

sző, s én még mindég nem tartom 
fölöslegesnek felőle érdemileg megemlé-
kezni. Erre pedig minden időben van 
bőséges alkalmunk. 

Bizonyos körökben megszokták 
már folytonosan kicsinyléssel, s célza-
tos gáncsoskodással említeni' a leány-
iskola működését. Pedig hogy mennyire 
nélküíözhetlen, s hivatásának teljes 
mértékben megfelelő intézmény ez, 
arról bizonyságot tehetnek azon csa-
ládok, kik nemzedékről nemzedékre 
élvezik áldásos hatását, miután leá-
nyaiknak helyben való tani itatása évről 
évre mind szűkebb korlátokra szorítja 
s feleslegessé teszi a zárdai és u. n. 
nagyvárosi iskoláztatást, mely rende-
sen költséges is, kétséges is. 

S hogy milyen a szarvasi leány-
iskola tanszelleme, az általános mű-
veltségre tartozó ismeretek mértéke 
mennyiben felel meg a modern neve-
lés kívánalmainak, erre nézve (tán 
nemjsértem meg az intézet szellemi 
ellátására hivatott tanszemélyzetet) 

.A* CUW • _ 

elég iegyengutalnom egy tekintélyes 
és'kiváló műveltségű úrnő nyilatkoza-
tára, ki nem régiben Szarvasról a fő-
városba' tévén át lakását, iskolábajáró 
leánygyermekei utján volt alkalma 
párhuzamot vonni a kis és nagyvá-
rosi iskolák működése, s az általok 
elért eredmény között. Ez az asszony-
ság, kinek ítélete egyébként messze túl-
szárnyalja a laikus felfogást, így, ír egy 
itteni ismerőséhez intézett levélben leá-
nyáról, ki a szarvasi leányiskola II. polg. 
osztályából a bpesti Zirzen-féle minta-
intézet hasonfokú osztályába lépett: 

»Leányom dicséretére válik a szarvasi 
iskolának, itt is a 2. osztályba lépett, 
s egyike az elsőknek, sőt némely 
iárgyban, mint a földrajzban, többet 
végzett itteni tanulótársainál. Csak 
most győződtem meg alaposan a 
szarvasi iskola tantestületének fárad-
hatlan buzgalmáról és lelkiismeretes-
ségéről, s intézetüket minden szülő-
nek legjobb belátással ajánlhatom.» 

E nyilatkozat még az esetben is 
ha azt részben partikuláris elfogult-
ság mondta tollba, — méltó a megfi-
gyelésre, — mert az objektív itélő ké-
pes azt eredeti értékére leszállítani, s 
még így is mindenesetre jelent annyit, 
hogy leánynevelőintézetünk ügye biz-
tos kezekben van, s méltó a közön-
ség fokozottabb érdeklődésére és pár-
tolására. 

S ennek az iskolának pártoló 
tagjai évről évre fogynak, Az idén alig 
van eddig egy-kettő. 

No hát ez nem jól van így! Mi, 
akik tudunk áldozatot hozni színházért, 
mulatságért s a sport különféle neme-
iért, csupán csak a legszentebb érdek-
kel szemben engednők szivünkbe be-
fészkelni a közönyt! 

Különösen a hölgyvilág tagjaihoz 
szólunk, kik készek lelkesedni minden 
szépért, nemesért.' "Kérve kérjük, vegyék 
kezökbe a zászlót, s ne sajnáljanak 

Vasárnap, márczius 1. 1891. 

Szarvasi hölgyek! Gyűjtsetek pár-
tagokat a leánynevelőintézetnek! 

i 

A vásárok. 
Nem valami törvényhozó találta ki a 

heti- és országos vásárokat, hanem a szük-
ség alkotta meg azokat Nagyot néznénk, ha 
valaki el akarná a vásárokat törülni a föld 
szinéről. Helyes az intézmény, de a legjob-
bat is el lehet rontani ; hiszen a legfinomabb 
lisztből is élvezhetlen kalácsot süt a gya-
korlatlan gazdasszony. 

Tapasztalhatjuk, hogy vásáraink — el-
tekintve a gabonavásároktól — mai napság 
már nem oly sikerültek, mint voltak régente. 
Eladó több van, mint azelőtt, de nagyon 
ritkult a vevők száma és sok iparos még a 
fuvart sem veszi be a vásáron, Az igaz, 
hogy a közmondás szer int : a mesterségnek 
szerencse a mestere, de az mégsem egészsé-
ges állapot, hogy az iparosra nézve teljesen 
lutri legyen a vásár. Ezért mindenesetre 
szükséges, hogy a vásárügy orságosan ren-
deztessék. 

Tagadhatlan, hogy a közlekedési vi-
szonyok óriási haladása sokat levont a vá-
sárok jelentőségéből. Olcsón és könnyen 
utazhatik a vevő a nagy városokba, a hol 
garmadákban felhalmozva áll a sok árucikk 
és választhat azokból szeme tetszése, szája 
izlése szerint. Az ipartötvény s az olcsó 
szállítás lehetővé teszi, hogy a gyári ter-
mékek bejussanak a legkisebb faluba is. 

Mindezen tényezők mellett azonban az 
is igaz, hogy a vásárok alábbszállását nagy 
mértékben elősegítette azon körülmény, hogy 
ma már nemcsak az ügynevezett mezővá-

ez ügyben se egy-két jó szót, k a p a c i - rosoknak, hanem jelentőséggel alig bíró 

gig suhantak a tó felszínén. »Hova, hova 
oly sietve?* — kérdék tőlünk. »Tirolba! 
Jöjjetek t i is velünk.« — »Nem lehet, szól-
tak a fák ; mit csinálnánk mi hosszú gyö-
kereinkkel a vasúti kupéban, aztán meg 
ki vigyázna az elhagyott kedves otthonra.« 

Egy-egy álomba mélyedt falu tünt fel, 
i t t-ott még virrasztó mécsvilággal. Lassan 
mi is elálmosodtunk; de csak félálom vett 
ra j tam erőt; félig behunyt szemmel láttam 
az elrohanó tájat, láttalak téged aludni 
édesen, ügy, ahogy csak a gyermekek és 
az angyalok alusznak . , , Nem volt kedvem 
a ludni ; oly szép volt a valóság, nem mer-
tem volna azt az álommal sem félcserélni; 
élvezni akartam, utazásunk minden pillanatát. 

Elértük a határt s rohamosan köze-
ledtünk Pragerhof felé, oda, hol legszebben 
lát tam ragyogni a csillagokat akkor, ami-
kor először voltam itt veled; s azóta is 
mindent oly csodás fényben látok, mint 
akkor, mikor még csak két nap mult el 
esküvőnk után * • . Bármily különösen hang-
zik is, de mégis ugy van, hogy Pragerhof, 
ez a külömben talán prózai, közönséges 
hely csodás varázszsal bir reám s eszembe 
jut, hogy minden vidék azon emiékekhez 
képest szép* amelyek oda kötnek. Lehetnek 

tációt. Mert ha valamikor, úgy most, 
nem lesz restelni való dolog benyito-
gatni azokhoz, kik még tudnak mele-
gen érdeklődni a jövő nemzedékért. 

olyan kedélyek, kiket a legcsodásabb táj 
hidegen hagy. Az a sok szépség, melyet a 
természetben látunk, mind a szivünkben van. 
Akár szépnek találjuk a természetet, akár 
nem, az nem törődik ami lelki állapotunk-
kal, hanem virul, pompázik, ragyog tovább, 
mintha mi nem is léteznénk. Csodáljuk a 
tengert, mert szivünk képes megérteni a 
végtelent; bámulattól eltelve nézzük a hegy-
óriásokat, mert él szivünkben a fenséges, 
az isteni iránti érzék; és végre tetszik 
minden fűszál, minden virág, szeretjük a 
csillagokat, a méla holdfényt, á hajlongó 
fa-lombot, mert a szivünk tele van szere-
lemmel . . . 

Tűnnek az órák, csaknem oly ro-
hanva futnak, mint a mi kedves okos vo-
natunk, melynek őrködő tüzes szemei vi-
lágítanak az éjszakába. Lassan virradni 
kezd; félig álmosan nézzük még a tá ja t ; 
Klagenfurton kiszállunk s az illatos friss 
havasi levegő eltízi az álmot. Jól esik az 
állomás perrönján elkölteni reggelinket, 
farkas szemet nézve a karinthiai havasok-
kal. Majd ismét felszállunk s tova robog a 
vonat A hegyek mind érdekesebb alakula-
tokat vesznek fel; éles csúcsaikon egy-egy 
templom, s ala^t a völgyben, vagy a 

falunak is van vásárja nem is egy, hanem 
több. Ebben pedig szerintünk nagy vesze-
delem rejlik az iparososztályra nézve. 

A vásározó iparos nem igen válogat-
hat a vásárok között, mert soha sem tudja, 

oldalon egy-egy kis falu. Elragadtatva néz-
tük a wörthi tó sötétzöld habjait, melynek 
mélységében és vészes hínárjaiban sok re-
gény van eltemetve. A túlsó parton magas 
hegyek tűnnek fel, melyek közül néhány 
benyúlik a vízbe s csúcsán várkastély, vagy 
templom látható. A víz sötétzöld mosolygó 
tükre s a nyájasan regényes környék nem 
is sejteti, mily veszedelmes szirének lakják 
a vizet, erős hinár-karjaikkál mint ragad-
ják magukkal az úszókat le a vízbe, hon-
nan sem kérés, sem köny nem hozhatja 
vissza őket soha. Pompás villák terülnek 
el a parton, mely nagyon látogatott nya-

A hegyek mindinkább magasabbak, 
mintha az eget akarnák elérni; köd úszott 
itt-ott a levegőben, egy-egy felhőszárnya 
néha eltakarta a hegyet, majd egy másik 
csúcs kíváncsian tekintett ki a fehéres köd-
ből. Boldogan álltunk az ablaknál, az óri-
ási dolomit-hegyekét nézve, melyek már 
előtűntek s mint hatalmas kőóríások me-
redték ránk. Nikolsdorf-n&l az első tiroló 
falúnál a köd felszakadt s ott voltak bá-
muló szemeink előtt a magas Tauern-ok 
hófödte csúcsai. Ezt a pillanatot nem fele-
dem el soha. Boldogan, örömmel borultunk 
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SZARVAS és VIDÉKE. a 
annyit a törődés- és fáradsággal egész-1 ból úgy Toldyt, mint az orosházi anyaegy-

ségének; nincs annyi kiadása, A ki pedig 
vásáron vesz, (ha kevesebb lesz is a vásár) 
azért, nem fog csizma és kabát nélkül járni. 
Nem élvezeti, hanem nélkülözhetlen czik-
keket adnak és vesznek a vásáron, melye-
ket a vevő, ha vásáron meg nem vehet, 
felkeresi azokért az iparos szerény műhelyét. 

Azt hiszszük, tehát, hogy iparosaink 
előnyére válnék a vásárok helyeinek és 
számának csökkentése; a ki ellenkező véle-
ményben van, szívesen meghallgatjuk; lapunk 
tere nyitva áll az ellenkező vélemények 
közlésére s ha valaki meggyőz minket, elál-
lunk nézetünktől, mert e tekintetben is nem 
az a dolog veleje, hogy kinek van igaza, 
hanem az, hogy a vásárokat iparosaink érde-
kében emeljük! B. 

Levelezés. 
Egy elkeresztelési e se t 

Békés-BánfaIva, 1891. febr. 23. 

Tekintetes Szerkesztő úr ! Van sze-
rencsém b. lapja olvasó közönségét az ultra-
montanizmus túlkapásainak egy megdöb-
bentő példájáról értesíteni, mely élénken 
illusztrálja, hogy az alsóbb rendű kath. 
papság körében mily kevés tiszteletben ré-
szesül a hazai törvényhozás. 

Az eset a következő: a szénási róm. 
kath. helyettes lelkész Toldy Péter, még 
mult 1890. év október havában egy, Szé-
náson lakó vegyes vallású házaspár gyer-
mekét illetéktelenül megkeresztelte. Pánczél 
József, reform, lelkész erről értesülvén, át-
irt a r. kath. lelkészi hivatalhoz kérve az 
anyakönyvi kivonat és stóla kiadatá-
sát. Toldy plébános azonban feleletre sem 
méltatta a ref. lelkész hivatalos megkere-
sését. Ennek következtében Pánczél jelen-
tést tett a főszolgabírónál, ki az elkeresz-
telő plébánost a törvény értelmében 25 frt 
birságra ítélte. Ezen ítélet ráz la fel álmá-

ház*) lelkészét, Bedák Mátyást, s ez utóbbi 
most a panaszos ref, lelkészt a Krisztustól 
származott róm. kath. törvény nagyságával 
s csalhatatlanságával akarja megfélemlíteni, 
mely az állam hatalmánál és a >kis Csáky« 
(ipsissima verba 1) rendeleténél is nagyobb 
tekintélyű. De á főtisztelendő úr jónak látja 
mégis kibúvót keresni. A keresztelési kivo-
natot egy érdekes hangú levél kíséretében 
küldte el (alább * egész terjedelmében köz-
löm), de tulajdonképen a keresztlevél is 
hamisított, miután az anya nem reforma-
tának, hanem róm. katholikának van be-
jegyezve. 

Az ékes hangú levél méltó, hogy nyil-
vánosságra kerüljön, tanújaként a r. kath. 
papság loyalitásának, hadd tudja meg be-
lőle a világ, tudja meg gr. Csáky miniszter 
is, miként gondolkoznak az egyedül üdvö-
zítő egyház papjai, s mennyire tartják tisz-
teletben az államhatalmat, a miniszteri 
rendeleteket, általában a hazai törvényeket. 

A hivatolt levél hti másolatát itt közlöm: 

60. Az orosházi rom. kath. plébánia 
1891. hivatalától. 

A nagytiszteletű helv. vall lelkész-
hivatalnak ! 

Bánfalván. 
Az orosházi főszolgb. 20/1890. kit. sz. 

a. kelt Ítélete kezemhez jutván, tisztelettel 
tudatom a ntiszteletü lelkész úrral, hogy 
Toldy Péter szénási lelkész egyáltalán nincs 
is jogosítva anyakönyvi másolatok kiadá-
sára, mert ő nem önálló lelkész, hanem 
segédleífeészi minőségben az orosházai plé-
bániához tartozik. Ennélfogva a kérdéses 
ügyben beperelhető sem volt, mer t a fele-
lős anyakönyvvezető én vagyok. Az ellene 
hozott ítélet tehát magától elesik, s ellenem 
fordul, — per se — új vádolással. Eltekintve 
attól, hogy mi, kath. papok soha sem szok-
tunk Judáskodni, s nem félünk kötelmeink 

• Szénási filiíija az orosMzi egyháznak. 
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melyik üt be véletlenül. Talán éppen az, a 
melyiktől legkevésbbé .várja, vagy talán 
éppen azon a vásáron lett volna haszna, a 
•melyikre nem ment el. így hát a vásárra 
járó -iparos valóságos nomád életet kell, 
hogy éljen egyik esztendőről a másikra. 

Ez pedig igen sok idővesztegetéssel 
jár, Az iparos, ha maga megy el, azalatt 
nem dolgozik; műhelyében a pók szőheti 
hálóját. — Ha segédei vannak, a kik otthon 
maradtak, azok sem ugy dolgoznak, mintha 
a gazda velük van . Ha mást küld az ipa-
ros, megbízható ember legyen helyettese, 
mert ellenkező esetben akkor is kár éri, a 
mikor nem is gondolná. 

Szóval, akár maga megy, akár megbí-
zott segédje: egy ember pihen. Vegyük ehez 
még a költséget. Az asszonynak a családra 
csak ugy kell főzni, mint máskor, s e mel-

. lett a férje még külön költ az útban, tehát 
kettős az étkezési kiadás. A portékát meg 
a gazdáját nem viszi el ingyen, vagy jó szó-
ért a fuvaros. A vásáron sátort kell csinálni 
és hely pénzt fizetni. Ez mind költséggel jár. 
A portéka a sok fel- és lerakodás folytán 
romlik, törik, megázhat, a nap színé t i veszi 
vagy más kárt tesz benne s egyéb veszede-
lem érheti. 

Ennyi fáradságába és pénzébe kerül 
az iparosnak, hogy vásárra ínegy. Oda pe-
dig mennie kell, mert különben meg nem 
élhet s övéivel együtt felkopik az álla. 

Mi volna tehát a teendő ? Az, hogy 
az iparosnak minél kevesebb legyen az 
úgynevezett rizikója. Meg kell adni a módot, 
hogy kevesebbszer legyen kénytelen vásárra 
menni s ezzel jóformán együtt já r az is, 
hogy többet fog bevenni. 

Az egymástól alig 16—15 kilométerre 
eső községeknek felesleges a vásár. És a 
nagyobb községekben is minek az a sok 
vásár ? Kevesebb vásár, de több vevő: ez 
kell a vásározó iparosnak. 

Ha kevesebb vásárrá kéli menni az 
iparosnak, ügy nem vészit annyi időt, nem 

egymásra, hálatelt szívvel gondolva a jó 
Istenre, aki ezt a gyönyört engedte élvez-
nünk. Lenn a völgyben a legdúsabb virág-
zás, üde-zöld rétek, illatos virágos kertek s 
fenn a hegyen örökös fehér hó, melyen 
nem fakad soha virág, mely szikrázva veri 
vissza a nap fényét s örök némasággal me-
red a magasba, fenséggel emelkedve az ég 
felé . . . Az első ünnepélyes perczek el múl-
túval szivünk túláradt; fecsegtünk, kaizag-
tunk, futkostunk egyik ablaktól a másikig, 
könyes szemmel, nevető ajakkal bámultuk 
az isteni alkotás remekeit s forrón öleltük 
egymást. 

A nagy gyönyör szinte elbágyasztott; 
de aludni nem bír tunk: a vidék mindig 
csodásabb képet nyújtott; egyik oldalon a 
Dráva kanyargott, s a hegyekről mindun-
talan patakok zuhogtak alá, tajtékzó hab-
jaikkal siettek a hideg, havas hegyről a 
virágos völgybe; majd apró csermelyek 
ezüst szalagként húzádtak végig á fenyve-
sek közt. Várromok, várkastélyok tűntek 
elő, itt-ott egy-egy kis falu, sokszor á hegy 
tetején, sajátszerű kedves tiroli házaival s 
hangulatkeltő templomaival. A természet 
kifogyhatatlan volt a szépségekben. 

Gyorsan robogtunk tova, a bájos fa-

házak , csipkézett ereszeikkel, erkélyeikkel 
vidáman integettek felénk. A hegyoldalakon 
a fenyvesek sárga tarlókkal voltak tarkitva: 
augusztus vége volt s ott még csak akkor 
arattak, míg az örökhó csillagott a nyári 
nap sugaraitól. Néhol malmok tűntek fel; 
zúgott a víz, tajtékzott a hullám s mi csak 
röpültünk tovább. A kék ég lassan bebo-
rult s nem volt oly szép, mint a te sze-
med ; a felhők ráborultak a hegyekre s a 
réteken csillogott q. leszálló köd. 

Tölftadhnál esni kezdett az eső; de 
Niedcrdorfon, utazásunk első czélpontján 
ismét elállt. Itt ki szálltunk. 

Kedves Niederdorf! Ha jól és méltón 
le tudnám írni szépségedet! Erdőkoszoru-
zott , hegyeidet, bájos házaidat, a rohanó 
zúgó Mienz folyót! Örömmel, fogadott min-
den; gyöngédség, csend, nyugalom, boldog-
ság várt ránk. A vendéglő is kédves fészek, 
mintha csak számunkra építették volna a 
fecskék tavaszszaL* Rend, tisztaság, kénye-
lem és gondosság fogad, s e mellett a jól 
eső tiroli kedélyesség. A lépcsőkön üdezöld 
virágok; az emeleti verendán égy. régi-régi 
zongora, s az elmaradhatatlan tiroli feszü-
let. Szobánkból a magas dolomtokra lát-

tunk; az illatos, kissé hűvös, de épen nem 
éles levegőt jói esik szívnunk. 

Az étterembe menve, eljátsztunk egy 
magyar dalt a zongorán. Déli növények 
közé a fehér kályha mellé ültünk le, amely 
hely azóta már kedves helyünkké vált. Az 
ablakokon nyájas fehér függönyök s zöld 
borostyán. A falakon feszület és Iíofcr And-
rás, az egyszerű tiroli hős képe. Megható 
e népnél az a nagy ragaszkodás Hofer And-
rás emlékéhez. Több izben tapasztaltuk az 
óta, hogy mily lelkesedéssel beszélnek róla, 
aki vezérük volt, mikor az országukat meg-
támadó bajorokat és franeziákat hősiesen 
visszaverték. Az egyszerű, kedélyes, őszinte 
tiroli nép lelki tulajdonságai közt kiváló 
helyet foglal el .a szabadságszeretét s talán 
ez is nagybán hozzájárult ahoz, hogy oly 
rokonszenvessé lett előttünk e hegylakó nép. 

Ebéd után kissé megpihenve, sétára 
indultunk. Minden darabka föld oly üdezöld 
s puha volt} mint a bársony. Lassan halad-
tunk hogy minden lépést élvezzünk; az 
erdőbe érve, az utak körül, mint a boga-
rak futkostak az apró csermelyek vígan, 
nevetve. Ott minden tavaszias volt még; a 
tavaszból ott egyszerre lesz tél, a nyári 
száradás s az őszi lombhullás ismeretlen. 
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teljesítése közben semmifélé erőszaknak 
ellentállni, még ha államhatalommal állunk 
is szemben, mert a mi törvényeink Krisz-
tustól származván, kissé nagyobb tekinté-
lyüek, a k i s Csáky rendeleténél: kérem, 
szíveskedjék elleném folyamatba venni az 
eljárást. 

Ha pedig az okosság szerint óhajt el-
járni, sziveskedjék panaszát visszavonni 
először azért, hogy az ostoba min, rendelet & 
felekezetek közt levő eddigi jó egyetértésnek 
megzavarását célzó iiitentióját eszélyesen 
kikerülje, mert úgy sem ér semmit az olyan 
erőszakkal fogott hivő, — abból ref, vallású 
úgy sem lesz soha, ésak az ódium marad 
meg; 2) azért, mert az anya áttérési szán-
dékát úgyis már bejelenté, s 2 hét alatt 
katholikussá lesz, a mikor a gyermek eo 
ipso vele jön; 3) azért, mert, mint a mel-
lékelt kivonatból látszik, nálam roszakarat 
nem volt, amennyiben nekem az adatok a 
kivonat szerint lettek bemondva. 

Tisztelettel kérem tehát az ügy teljes 
felfüggesztését a főszolgabiróságnál azzal a 
kijelentéssel, hogy panaszával eláll, mert 
úgy is czéltalan* 

Tisztelettel maradtam 
Orosházán, 1891. febr. 21. 

BEDÁK MÁTYÁS, 
pi H. plébános-hel yettcs. 

Eddig a levél. A nélkül, hogy tovább 
folytatnám, átadom azt az elfogulatlan köz-
véleménynek. 

Bánfalvi. 

III ÚJSÁG? 
A »békésmegyí kör« bálja* 

25. — 

Nem tartozott ugyan a mulatságok 
azon fajához, melyet szorosabb érte-
lemben a >bál< czim illet, de a siker, 
mely a békésmegyei ifjúság vállalkozását 
kfeérte s még inkább azon gazdag érdek-

lődés mely megyeszerte sok szép leány jóbi Szabi László régies zamatu verses hu-
tbljesült és füstbe ment terve által iránta more^zkjét, az „Együgyű paraszt*-öt Az uj-

. i. o -v»*.. rázásra hasonló hatással olvasta fel a déb-
tbljesült és füstbe ment terve 
nyilvánúlt, — feljogosít arra, hogy a »bé-
késmegyeiek k ö r é i n e k estélyéről mint fé-
nyes bálról emlékezzünk meg; s a kiket 
ezen érdeklődés a VI—VII. kerületi kör 
termében ma összegyűjtött, éppen oly édes 
emlékekkel tértek haza most, mint a mily 
fényes várakozással fognak, a kör jövő évi 
bálján megjelenni azok, kiket az idén a 
bizalom hiánya visszatartott. Szóval a bé-
késmegyei bál megalapította jólrirét, s méltó 
lesz arra, hogy megyénk szépei farsangról-
farsangra ott adjanak egymásnak találko-
zót, s ezt válasszák bemutatójukúl, mert a 
siker a r ra bátorította a rendezőket, hogy 
jövőben ne a böjtre tűzzék a mulatság 

rázásra hasonló hatással olvasta lel a 
reczeni paraszt folyamodását, melyet tilos-
ban talált lovaiért fizetendő bírság elenge-
dése iránt nyújtott be a »kegyelmes minisz-
térium» úrhoz. 

Ezután Szendy Árpád zongoraművész 
játszotta Liszt »12-ik Rhapszodiá«-ját azzal 
a ragyogó technikával és felfogással, mely 
méltán igazolja azon hiúságunkat, hogy 
örömmel tudjuk őt városunk szülöttének. 

A legélénkebb érdeklődéssel várta a 
közönség a műsor azon számát, mely me-
gyénk hivatott és immár ünnepelt' művész-
nőjének, Jantsovics Margit k. a.-nak fővá-
rosi debüt-jét képezte. Suliivan «Gárdisták« 
czimü operette-jéből énekelte az »Óh női 

A tánczmulatságot hangverseny előzte s z i v • • •« kezdetű keringőt, hatalmas orga-
meg, melynek magas zenei értéke, s z e l l e - ^ ™ ™ 1 ; csengő trillákkal,^ gondos iskolára 
mes felolvasás és sikerült szavallat által 

Egyszerre csak lehull a hó s a virágos tá-
jék üdén, mosolyogva hal meg, úgy, amint 
te álmodtad, mikor azt mondtad, hogy szo-
morú lehet az: túlélni a virágzás korát s 
csak akkor halni meg! 

Csak azt kívánom, vesszek semmiségbe, 
Döntsön le a viharzó fájdalom, 
Korákban, mint sem hü szivem kiégne 
S a dal elhalna senjő ajkamon! 

A patakok itt szabadjára futkosnak; 
minden oda tor itt, ahova vágya vonja; a 
mi lelkünk is szabadon repült, mint az a 
nagy sas, mely a fejünk felett koválygott. 
A kis csermelyek megtréfálnak; néha el-
bújnak a virágos föld alá s mint pajkos 
tündérek, ismét előtörnek egy fa tövéből. 
Figyelmeztettél engem, mikor egy padon 
megpihentünk, hogy a sugár fenyők, ha a 
sfcél lengeti, egész törzsükkel meghajlanak, 
nem mint a mi fáink, melyek csak lomb-
jaikkal bóiingátnak. 

. Miré a zuhataghoz értünk, készén volt 
a havasi virágokból font koszorú» A nedves-
ség még fokozta az erdők i l latát ; minden 
virágzott, pompázott, illatozott körültünk; 
aainte mi magunk is oly üdék voltunk, mint 
» kedves Efíc^-virág. A magányos kis ház 

nyújtott gazd g élvezeteiről a következők-
ben számolunk : 

Chován Kálmán zeneakadémiai tanár 
elismert művészetének megfelelő hatással 
játszotta zongorán a Schubert—Tauszig-féle 
„Militár-Márscheu-t. 

Df . Bácskai Albert, fővárosi ügyvéd, 
ragyogó szellemmel és látszólag kevesebb 
udvariassággal ostorozta a szépek veszélyes 
fegyverét, a kaczérságot (talán keserű ta-
pasztalásokért?) megmutatta a gyötört férfi-
szívnek, miként kell e fegyvert a ^kegyetle-
nek kezében a megbánás keresztjévé vál-
toztatni (még jobb, ha ezt is tapasztalatok 
alapján). Bírjuk a felolvasó igéretét, mely 
műve közölhetését lapunk jövő számának 
mégszerezte. 

Chován Zsigmond, hegedűművész gaz-
dag érzéssel interpretálta Ernst V. H. „Deux 
noctumes'-jét, s briliáns technikájának adta 
kifejezését a saját szerzésű kadenciában. 

A zajos taps szüntével Nánásy Géza 
lépett a szavaló asztalhoz és nem egyszer 
hangos kaczajt csalt a hallgatóság ajkaira, 
midőn distinguált humorral adta elő Szent-

előtt ismét leültünk. Lábaink előtt a szép 
Pwsícr-vÖlgy terült el, közvetlen előttünk 
Niederdorf három templomával s elszórt 
házaival. A Rienz szinte ijesztő zúggással 
rohant tova, mintha valami forrongó szen-
vedély bántaná. Távolabb feltűnik Toblach 
falu, gyönyörű dolomitjaival, melyek a vi-
lághírű Ámpezzo-völgy kapuit képezik. 

valló futamokkal, s a szívhez szólt, midőn 
a tomboló ujrázásra »Bánatomban felte-
kintek az égre . .« czimü magyar nótát éne-
kelte elragadó mély érzéssel, s a »Körös-
menti dalokból« toldotta meg a »Károg a 
holló . . . « kezdetű dallal. 

A frenetikus tetszésvihar csillapulta 
után szintén megyénk szülötte a m. kir. 
opera tagja Fleissig Mariska k. a. énekelte 

czimü dalát 
azzal a művészettel, melynek a fővárosi 
Kritika soha sem mulasztotta el lelkesen 
adózni. Gyönyörű alt-hangja, mely az elég 
kicsiny terem méreteinek nem is megfelelő, 
— követelővé tette cx elragadott hallgató-
ságot s ő is megtoldotta a műsort néhány 
békésmegyei magyar nótával. 

Végül Chován Kálmán és Szendi Árpád 
játszották zongorán négykézre előbbinek 
»Képek a pusztából» czimü idylljét. 

Hangverseny után Banda Marczi kitűnő 
zenéjén tánezra perdült az ifjúság, csakha-
mar eltűnt a megyebeli hölgyek kedélyéről a 
szokatlanság okozta índispositio, és Zsilinszky 
Lajos alkalmi csárdását a souper után már 
teljes otthonossággal járták. S a kik otthon, 
Arcádiában a fülemüle éneke, a legelőre menő 
gulya kölompjíi és a kánász tülkolése mellett 
szokták képzelni az idylli hajnal hasadását, 
— láthatták az ébredő fővárost, milimári-
jaíval, szemetes kocsijaival, láttak olyan nap-
feljöttét, a melyért korán kelni nem érdemes, 
de az egész éjet áttánczolni annál inkább 
csábító. 

Ott voltak: Leányok: Jancsovits Mar-
git (Gyula), Jantsovits Leona, Landau Olgfe, 
Szántó Hermín, Mokry Jolán és Eszti, Fuksz 
Gizella (Szarvas), Katzau Malvin, Schmidt 

A felhők összébb húzódtak s égv-ecv 
eső-csepp kezdett hullni. Visszatértünk te-í m V T " ^ T ™ 
hát megrakodva virággal, fenyűgyantával 8 ^ Malvin (Battonya) 
# . . * . ^ u u Y i r j t

b, , & , Lechner Irma, Kozma Borzs, Baghy Lujza 
tele havasi illattal. Kedves szobánk, melv- ^ i „ , t v > i * 1 * y J ' 

i i/ . , , .. y } j Thomka Ilka, Ujváry Irén, Egán Leona Bő-
nek aztán néhány napig lakói voltunk, öröm-i K l t l o M o • v C

J / * ! 
mél fogadott | bula Mariska, Szeniczey Leona, Károlyi Mar-

Óh, kedves derült tiszta vidám napok, « f f ™ * ^ ^ , Z a 

feledhetetlen szép reggelek! A havasi ^ 
kék kólómmá L i l i . w « „ „ ^ „ J l e r m U H e d v « ' S z a b a d l Laura, Muraközi 

napért is érdemes lenne egy egész életet 
leélni. Oly boldogságot éreztem, amelyről 
még csak álmodni sem mertém volna. 

Kedves szép napok, sohasem tudnálak 
e l fe ledn i . , . 

A L I NE. 

Asszonyok: Geist Gyulán^ Dr. Bátta-
széki Lajosné, Benedek Elekné, Szendy Ár-
pádné, Kozma Andorné, Szeniczey Ödönné, 
Lusztig Károlyné, Fuksz Edéné (Szarvas), 
Lengyel Sándorné (Szarvas), Lord Lajosné, 
Szántó Józsefnél Katzau Frigyéfcnó, Návay 
Aíadárné, Schmidt Istvánné, Terényi Lajosné 
(Gyula), Nóvák Kamiiné (Gyula), ' 
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SZAB VAS és VIDÉKE, 

: Dr. Haviár Gyula. Képviselők: Brau-
ner János, Brlázs Pál, Búzás György, Csi-
esely János, Csonka Pál? Darabos György, 
Gajdos János, Gaál Soma, Grimm Mór, Ho-
lub Mihály, Hrncsjar János, Hruska Mátyás, 
Hrasko János, Kovács Mihály pavlo, Kovács 

. tyutymák, Kollár János, Kita János, 

ály, Melis János, Melis Mátyás, 
Nyemtsok Mihály, Osztroluczki György, Prje-
vara János, Podani Pál, Dr. Reisman Adolf, 

Vasárnap, márcziu* 1, 1891. 

távné, Baghy Imréné, Szalay Józsefné, 
Thomka Lászlóné, Bobula Jánosné, March-
bárt Károlyné, Sontag Félixné, özv. Győry 
Vilmosné, O'Egan Lájosné, Készíts Antalné, 
Gajdács Pálné (Tót-Komlós), Chovan Zsig-
mondné (Szarvas), Chovan Kálmánné, Pi-
linszky Zsigmondné, Tury Jánosné, Söhodl 
Adámné. (Z.) 

— A protestáns felekezetek sors-
]Bgy-kölcsöne. A pénzügyminiszter a 
képviselőház keddi ülésén törvényja-
vaslatot terjesztett be, mely szerint 
az ev. ref. és az ág. év. egyház által 
közösen felveendő, öt forintnál nem 
kisebb névértékre szóló kötvényekre 
osztott és nyolc millió forint névér-
téknél nem nagyobb összegű nyere-
mény-kölcsön kötvényeinek kibocsá-
tását bizonyos feltételek alatt enge-
délyezhesse. 

— Tanyai iskolák vizsgája. Szárvas 
város tanyai, ismétlő iskoláinak vizsgálata 
f. hó 8-án fog megtartatni mindenütt az 
illető tanyai iskolahelyiségekben. 

— A városháza parkja. Amit már évek 
óta minden tavasz érkezésével hangozta-
tunk, elvégre megvalósul. A tanács elhatá-
rozta, hogy a városháza előtti rácsos ker-
tet a tavaszszal Dolcsch városi mükertész 
által csinos díszkertté fogja átalakíttatni, 
mely czélra meg is szavaztak 20, mondd 
húsz o. é. forintot, Ha ily szépészeti célokra 
egyáltalán nem képes a község áldozni, 
nem volna j é megkeresni a városnak fiatal 
földes urát, kinek a közügyek iránti érdek-
lődése ismeretes, s ki bizonyára készséggel 
hozzá járulna a »virágos kert« bőséges di-
szével a szóban forgó köztér csinosításához. v á s í é s Sulek Jenő orosházi orvosok, életet 

n 
_ ; a szavazatok egyhangúságával meg- j nilók tollából, az előbbitől >Az iskolai fe-

választattak: Elnök: Haviár Dani. Pénztár- j gyelern ápolásáról,« ' a z utóbbitól »Az eW 

Pál. Alelnök: Bankó György, kölcstelenség ellen mit tehet a néptanító a 
nép között ? « czirn alatt. 

— A szarvasi önképző és betegsegély-
ző ifjúsági egylet február hó 15-én tisztújító 
közgyűlésén megválasztott pénztárnok* Kán-
tor Sámuel lemondását beadván, ennek 
helyébe^,február 26-án Sápszky János bog-
nár választatott meg, ki a pénztárnoki 

Kovács András misov, Marsai János, Mara- tisztséget elfogadta. 
— Meghívó. Az öcsödt Dalegylet folyó 

évi mérczius 7-én szombaton a „Polgári 
kör" termeiben részben annak könyvtára 

Ribárszki Pál, Roszik János, Rómer Mihály,¡javára, részben pedig sa já t czéljaira táncz-
Skorka Mihály, Szakács Pál, Szrnka János{czal egybekötött d a ¡ e s t é l y t tart. Műsor : 
misov, Sápszky János bognár, Tabajdy Sán-
dor, Válkovszki Mihály, Valach János, Zima 
György. A legtöbb szavazat eddig alig ütötte 
meg az 1000-ret. Ezen szavazás is mutatja, 
mily nagy az érdeklődés. 

— Iskolatanács-ülés tartatott szerdán, 
mult hó 25-én d, u. a főgymnásium tanács-
kozótermében, melynek főbb tárgyait az 
alumneum kitelepítésének kérdése, igazga-
tói féléves jelentés, s a jótéteményért folya-
modók kérvényeinek elintézése képezte. 

Házeladás. A volt Kuczkay-féle s 

1.. Élj őseink hazája, Schumann R. 2., Pusz-
tai élet, Zimay L, 3., Busán dalol a madár, 
Nikolits S. 4., Himnusz az éjhez, Beethoven. 
5., Isten veled! Zimay L. 7., Magyar dal ár- r 

induló, Huber K. Belépti-díj: személyenként' 
50 kr. Kezdete 8 órakor. 

— Halálozás. Özv. Hrivnák Jánosné 
született Sziráczky Mária asszony f. hó 21-én 
47 éves korában elhunyt. Temetése ma egy 

nagy részvéttel ment végbe. Béke poraira! 
— Kondoros községe képviseleti gyü-

r. 261 határozatba ment. hogy a 

utóbb a szarvasi takarékpénztár tulajdoná- (
k ö z s é g birtokát képező alapítványok és 

hoz tartozó, beliczey-útczai házra nézve a j GSYéb pénzek a szarvasi takarékpénztár 
mult hó 21-én tartott választmányi gyülé- i örizetére bízassanak. A névszerinti szava-. álasztmányi g^ 
sen B a k a y Géza ajánlata fogadtatott e l , | z á s n á l c s u P á n a községi orvos foglalt állást 
t i pirilítfttt házbirtnkért 4500 frtnvi vé~ a *P e s t i h a " a i e l s ő tkpénztár« mellett. Ugyan-

ezen gyűlésen utalványoztatott a községi 
ki az emiitett házbirtokért 4500 frtnyi vé 
telárt a jánWt. Vele már meg is kötötte a 
takarékpénztár az adásvételi szerződést. 

— Balesetből halál. Remes Antal csor-

iskola, faiskola és régi temetőhely-telekért 
is az eddig hátrálákos vételár összeg, hogy 

Bortermelők figyelmébe! A városi ^ c g a k ú g y i á t ták megmenthetőnek, ha lábát 
fogyasztási adóhivatal felhívja mindazokat, 
kik szőlőbírtok után kívánják a borra ese-
dékes adót kirovatni, bogy e szándékukat a 

vási rkath. kántor-lanitó f. h. 11-én o l y : a küszöbön levő telekönyvezésnél m i n d é n ^ 
szerencsétlenül esett el, hogy bokában e l - akadály elhárittassék. 
törte a lábát. Gremsperger Ferencz csór-! - A szarvasi takarékpénztár évi ren-

des közgyűlését tegnap d> e. tartották meg. 
Főbb tárgyai voltak: a közgvülésa felügye-

községházán mielőbb jelentsék be. 
— Fogorvos J)r. Mátlw cs. és kir. 

udvari fogorvos tanitványa^ Bt. Pap Lajos, 
tudatja a közönséggel, hogy p á r n a p i g 
Szarvason a »Bárány* szálloda 1. szám 
alatti szobájában működik. 

— Böjti mulatság. Az >öcsödí dalegy-
letc folyó hó 7-én táncmulatsággal egybe-
kötött dalestélyt rendez a »Népkör« ter-
meiben. 

— Halálozás. Mészáros Zsuzsika, Mé-
száros Endrének, Mezőtúr város köztiszte-
letben álló polgármesterének hajadon leá-
nya, l hó 25-én , váratlanul elhunyt sziv-
szélhüdésbern Temetése általános részvét 
mellett pénteken d. u. 2 órakor ment végbe. 

Felakasztotta magát. M e g y e r i 
Imre, gyomai illetőségű, helyben tartózkodó 
egyén f. hó 25-én a feletti bújában, hogy 
kedvese, kivel 4 éven át együtt élt, magá-
tól elűzte és a további viszonyt vele meg-
szákitótta, a padlás gerendájára felakasz-
totta magát. Daczára a korán érkezett or-
vosi segélynek, nem lehetett őt megmenteni. 
A hivatalos boncolás a járási főszoígabiró-
ság közbejöttével o hó 26-án ejtetett meg, 

— Választás. A szarvasi regale-köz-
birtokosságnál f, évi február hó 23-án meg-
tartott közbirtokossági tisztviselők és kép-
viselők válásztásánál réndkivül nagy érdek-
lődés mutatkozott, amennyiben az 1 napi 
SKavazásnál 889-én szavaztak mintegy 
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amputálják, ő azonban remélve, hogy úgy is főbizottság jelentését elfogadta, az alapsza-
meggyógyul, a műtétnek nem akarta magát bolyoknak mintegy 12 pontja az igazgató-
alávetni. 18-kán mikor már a genyvérüség ság javaslatára némi módosítást nyert; ,e 
a térden felül húzódott s maga is belátta módosítások egyike, hogy az igazgató fon-
a veszedelmet elvitette magát a csabai kór- tos váltókölcsön-kérdésekben való vélemény-
házba, a hol Reisz Miksa kórházi orvos 
térden alól elvágta a lábát. A műtétet ki-
állottá, de a halál 20-án bekövetkezett. 
Temetése 22-én ment végbe nagy részvét 
mellett. Az egész falu ott volt valláskülömb-
ség nélkül Megható jelenet történt a te-
metőben, mikor * koporsót leeresztették a 
sírba, az iskolás gyermekek nagy csoportja 
hangos zokogásban tört ki. A boldogult 
nőt és négy árvát hagyott hátra. Jó férj és 
apa, jó ember és jó barát volt. Áldott le-
gyén emlékezete í 

A csorvási intelligentia körében is 
megindult már a mozgalom márcz. 15-iké-
nek megünneplésére. 

— Megjelent a békésmegyei >Tanitó-
Egyesület« 1889/90-iki évkönyve, összeál-
lítva Veres Lajos egyesületi főjegyző á l t á l 
A kiadott évkönyv* az egyesület pénztári 
számadását, az elnökség évi jelentését, nem-
különben a Gyomán műit nyáron megtar-
tott közgyűlés jegyzőkönyvét tartalmazza a 
tisztviselők és tagok névsorával Tisztvise-
lői voltak í elnök Németh Lajos, alelnök 
Tassy Sándor, főjegyző Veres Lajos, aljegyző 
Láng Gusztáv, pénztárnok Rohay János* 
Tágjainak létszáma 193 és pedig alapító 3> 
rendes 139, pártoló 51, Ezenkívül két tar-
talmas és gonddal kidolgozott értekezést 
közöl Domer Lajos-és 

adásra a váltó-biráló bizottságot rendkívüli 
időben összehívhatja. Élénk vita tárgyát ké-
pezte azon kérdés, hogy egy részvény ké-
pezheti-e több egyénnek is tulajdonát ? Te-
kintettel arra, hogy ily esetek a leszavaz-
tatás stb. körüli eljárást nehezítik, jövőre 
nézve a közgyűlés egy személyre kívánja kor-
látozni a részvények tulajdonjogát. * 

— Recitator. Ányos László szerez kel-
lemes szórakozást Kondoros intelligens kö-
zönségének, a ki előadásait a község ta-
nácstermében fogja tartani, mint a mely té-
rem ily kultur-célra készséggel lett áten-
gedve. "Ányos, a hazánkban jelenleg működő 
három recitator (Szakáll, Polgár,) egyike, kel-
lemes külsővel és organummál rendelkezik; 
febr. 28-án és 29-én tart előadást. 

— A tisza-földvári ipartestület folyó 
189L évi márczius hó 15-én saját könyv-
tára javára a nagyvendéglő helyiségében 
zártkörű t ' á n c z v i g a l m a t rendez. 

—. Jelentés a szarvasi korcsolyázó-
egylet pénztári állapotáról az 1890—91. 
saisonban, Bevétel tagsági dijakból : 1. Bö'r-
ger Vilma 1 frt. % Bácskai nővérek 1 f r t 
50 kr. 3. Delhányi Mariska 1 frt. 4. Fisch-
bein Etelka 1 frt, 5. Füksz Gizella 1 f r t 
6. Chován Etelka 1 frt. 7. Jeszenszky Antó-
nia 1 frt. 8. Koncz nővérek 1 frt 50 kr. 
9. Kovács nővérek 1 frt 50 kr. 10. Med-
veczky Anna 1 frt* 11. Ponyitzky Gizöilá 
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SZARVAS és VIDÉKE. Vasárnap, márczius 1. 1891. 
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1 frt. 12. * Schropper Erzsike 1 frt. 13. Sze-
* mián Gizella 1 frt. 14. Hanacsek Luiza 1 

frt. 15. Zlínszky Rózsa 1 frt. —• 1. Banka 
Gy. családja 1 frt 50 kr. 2. Gr. Bolza Géza 
1 frt. 3. Farkas Béla 1 frt. 4. Kőhalmi Mik-
lós 1 f r t 5. Liska János 1 frt. 6. Mihálfi Jó-
zsef családja 1 frt 50 kr. 7. Okolicsányi Ele-
mér 1 frt. 8. Petry Gy. családja 1 frt 50 kr. 
0. Póllák Márton 1 frt, 10, Réthy S. csa-
ládja 1 frt 50 kr. 11. Szirmay Árpád 1 
12. Sárkány J. családja 1 frt 50 kr. 

• Wandlik László 1 frt. (Folyt, köv.) 
— Márczius 15-ike. A nemzeti 

ébredés emlékének megünneplésére az idén 
is általános a készülődés városunkban. Már-
cius 15-én hazafias ünnepek fognak tartatni 
többek között a függetlenségi körben, az 
iparos körben, hol hir szerint Mocskonyi 
József, főgymn. tanár fog felolvasni. 

—̂  >A szarvasi húsfogyasztó szövet-
kezet« f. évi márczius hó 8-án délután 2 
órakor a »polgári kör« helyiségében (gr. 
Károlyi-féle kastély) rendkívüli közgyűlést 
tart, melynek tárgya az 1890-ik évi szám-
adás megvizsgálása s a szövetkezet felosz-
lása vagy továbbmüködése iránti határozat-
hozatal. 

—> A fpgymnasium ifjúság önképző-
köre is szokott ünnepélyességei fogja meg-
ülni március 15-^két. Az ünnepély részletes 
programmját, — mely a nagy nap évfordu-
lóján d. u. a főgymnásium dísztermében 
tartatik, -— jövő számunkban közöljük. 

— »Tiszteljed apádat és anyádat U 
E bibliai parancsolat szentségéről szörnyű 
módon meg találtak feledkezni id. özvegy 
Medvegy Istvánné, szarvasi lakosnőnek lel-
ketlen gyermekei: Pál, István és Mihály, 
kik fékvesztett kapzsiságukban szegény öreg 
anyjuk életét akarták kioltani, hihetőleg 

szobatüzet pillanat alatt eloltsa. Egy ilyen 
fecskendő Magyarországon kizárólag a Geitt-
ner és^Rausch budapesti czégnél kapható. 
A >Fémipar< előfizetési ára egyévre 6, fél 
évre 3 frt, 

A »Vasárnapi Újság« fébruár hó 22-iki 
száma a következő tartalommal jelent meg : 
«Az uj olasz miniszterelnöke (Rudmi mar-
quis arcképével). — »Barátomhoz.« Költe-
mény Mares Ödöntől. — »Hóbortos törté-
net.'. Irta Petelei István. — »Hurbán.« Tör-
ténelmi emlék. 1849—1866. Régi honvédtől. 
»A villamosság csudái.« — >A magyar or-
szágos központi takarékpénztár épülete és 
hivatalos helyisége.« (4 képpel). — »A pós-
tafecske.« — »A Riviéráról.« Levél a szer-
kesztőhöz. Szász Domokostól. — >A do-
hányméreg.« — »Nagy angol sörgyárak.« 
Mihálovics József zágrábi érsek. (Arcképpel.) 
»Hogy gondolkozott 1930-ban a magyar ér-
telmiség?« Bertha Sándortól. — »Echó.« 
Kozma Andor »Tekintetes urámék* czimü 
versére. M. L.-tól. — »Orleáns Henrik her-
ceg utazása Tibetben.« (7 képpel.) — »Az 
oportói lázadás.« (Képpel.) — Irodalom és 
művészet. — Közintézetek és egyletek. — 
Mi újság. — Sakkjáték. — Képtalány. — elfoglal 12—16 nsz.-ölnvi té r t? Avagy 
Egyveleg. — Halálozások. — Szerkesztői gedjen meg azzal, hogy lesz idővel két da-

jesitett munka, okszerűtlen eljárás mellett 
is még mindig oly eredményeket érünk el 
áldott talajunk és Isten jóvoltából, hogy 
bátran lehetünk továbbra is — mint eddig 
— restek a gondolkozásban.' azért állunk 
nem fog felkopni; s hogyha egynehány 
holdnyi told tulajdonosának mondhatja ma-
gát valaki; bátrán elmondhatja Petőfivel: 
»lesz kenyerem s zsíros kenyerem.« 

Ugyanezért nem is azon közönség ré-
szére írom eme sorokat, kik a gyümölcsfát 
legfeljebb szokásból szokták elültetni talán 
azon előzetes megnyugvással, hogy úgysem 
sok hasznot fognak ők ahból lá tn i : de sze-
mem előtt lebeg azon aránytalanul kisebb 
számú közönség, melynek előszeretete, haj-
lama megvan a gyümölcsfa-ültetés és ápo-
láshoz, s talán el is sajátí totta á kellő szak-
ismeretet e téren, de hiányzik neki a kellő 
tér, nem rendelkezik állandó s elegendő 
földterülettel, melyen gyümölcsészeti szen-
vedélyét kielégíthesse. 

Mihöz fogjon egy olyan poniologus, 
kinek legfeljebb 20—30 nsz.-Ölnyi területű 
kis házi-kertje van, mudőn jól tudja, hogy 
egy kifejlődött, terebélyes almafa egy maga 

0 

mondanivaló. — Heti naptár. 
A >Vasárnapi Újság« előfietési ára 

negyedévre 2 frt, a »Politikai Újdonságok-
kal együtt 3 frt. — Ugyancsak a Franklin 
Társulat kiadóhivatalában (Budapest, egye-
tem-utca 4. sz.) megrendelhető a »Képes 
Néplap« legolcsóbb újság a magyar nép szá-
mára, félévre 1 frt. 

Sújtott szőlősgazdáinknak nagy szük-
sége van a phylloxera védekezés terén igazi 

rab almafája egéS/5 kertjében s ezek mellett 
másnak helye nincs ? 

A tudomány ledöntötte már ezen ne-
hézséget is, s tud módot és utat mutatni, 
mihöz fogjon az ilyen kevés területtel ren-
delkező gyümölcsfa-kedvelő ember is. 

Ily körülmények között van megbe-
csülhetetlen értéke a gyümölcsfák eszkimói-
nak az iigynevezetMörpe gyümölcsfáknak. 

Mellőzve minden tudományos fejtege-

azon szándékkal, hogy a reájok néző va- ben kellő útbaigazítást nynjtson. Ilyen hű 
gyonkának mielőbb teljhatalmú uraivá lehes- tanácsadója hazai szőlőtermelőinknek: a 
senek. S a gálád tett végrehajtására épen ' »Szó'löszeti és Borászati Lap«, az összes 
az öreg asszony névnapját választották ki,! hazai borászati kérdéseket tárgyaló fugget-

jó tanácsadóra, mely nekik minden k é r d é s - j l é s és okadatolást, ezúttal csak magát azon 
: tényt konstatálom, hogy egy és ugyanazon 

aj gyümölcs, különböző alanyokra nerne-

f. hó 18-án, Zsuzsánna napján a reggeli 
kávéba gvufa-oldatot vegyitettek, melytől 
— mint hitték — az öreg csendesen kí fog 
múlni. Nemtelen céljukat azonban el nem 
érhetlek, tettök nyilvánosságra került, s 
most a kir. járásbíróság fogja őket érzé-
kenyen figyelmeztetni a nevelő szülők iránti 
szent kötelességefere. 

.eiyem-Greiiadinet, fekete és színes (min-
den világos színbén is) 95 kr.-tól 9 frt. 
25 kr.-ig méterenként (18 féle minőség) 
küld öltözék-számra porto- és vámmentesen 
Hennefcerg Ö. gyári raktára (cs. és kir. udvari 
Bzállitó) Zürichboii . Minták forduló postával 
küldetnek» Levelekre 10 krajezáros levél bélyeg 

ragasztandó. 

sitve, növésben rendkívüli eltérést fog mu-
tatni. Például a körte valódi erdei vad-
körte-alanvra ojtva terebélyes nagy fává 
fejlődhet ki idővel, míg ugyanazon fáj birs-

len szaklap. Szerkeszti Máurer János, bo-
rászati író. Megjelen Kassán havonként 
háromszor. Előfizetési ára egy évre csak ; ojtva ri tkán fogja meghaladni az 
négy forint. Ajánljuk e jó lapot szőlöbir-1 koronájának átmérője pedig az 1 
tokos olvasóinknak figyelmébe. Mutatvány-1 métert. 
számokat szívesen küldenek. 

Kétezer éves képek vannak ez ídősze-
rint a fővárosi műcsarnokban kiállítva, 
melyek Egyptomból a mai Füjjurnból szár-
maznak s a müveit világ közbámulatának 
képezik a tárgyát. E képekről kitűnő ta-
nulmányt irt Dr. Nyári Sándor a régészeti 
irodalomnak e kiváló művelője a > Képes 
Családi Lapok« legutóbbi számában, amely-
ben e tanulmányon kívül Jókai Mór, Tá-
bory Róbert Tolstoi, Dr. Várady Antal, Br. 

ORL. 

A »Fémipar« czimü szaklap, a buda-
pesti fém ipartestül eték hivatalos közlönye 
— melyet a műlakatosok, kovácsok, bádo-
gosok és vaskereskedők figyelmébe a ján-
lunk — a mai naptól kezdve teljesen F e -
k e t e A. tulajdonába ment át. A lap fel-
tűnő gonddal és figyelemmel szerkesztetik 
és csinos ábrákkal van ellátva. A > Fém-
ipar« legutolsó és hozzánk beküldött szá-
mában szép fémöntvénymetszettel ellátott 
leírását találjuk egy kézi tűzfecskéndőnek, 
mely egyszerű szerkezeténél fogva igen 
ügyes találmány és arra szolgál, hogy a 
hirtelen keletkező tüzet, s többek közt a 

Ami tehát a használandó alanyokat 

1,) Körte alá használjunk birs-ala-
nyokat s ezek közül is a körte-alakú gyü-
mölcsöt termő úgynevezett birs-körtét. (Cy-
dania pirus). 

2V Alma alanyául használjunk flou-
cint (Szt. János alma) és paradicsom almát. 

3.) Szilva és kajszin alanyául az úgy-
nevezett kökény-szilva magonczát vagy gyök-
hajtásait. 

4.) Cseresnye és meggy alá a saj-megy-

K Ö Z G A Z D A S Á G . 

Horváth Miklós, Palágyi Lajos müveiben i „ y o t / p n m u b . niahaléb). 
gyönyörködhetik a / olvasó. Dr Nyári Sán- , ° ' * 5 ) öszi-baraczk, magról nevelve, vagy 
döf ismertető csikkére olvasóink figyelmét1

 k e g e r ű m a n d o i i i r a o j l v a s k e ) t ó n v e S é s a ) a U 

ezennel felhívjuk. | t a r t v a Si<intén nevelhető törpe-alakban. 

A megkívántató alanyokkal így tisz-
tában lévén, szóljunk még nehánv szót a 
legszükségesebb tudnivalókról a törpe gyü-
mölcsfák nevelését illetőleg. 

A gyümölcsfák eszkimói. . . . f e f ^ , a z h o P gyümöics-
9 fáinkat növésükben lehetőleg visszatartsuk, 

Sokszor és sokféle alakban lett má r ; nem szabad magas derekú fókát nevelnünk, 
elmondva azon keserű igazság, hogy a bel- de közvetlen a föld felett nemesitjük be 
«•erjes gazdálkodás terén még nagyon sokat. j (szemzés vagy párosítással) s a nemes haj-
kell haladnunk, mig elmondhatjuk, hogy a ; lást következő évben rövidre visszanyes-
n e 1 meS van téve. — Kivételes jó vi- ' síik (2-H szemre), .Az igy előtörő 2 - 3 
szonyok között gazdálkodunk; s a félig tel- hajtás fogjii képezni a korona fő-ágait s 
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azok a következő kora tavasszal ismét rö-
vidre visszanyesetnek. Ezen rövidre való 
visszanyesést, esetleg az ágak ritkítását és 
tőből való lemetszését folytatjuk mindaddig* 
míg fácskánk növésben ki nem tombolta 
magát és termőre fordul Később elegendő 
a hajtásokat hosszaságuk egy harmadával 
megkurtítani, vagy a hajtásokat nyáron zöld 
korukban körömmel visszacsipni. 

A eseresnye ojtványok tűrik legke-
vésbbé a nyesést, de meg ezek már termé-
szettől is eléggé szabályos koronát szoktak 
képezni; ugyanazért ezeknél a fölösleges 
ágakat rögtön, még zsenge korukban csíp-
jük ki, a szükséges ágak gyors növését pe-
dig hegyeik visszacsipése által korlátozzuk. 

Leggondosabb n y e s é s t kívánnak a 
kajszi és őszi baraczk. Ezeknél ugyanazon 
szabály alkalmazandó, mint a szőllő-met-
szésnél. Rövidre metszve az ág nem fog gyü-
mölcsöt, hanem csak hajtást nevelni, s jövő 
évben ugyanezen hajtás csak kevéssé visz-
szametszve, vagy — ami jobb •— még ez 
évi nyár utóján visszacsipve jövő évben 
gyümölcsöt hoz, s midőn kitermett, ugyan-
ezen ágat ismét 2—3 szemre visszavágjuk, 
hogy ismét hajtást neveljen. így kezelve a 
hajtások, minden évben lesz egy rész, mely 
gyümölcsöt hoz, a rövidre metszettek pedig 
hajtást nevelnek, melyek ismét jövő évben 
fognak teremni. Ez által az őszi baraczknál 
elejét veszszük azon bajnak is, hogy a fő-
ágak felkopaszodjanak, ami az őszi baraczk-
nál magára hagyva okvetlen be szokott kö-
vetkezni. 

Mindezekből látható tehát, hogy a 
törpe fák nagyobb gondozást igényelnek, 
mint a rendes fák, habár ezeknél sem volna 
szabad a nyesést annyira elhanyagolni, mint 
ahogy rendesen láthatjuk, hogy egy-egy fö-
lösleges ágat csak akkor távolítunk el ró-
juk, mikor már ugyancsak megvastagodott 
s néhány évig Inába szívlá a fa nedvét. 
Ámde gondoljunk vissza arra, hogy a törpe 
fákat olyanoknak ajánltuk, kiknek ja kellő 
szakismeret és előszeretet mellett csak ke-
vés hely áll rendelkezésükre, s így ezek min-
den szenvedélyük mellett sem tehetik azt, 
hogy néhány száz darabot ültessenek ; azon 
néhány darabot pedig, melyet kis terüle-
tükön elhelyezhetnek, bizonyára szívesen 
részesitik ily gondosabb ápolásban is. 

Rendkívüli előnye ezen törpe fács-
káknák, hogy: 

1. Aránylag nagyon kevés helyet fog-
lalnak e l Egy ölnyi távolságú sorokbán a 
egymástól egy-egy ölnyi távolságban ké-
nyelmesen elférnék, s így ugyanazon he-
lyen* hol egy terebélyes, szálasfa egy maga 
áll, törpe fákból 12—16 darab is elfér. 

2. Korábban fordulnak termőre, s igy 
gondozójuknak rövid idő alatt meghálálják 
fáradozását. Míg némely szálasfa 10—12 
évet igényel ahhoz, hogy kifejlődjék s ter-
mőre forduljon, addig a törpe fák 3—4-ik 
évben már rendesen bemutatják gyümöl-
cseiket. 

3. Nagyobb és ízletesebb gyümölcsöt 
teremnek. Eme sajátsága még van ugyan 
minden alacsony törzsű gyümölcsfának, 
mert minél közvetlenebbül kapják az ágak, 
gallyak és gyümölcsök a gyökér által föl-
vett tápnedveket, annál szebb, nagyobb és 
ízletesebb gyümölcsöt adnak. Eme körül-
mény pedig a törpe fáknál van meg legna-
gyobb mértékben. S végre 

i . Az időjárás viszontagságainak, kü-
lönösen az erős szeleknek — épen alacsony 
fekvésük miatt — legkevésbbé vannak ki-
téve s ezek legkevesebb kárt okoznak ben-
nük. S épen ezen alacsony fekvésük nyújtja 
azon előnyt, hogy gondozásuk kényelmes, 
akármikor könnyen hozzáférhetők; ami a 
szálas fáknál nem ritkán nyaktörő vállalat: 
az emezeknél a földön állva könnyen el-
végezhető dolog. 

Aki tehát gyönyörködni tud Pomoná-
nak áldásaiban, de körülményei szűken 
szabtak ki az ahhoz való tért: ne adja fel 
könnyen a harezot; a törpe fákkal legyőzi 
ezen nehézséget s azok sokszorosan fogják 
meghálálni azon gondozást, melyet a nemes 
szenvedélytől vezetett kéz reájuk fordított. 

Bracsok István, 

nak Budapest, »Köztelek» czim alatt kérjük 
beküldeni. 

Budapest, 1891. február hó, 
A magyar gazdatiszti congressui * 

rendező-bizottságának megbízásából 
Korcsák G. Emi l 

Meteorologiai észleletek. 
Szarvas, 1891. febr. 21—27-ig 
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o t cz. magyar földbirtokos urakhoz ês a 
gazda (isii karhoz. 

A magyar gazdatisztek és erdészek 
országos segélyegyesületének választmánya 
a több oldalról nyilvánult óhajtásoknak 
megfelelőleg, egy magyar gazdatiszti congres-
sus megtartását elhatározta. 

Czélja ezen congressusnak a gazda-
tisztek erkölcsi és anyagi helyzetének bizto-
sítása, a gazdatiszti nyugdij-intézet életbe 
léptetése, valamint egyéb úgy a gazdatisz-
tek, mint a földbirtokosok érdekeit érintő 
nagy fontosságú kérdéseknek alapos meg-
világítása és megvitatása, ezen kérdések 
megoldásának előkészítése .a szükségeseknek 
mutatkozó határozatnak hozatala által. 

A gazdatiszt! congressus f. é. május 
hő 6—8. napjain Budapesten a »Köztelken» 
(ÜJ!ői-út 25. sz.) fog megtartatni. A cong-
ressus ülései mindig délelőtt 10 órakor kez-
dődnek. 

Ezen congressuson minden magyar 
földbirtokos és gazdatiszt részt vehet, a ki 
ebbeli szándékét a congressus rondező-bi-
zottságának legkésőbb f. évi ápril hó 20-ig 
bejelenti és az 1 frtban megállapított rész-
vételi dijat előre beküldi. 

A congressus napirendje a következő : 
I. Elnöki megnyitó. 

II. A gazdatisztek anyagi és erkölcsi 
érdekeinek biztosítása. 

III. A gazdatisztek nyugdíj-intézetének 
felállítása. 

IV. A tiszti száztóli rendszer előnyei 
s birtok jövedelmezése szempontjából. 

V. Az elhelyezés szabályozósa. 
VI Beadott indítványok és határozati 

javaslatok tárgyalása, 
Tisztelettel felkérjük a congressuson 

tárgyalandó ügyek iránt érdeklődő földbir-
tokos urakat és gazdatiszteket, hogy a con-
gressuson személyesen résztvenni és az iránt 
ismerőseik körében minél nagyobb érdeklő-
dést kelteni szíveskedjenek. 

A gazdatiszt urakat még ezen felül 
felkérjük, hogy a congressus napirendjébe 
felvett fontos ügyek előzetes megbeszélése 
czéljából vidékeiken ös»zejöveteloket ren-
dezzenek és az ezen összejöveteleken nyil-
vánuló nézeteiket a rendeződ-bizottsággal 
közölni ne terheltessenek. 

A congressus érdekében való minden 
közleményt, vagy megkeresést: a magyar 
gazdatiszt! Congressus rendező-bizottságá-
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SZARVAS és VIDEKE. Vasárnap, mártius 1, 1891. 

(Buzapiacz) 

Kitilnő minőségű 

porosz és 
kapható. 

»# i 

3—2 

A Körüs-Tisza-marosi árméntesitő és 
belvíz szabályozó társulat békés-báboczkai 
szakasz-igazgatóságnál Szarvason, egy írnoki 
állás betöltendő. 

Ezen állás javadalmazása áll: 

400 ft évi fizetés és 100 ft lakbér. 

tőkekövetelés és járulékai iránti végrehaj-
tási ügyében, a b.-gyulai kir. törvényszék 
(a szarvasi kir. járásbíróság) területén lévő 
Szarvas községben fekvő, a szarvasi 4320 sz. 
tjkvben foglalt Sípos Sándor nevén áll Af 
1. r$z, a. (1886—1887.) hrsz. 276 u - ő l f 2. 
rsz. a. 1888. hrsz 400 j - ö l és f 3. rsz. a. 
1889. hrsz. 400 ;~]-öl bel telekre és a ra j t a 
lévő építményekre az 1881. LX. t. ez. 155. 
§-a értelmében az árverést 604 frtban ezen-

Pályázók saját kesüleg irtt kérvényei- ' nel megállapított kikiáltási árban elrendelte, 

o 
*a> 
ISI M f* 

w 

ket, képesitésök, eddigi alkalmazásuk és 
erkölcsi bizonyítvánnyal felszerelvé, életko-
rukat kimutatva alulírotthoz ez évi mártius 
15-ig adják be. 

A kinevezett írnok állását legkésőbb 
május 1-én elfoglalni tartozik. 

Szarvas, 1891. február 19. 
Helyettes igazgató 

Dósa Andor, 
trs. szak. mérnök. 
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Árverési hirdetményi kivonat. 
A szarvasi kir. járásbíróság, min telek-

könyvi hatóság, közhírré teszi, hogy Brausz-
vetter Jánps és a szarvasi takarékpénztár 
végrehaj tatónak Sipos Soma és if j . Sípos 
Sándor mint néhai Sipos Sándor örökösei 
védrehajtást szenvedő elleni 12 frt 1720 fr t 

és hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 
1891. évi márczius hó 12-ik napján dél-
előtt 10 órakor Szarvason a község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megál-
lapított kikiáltási áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10%-át va'gyís 160 fo-
rint készpénzben, vagy az 1881. LX. t,-cz. 
42. §-ában jelzett árfolyammal számi tott és 
az 1881. évi november hó. 1-én 3333. sz. a. 
kelt igazságügyministeri rendelet 8. §-ában 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikül-
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
tcz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállí-
tott szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kir. Járásbíróság telekkönyvi Hatósága. 
Szarvason, 1891 évi január hó 16. 

napján. 

Kontúr József, 
kir. jarásbiró. 
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Alolirott tudatom a 1 közönséggel, hogy néhány heti tartóz-

kodásra Szarvasra érkeztem, s itt — a BLASKÓ ISTVÁN-léle házban 
m l t e i r n e i i e t f e l á l l í t v a , 

minden a fényképészeti szakmába vágó megbízást — pontos és Ízlé-
ses kivitelben, jutányos árak mellett — elvállalok. 

Tömeges pártfogást kér 
2 2 I C a u f c á l J á n , Q s ? 

tyfcĝrrftr HOT m ii mrt liHJL̂M 

fényképész Egorhöl. 
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a szarvasi. Takarékpénztár épületében a piacztéren, 

ajánlja magát mindennemű 

- rovatos ivek, ügyvédi-keresetlevelek, malom-szelvények, 

¡sí és bál i -meghivők, tánczrendek, n é v j e g y e k és számlák 
falragaszok, körlevelek, levél- és boríték-fejek, nagyobb müvek, étlapok 

és minden más néven nevezendő nyomtatványok ízléses kiállítására 

A Y 4 M M 

Nyomatott Sftpszky Zs. könyvnyomdájában Szarvason. 

£ / v 


	Szarvas és Vidéke 2. évf. 9. szám (1891. március 1.) 1. oldal
	A nőkérdés
	Tárcza
	A Mirthusághoz
	Béri Gyula
	Uti emlékek

	Szarvas és Vidéke 2. évf. 9. szám (1891. március 1.) 2. oldal
	A vásárok

	Szarvas és Vidéke 2. évf. 9. szám (1891. március 1.) 3. oldal
	Levelezés
	Egy elkeresztelési eset
	Toldy Péter
	Pánczél József

	Szarvas és Vidéke 2. évf. 9. szám (1891. március 1.) 4. oldal
	Bedák Mátyás
	Chován Kálmán
	Dr. Bácskai Albert
	Chován Zsigmond
	Szendy Árpád
	Jantsovics Margit
	Fleiszig Mariska
	Banda Marczi
	Nánásy Géza
	Mi újság?
	A békésmegyi kör bálja
	Aline

	Szarvas és Vidéke 2. évf. 9. szám (1891. március 1.) 5. oldal
	A protestáns felekezetek sorsjegy-kölcsöne
	Tanyai iskolák vizsgája
	A városháza parkja
	Dolesch
	Pap Lajos
	Bárány szálloda
	Böjti mulatság
	Halálozás
	Mészáros Zsuzsika
	Felakasztotta magát
	Megyeri Imre
	Választás
	Iskolatanács-ülés
	Házeladás
	Bakay Géza
	Balesetből halál
	Remes Antal
	A szarvasi önképző és betegsegélyző ifjúsági egylet
	Meghívó
	Dalegylet
	Halálozás
	özv. Hrivnák Jánosné
	A szarvasi takarékpénztár évi rendesközgyűlése
	Recitator
	Ányos László
	A tisza-földvári ipartestület
	Jelentés a szarvasi korcsolyázóegylet pénztári állapotáról

	Szarvas és Vidéke 2. évf. 9. szám (1891. március 1.) 6. oldal
	Márczius 15-ike
	A szarvasi húsfogyasztó szövetkezet
	A főgymnasium ifjúság önképzőköre
	Tiszteljed apádat és anyádat!
	özvegy Medvegy Istvánné
	Irodalom
	Közgazdaság
	A gyümölcsfák eszkimói

	Szarvas és Vidéke 2. évf. 9. szám (1891. március 1.) 7. oldal
	Bracsok István
	Felhívás
	Korcsák G. Emil
	Meteorologiai észleletek
	Vasúti menetrend
	Varga József

	Szarvas és Vidéke 2. évf. 9. szám (1891. március 1.) 8. oldal
	Hirdetések
	Vigner Lajos
	Nyácsik soma Utóda
	Sápszky Zs. Könyvnyomdája
	Pályázat
	Dósa Andor
	Árverési hirdetményi kivonat
	Kontúr József
	Jelentés fényképészetről
	Kaukál János


