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( Hirdetések és nyílttéri közlemények jutányos 
Kéziratok nem adatnak vissza, ! áron vétetnek f á i kr. 

zánkban, Magyarországban is. Féltő 
Jl _ 1 > . ' t 1 ». 1 1 » I /tL V" * 

H" mi ct/j s an an 

Magyar kereskedelem-
A Rúfchy-y Leina eke r-uíí aire alku Imából. 
Polyglotfc államunkban minden lé 

pésv mely a magyar állameszme meg- • valahára legyenek a .magyar állam-
valósítása felé haladást jelez, megér-\ eszmének ne csak terjesztői, hanem 
clemli. érdeklődésünket. — Iti, kik a; erős védbástyái is. Sajnoson kell azon-
magyar haza egy minden tekinteti)en j ban tapasztalnunk, hogy- a kiegyezés 
nagyon is számot tevő, de nem ma-12.i3-ik évébe a is e tekintetben sok a 
gyar nyetyvű provinciális városában' kívánni való, jóllehet maga a Korona 
lakunk, mi, kik bizodalommal vi- | megjelölte az- utat, a melyen haladni 
seltetünk városunk niegmagy ar o sodása kell, Kochmeisterék ismeretes felség-

folyamodványán^ elintézetlen vissza-
származtatásával. 

A kereskedelem is. egy olyan ter-
rénum, amely a németes traditiók 
lidérez- nyomásától megszabadulni Ba-
ross miniszter vas-keze daczára sem 
igen bir. A kereskedelmi levelezés, sok 
helyütt a könyvvitel is, még mindig 
német. A Kochmeister felség-folyamod-
ványáhól megtudtuk, hogy a magyar 
kereskedelemnek egyik elsőrendű ve-
zérféríia, maga Kochmeister br., a 
)}Buda,pesti kereskedelmi és ipar-ka-

ve. 

tudjuk, mint akik tiszta magyar váro-
sokban laknak, hogy bár a magyaro-
sodást mindig ajkunkon hordozzuk, 
annak megvalósítását eszközölni, leg-
alább rövid időn belül, képtelenek va-
gyunk. —- jSíagyoii lassú processus ez 
s il em igen tart lépést a haladó kor-
ral s bizony bizodalmunk gyakran bál-
vány reménységgé törpül a tapasztalat 

t 

í gy van ez a mi kicsiny világunk-
ban, városunkban, ele igy van ez ha-

meiiesieg magyar 
| gonddal várjuk, lessük, hogy fitg is, a német múzsának 

í-1 n veink, erknlcsi testületeink v é gr ̂  é gi és rendíthetetlen tisztelője ; 
most meg pláne kipattant a titok, hogy 
hü titkára, Steinacker és még számos 
kamarai ta£. ha talán nem is lelkesül-
nek oly nagyon a német múzsa iránt, 
mindazáltal mélyen sajnálják vezérük 
sajnos balesetét. Kipattantottá pedig a 
titkot 11 é t li y D e z s ő. a kereske-
delmi kamara volt fogalmazója, váro-
rosunk szülötte, . . . és helyesen tette! 

Nein bocsátkozunk annak taglalá-
sába, hogy Réthy eljárása megegye-
zik-e minden tekintetben az előnyösen, 
ismert kereskedelmi illedelemmel, — a 
kamara úgy véli, liogy nem, mi úgy, 
hogy igen — egyszerűen constatáljuk 
a tényt, hogy Réthy hazafisága nem 
hirta elviselni már a kamara „bel-
ügyeit" s kész volt inkább állásától 
megválni; liogy ezt, mint ügyes ke-
reskedő, nem tette i n g y e n , hanem 
a kereskedelmi kamaráról egy szép 

Á itâMU 

Szomorúan állok 
Őszi táj felelt; 
Szomorú cmlckck 
Bántják lelkcmeL 

Yissza-üísszanézek 
Elmúlt éltemen 
És ha visszanézek^ 
Csügged a szivem. 
'4 i 

Összetört remények, 
Gyászos hcrüaddsj 
Amit ottan látok. 
Semmi, semmi más ! 

az cn ez 
Tartott a remény ; 
Lerogytam, elbuktam 
Még az. út felén. 

Szomorúan állok 
Őszi tdi felett: 
Szivem hervadásán 
Sûr ok, könnyezek ! 

Horváth 

'a 

Egy falusi jegyző hivatalos keservei, 
Az x-i jegyző föltette magában, hogy 

a hátralékban levő folyó ügyeket egytől-
égyjg elintézi. Mert hát nagy bolond keve-
redés van most a közigazgatás világban. 
Nemcsak a jegyző, de még a főszolgabíró 
úr is azt dudorászsza magában : 

„lm elbocsátlak eletem hajója, 
Hol ííllsz meg egykoi*: nem tudom. 
Oh szent hazám, észömhc hogyha felmerülsz 
Szivem verésit sirva hallgatom." 

Tehát e hátrálékok mindenek előtt. Reg-
gel 8 órakor neki is fog a jegyző a dolog-
nak. Azonban alig telik egy-egy féléra, mi-
dőn az ajtó előtt félénk lábtörölgetés hallik, 
ami aztán megint elcsendesedik. 

A jegyző úr kissé türelmetlenül fordul 
arra felé j hogyha van ott valaki, jöjjön be 
és ne hallgatózzék áz ajtón. 

Pedig hát aiinák az ahízatos kis em-
berkének eszében sincs, hogy hallgatózzék, 
csak azt óhajtja elébb kisillabizálni, ámi az 
ajtóra van kiragasztva, hogy t. i. „Kéret-
nek afc lelek az irodában a dohányzást és 
bagózást mellőzni", aztán a szájában levő. 
szivarcsutakot illő tisztességtudással a ka-

lapjába pottyantva egy pár köhintés után 
bátorságot vesz magának a kopogtatásra. 

— Szabad no! — türelmetlenkedik 
oda benn a jegyző űr. Ejnye hát kelmed az 
Gráti uram, de nehezen tud bejutni az ajtón! 
No hát mi baja van kelmednelc ? Talán megint 
pereskedik ? 

Gráti uramat ezek az ostromkérdések 
annyira konfúzióba hozzák, hogy először is 
az ajtót sehogy sem tudja bezárni, azután 
meg az ajtóval odazárja a szűre csücskét s 
mikor közelebb akarna lépni, a szűre nem 
ereszti: ez aztán még jobban kiveszi a sod-
rából s az útközben kikombinált mondokának 
utoljára is az a vége, hogy: 

— Igenis kérem alásan a téns jegyző 
uramat, én vön éle Gáti Mihály. 

—. ]?üíf neki 1 Hiszen azt látom, hogy 
nem Kormos István, de azt szeretném tudni, 
hogy mi baja van ? 

— J a j kérem szeretettel a téns jegyző 
uramat, hosszú sora van az én panaszönmak. 

— No lelkem, akkor jobb lesz, ha el 
se kezdi, mert nekem meg nagyon rövid 
időm van ma, hanem jöjjön el kelmed inkább 
holnap, vagy holnapután. S azzal nagy gyön-
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kamara obscxmit, akarom mondani : 
panorámát mutatott be a nemzeti köz-
véleménynek, azt igen természetesnek 
találjuk ; tartozott vele hazafiságáiiak, 
tartozott vele a 111 a g y a r o s o d ó 
k e r e s k e d e 1 e m n e k. 

Akárhogyan forgassuk is a dol-
got, az kiviláglott, hogy a „budapesti 
kereskedelmi ipar^kamaratt*b.an a ka-
mara belügyéit ha nem is hazafiatlan-
sággal. hanem bizonyos kétes értékű 
„mérsékelt hazafiság "-gal intézték el, 
olyan formán, hogy Baross is jól lak-
jék, meg Kochmeister is megmarad-
jon ; pedig a decorum úgy hozná ma-
gával, hogy ily előkelő erkölcsi testü-
let hazafias vezetéséhez még a gyanú-
nak árnya se férjen. 

M a g y a r k e r e s k e d e 1 e m — 
megérkezett a te korszakodl- „ Adja 
Isten, hogy ez az eset szolgáljon al-
kalmul egy hatalmas lépésre a keres-
kedelem megmagyarositása körül. Hisz 
imé, már bontakoznak is a sorok, a 
kamara még Steinackernák szavaz bi-
zalmat, de a kereskedők egy nagy 
része már Kéthyt üdvözli. . . . Csa-
tolja ez üdvözletekhez szülőföldje me-
leg üdvözletét is ! . . . 

Cserháti, 

Városi képviselet. 
1891. szeptember .31-én. 

A mult ltépv. gyűlésből menesztett kül-
döttség az árvatári hiány miként fedezésé-
ről szóló javaslatát béterjeszté. Ebben ki-
mondja, hogy a megyei közigazgatási bi-
zottság 680)1889. és, 909|1891. számú hatá-
rozataiban egy és ugyanazon törvényre való 
hivatkozással, egyrészt azt hagyja meg a 
községnek, hogy a nagykorúságot elért jo-
gosultaknak kiadandó tőkéjök, és az árvák-
nak kiutalványozandó időnkint esedékes ka-

géden kituszkolja Gráti uramat az irodából. 
Azonban alig veszi ismét kezébe a 

tollat> midőn a kis mopszli ott a kályha 
mellett magát megunva, nagy türelmetlen-
séggel kezeié szorgalmazni az ajtónak mi-
előbbi kinyittatását. 

A jegyző úr most már kissé bosszúsan 
kél íol helyéről s nem állhatja meg, hogy a 
czipője orrával ne segítsen az alkalmatlan 
kápaczitánsnak az ajtón való kijutásban. 

Mikor aztán ennek is eléget tett s az 
ajtót tolja kifelé, valaki meg ugyan csak tolja 
azt beíeíé. 

— Mor ki már az megint ? 
A bizony senki más, mint Kásánéasz-

szonyom, aki forgó szél módjára tort be az 
irodába s a legválogatottabb elokvencziával 
kezdi elszámlálni valamelyik kedves szom-
szédjának a dicséretes tulajdonságait, nyak-
tekert généologiával származtatva azt le 
mindenféle gyilkosoktól, rablóktól, gyújtók-
tól s más efféle tisztességes hírnevű elődöktől. 

— No Kásáné asszonyom, úgy Játom, 
hogy magának nagy panasza ván, hát csak 
menjen be a biró úrhoz a törvényházba, majd 

íit ő a baján. 

inatoknak időre leendő kiállításáról kellőleg 
gondoskodjék. És utasítja a községet, hogy 
az összes 44,902 írt 18 krnyi konstatált hi-
ányt a tartalékalapból, szükség esetében a 
közpénztárból előlegezve fedezze. Ezen két 
ellentétes határozat közül -az utóbbit (909. 
szánuxt) hatályon kívül helyeztetendőnek vé-
leményezi, s az elobbenit javasolja elfoga-
dásra, miután a községet a törvény csupán 
arra kötelezi, hogy a kifizetéseknél fennaka-
dás ne történjék, A helyi elöljáróságot uta-
síttatni óhajtja, miként ez hovaelébb jelen-
tést tegyen arról, mennyi legyen az 1889. 
évi marczius havától kezdve a jogosultaknak 
töke- és kamatilletménye ? Mennyit és mily 
forrásból fizettetett ki már eddig e czimen ? 
és hogy számítaná ki az 1892. év végéig 
esedékessé válandó tőke- és kamatjárandó-
ságokat. 

Ezen küldöttségi vélemény, névszerinti 
szavazattal elfogadtatott, s egyúttal utasít-
tatott az elöljáróság, miként ily értelemben 
a megyéhez felterjesztés tétessék, s a fen-
tebb jelzett kiszámításról jelentését hova-
elébb beterjessze. 

A tárgyalás folyamán kiderült az, mi-
ként az árvák illetménye folyton és időre 
lőn' kiadva, nemcsák, hanem még több ezer 
frtnyi alapösszeg hasznosittatik a szarvasi 
takarékpénztárban. Minthogy azonban ez in-
tézetnél ez időben a betett összeg után csakis 
4o|o adatik; az árváknak pedig 6ö|0-tólitkell-
vén adni, e miatt a község károsodást szen-
ved • enúok helyrehozása czéljából még ez 
ügyben gondoskodásnak szüksége forog fenn, s 
midőn a kórházi pénzek mikénti elhelyezése 
és a kamatláb leszállítási, kérdés — sző-
nyegre kerülend, ugyanakkor e tárgyban is 
intézkedés fog tétetni. 

Kutlik Endre főisk. tanár, miiit a közs. 
ipariskola megválasztott igazgatójának a tan-
erők beállításáról szóló jelentése tel olvas lát-
ván, a rajztanárul alkalmazott Liska János 
főisk. tanár, — és egyik tanítóul behelyezett 
Laukó Mátyás helyi ev. tanító, ez állásuk-
ban megerősíttettek, 

A községi pénztárak szeptember havi 
vizsgálatáról szóló jelentés falolvastat/áü, 
tudomásul vétetett.' 

Besenczlcy Iiálmán Kagy-Bányáról ide 
költözött kereskedő, és Nádházy János M,-
Turról átjött asztalos a község kötelékébe 
felvétetvén, telepíttettek. 

Az orvösrendőri jelentés augusztus hó-
ról tudomásul vétetett. Egyuttul külön tett 
indítvány nyomán elhatároztatott, hogy a 
város déli oldalán gyülemlett ártézikuti fe-

— Hiszen vótam már én ott, kérem 
álásan a jégyzg urat, de he van zárva, nin-
csen ott egy lélek se. 

— Dehogy nincs, — hanem a biró 
uram bizonyosan alszik. (Persze, hogy aludt 
a biró uram.) Csak kopogtasson kigyelmed, 
majd kinyitja. 

Kásáné asszonyom végre is rá hagyta 
magát beszéltetni, hogy a bírót felzavarja s 
tisztességgel rohant neki a törvényszobának. 

A jegyző úr pedig alig hitte, hogy ma-
gára maradjon, azon módon bereteszelte az 
irodaajtót. Ide ugyan be nem jön délig 
semmiféle ember fia! 

Nem is jött aztán vagy öt perczig 
semmiféle ember fia, hanem akkor ismét el-
kezdett valaki az ajtón kaparászni. 

A jegyző űr most már igazán megha-
ragszik, elhatározza, hogy csak azért sem 
nyitja azt ki. 

De az a kinn rekedt perszóna szintén 
föltette magában, hogy néki meg minden 
áronJbe kell ide jutni s állhatatosan kezdé 
á kilincsét nyomogatui s az ajtót feszegetni. 

— Á diskréczióját! — tört ki végre 
á jegyző úrból a visszatartott maliczia, — 
ki van ott, mit akar ? S nagy méltatlankodva 

leslég s egyéb csapadékvizek — a közegész-
ség fentartása czéljából — onnan eltávolít-
tassanak, mi végből felkérendő a járási fő-
szolgabíró arra, hogy az ármentesitési sza-
kasz-igazgatóságiuU kieszközölni szívesked-
jék a város alatti gátnak mielőbbi átvágat-
tatását, Egyúttal, minthogy a holt Körös 
vizének felfrissítésekor egy méter helyett, 
csupán 27 centimeternyi vizduzzasztás lón 
csak eszközölve, a zsilipen át nagyobbmérvü 
vizduzzasztás eszközöltessék. 

Zsigmondy Bél a mérhök-váll alkozótól 
az ártézikut átvétetvén, jelentetett, hogy 
vele a végleszámolás megtörtént, és hogy 
fen tisztelt mérnök, járandóságából a községi 
elöljárók által kijelölendő intézet czéljaira 
száz frtot elengedvén, ezen összeg a kórházi 
alaphoz csatoltatott. — A kut átvételekor 
szakértő küldöttség alkalmaztatván, ez áltál 
felfedeztetett, hogy a medencze délnyugati 
oldalán levő egyik táblakő hibás, s így 
ujabbal lcicserélendőnek találtatott. 

Jelentetett, hogy a jégzápór - okozta 
károk tekintetében benyújtott folyamodvány 
a pénzügyi igazgatóság által azzal lett visz-
szautasitva, hogy miután a szerződésileg ki-
kötött bér elengedésének helye nem lehet, 
különben pedig a borbehozatal utján a vesz-
teség úgyis pótoltatni: fogna — ez okokból 
kártalanitási kérvénye nem teljesíttethetett. 
Ezen határozat ellen az elöljáróság a m. 
kir. pénzügyminiszterhez felebbezett. 

Hasonlóan megfölebbeztétett a megyei 
alispán által, a csizmadia - utcza szabá-
lyozása tárgyában kiadott másodfokú hatá-
rozata. 

£til a meííve bizottmány* cu-
zelebb hozott azon határozatai, hogy az ár-
vaügyben eddig fennállott szabályok újból 
szervezhessenek, — és ismét, hogv a helyi 
raértékhitelesités tárgyában benyújtott kére-
lem nem teljesíttetett, — mihelyt a község-
hez leérkezendenek, időnyerés czéljából egy 
bizottságnak lesznek kiadandók, hogy az 
elöljáróság 'közreműködése mellett a jöv'0 
képviseleti gyűléshez nyújtandó előzetes 
kész véleménye haladéktalanul tárgyalható 
legyen. A küldöttség Kaviár Dani elnöklete 
alatt Kontúr József, Kollár János és Míko-
lay Mihály tagokkal meg is választatott. 

A vidéki színészet emelése, 
ügy tapasztaljuk, hogy kisebb vidéki 

városainkba, ha érkezik is egy-egy jóravaló 
színtársulat, ez olykor alig tudja fentartani 

kel föl helyéről, hogy a motoszkáló ügy-felet 
bebocsássa. 

Egy kiállhatatlan hosszunyakű, dinnye-
képü siheder tolta be a cifferblattját. Veres 
volt a ficzkóuak az ábrázata is. a haja is, 
meg az a makra pipa is, ami oly imperti-
nens nagyratörekvéssel igyekezett az orrára 
mászni s amit még akkor sem vett ki az 
agyarai közül, mikor az ajtót belökte maga 
után — a lábával. A két vállát örökösen 
emelgette föl felé, mintha maga is nagyon 
hosszallaná a nyakát s e mellett az egyik 
szemével infámísul kancsalintott. 

— AdjJ Isten! kezdé a diskurzust oly 
otthoniassAggal, mintha most is a korcs-
mába ülne. 

Hanem a következő pillanatban oly 
érthetően lett felvilágosítva egy megbecsül-
liétlen nyakleves által a korcsma és iroda 
közti diiferentiáról, hogy a makra pipa az 
ablakon repült lei, a kalapja pedig a sifoné-
ron a tintás bütykös tetején állott meg, (a 
kötni valónak még a kalap is a fején volt.) 

— Nesze öcsém, a diskréciódat — 
á meg a jegyző úr a gyakorlati részt 

egy kis elméleti útmutatással Kát melyik 
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magát; míg sokszor éppen az történik, hogy 
egy, az igényeknek nem mindenben megfe-
lélő társaság nem érdemlett pártfogásban 
részesittetik. 

E körülmény azt bizonyiíja, hogy nin-
csen egészen megtisztult műizlésünk, s liogy 
igen sok esetben, csak a rokon-, vagy ellen-
szenv az irányadó, melylyel valamely társu-
lat iránt viseltetünk. 

A műizlésnek emez álíalános hiányát 
zsákmányolják ki azon összeverődött társu-
iatok, melyek a leghangzatosabb frázisok 
mögé bújva teli torokkal hangoztatják: „ha-
zafiság a nemzetiségnek 

Ezek hangoztatják legjobban, hogy Ők 
a magyar nemzeti művelődés valódi apos-
tolai. 

S ha az ily összeverődött kóbor társu-
latot a közönség megérdemelt közönyben ré-
szesiti, éppen ők azok, kik magukat a nem-
zeti művelődés mari ja inak kiáltva ki, mint 
valami apró Coriolánok, dühöngenek az édes 
anyahazának azon darabkája ellen, hol meg-
érdemelt erkölcsi és anyagi kudarczot arat-
tak. 

A szinészegyesület központi igazgató-
tanácsa vidéki színészetünk emelése tárgyá-
ben most egy igen jelentékeny lépést tett. 

A vidéki, szinészet rendezése tárgyá-
ban kérvényt intézett a belügyminisztérium-
hoz, melyben tüzetesen kifejti azt, hogy 
minden módot elkövetett és elkövet a vi-
déki színészet érdekében, anyagilag és er-
kölcsileg gyámolítja, s minden erejéből azon 
van, hogy azt minél magasabb színvonalra 
emelje és a közönséggel megkedveltesse. 

Hanem ez az igazgató (anáesnak nem 
mindig sikerült; mert habár a belügymi-
niszter fel is ruházza a központi tanácsot 
azzal a joggal, liogy véleményezhesse az 
igazgatói engedélyek megadását, de arra 
már nincsen felhatalmazva, hogy visszaélé-
sek esetén az engedélyt megadhassa. E visz-
szás állapothoz járul azon körülmény is, 
hogy sok esetben az igazgatói engedélyek 
megadását sem ellenőrizheti, mert egyes 
dal társulatok közvetlenül a minisztertől kér-
nek és nyernek engedélyt. 

gulyáról szabadultál te el, hogy ilyen bor-
juniódra mersz előmbe jönni. 

— Kérem alássan, mán hogy én vd-
nék a Semetkődi úr parádés kocsisa. 

— De nagyon bánom én, ha a Herkó-
páter parádés kocsisa vagy is. Hát akkor 
az igás kocsisotok milyen lehet ? 

— Briihühű, höliöhö, annak mind a 
két szeme kancsi, osztég meg egy csepp 
orra sincs. — Bmhalia. 

— Ne röhögj akasztófára való, hanem 
mondjad, hogy mi kell ? 

— Paksus kék kérem alásan. 
— Mire? Tán bizony magadra ? 
— Nem biz azt, hanem két südő ma-

laczra. 
— Milyen szőrüek azok á sűclők ? 
— Az egyik vadas, a másik szőke. 
— Milyen neműek ? 

— Mán hogy kanságára nézve tetezen 
kérdeni? 

— TJgy, ngy szamár. 
— Hát kan ságára nézve az egyik ko-

cza,, a másik ártány. Jegy nincs rajta. 
— Ki kérdezte? Arra felelj; amit kér-

dezek. Aztán máskor ide ne merj kedden 
passusért jönni, nem tudod, hogy szombaton 
van a passusirás ? 

— Igen ám, csakhogy az igás kocsis 
már azóta útra laűvén, meg van indulva a 
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'S ez még sem volna rendén. Mert hát 

a szinészeti viszonyokat csak az egyesület is-
merheti tökéletesen. 

Az ellenőrzés e szerint tökéletlen, s 
igy a visszaélések is napi renden vannak, 
ami azután mind a valódi színészet számlá-
jára jegyeztetik. 

Valódi szülészetünkre pedig igazán fél-
tékenyek vagyunk, ha csak egy kissé is ha-
zafiaknak akarjuk magunkat tartani. 

E végből teljesen osztjuk az igazgató-
tanácsnak azon kifejezett véleményét, hogy 
színészetünk féltett hitelét csak lígy leliet 
meggátolni, s az"útou-útfélen felbukkant visz-
szaélésekefc sikeresen csak úgy leltet ellen-; 
őrizni, ha az egész országban jelentkező 
szini működést kizárólag a központi tanács 
vezeti, vagyis ha minden az Ő tudtával tör-
ténik, és ellenőrzése mellett gyakoroltatik. 

E sarkalatos elvi szempontból kündülva 
határozottan azt óhajtja a központi igazga-
tótanács, hogy minden szíiii, daltársulati, 
hangversenyzési és recitátori előadásra en-
gedély csak az ő véleményezésére adas-
sék ki. 

Midőn mindezeket indokolva sorolná 
fel a belügyminiszter előtt, még arra is 
kéri, hogy utasítsa az illető hatóságokat, 
liogy engedély nélkül előadásokat ne enged-
jen megtartani, ami bizony-bizony igen sok-
szor megtörténik. 

Kem titkolja el az igazgató-tnnács, 
hogy a vidéki színművészetnek felette nagy 
kárára van, hogy itt-ott a bérleteket csak 
űgy felszedegetik, anélkül, liogy az ilyen 
dolgokból lelkiismereti dolgot csinálnának. S 
ebből folyólag legfőbb óhajainak egyike az 
volna, hogy minden visszaélés, vagy botrány 
a hatóság által jutna a központ tudomására, 
hogy az ily hatósági értesítés alapján az ér-
demetlenektől a tanács az engedélyt megvon-
hatná s a további előadásokat betiltaná. 

Az igazgatótanács véleménye szerint 
igy azután teljesen meg lehetne akadályozni 
a most folytonosan előforduló visszaéléseket 
és káros üzelmeket, melyek mind csak a szí-
nészet rovására mennek s annak hitelét 
rontják. 

csürhékkel, osztég ezt majd esté Viszi utána 
a kisbéres. 

— No hát neked is jó lesz most már 
útra ítélni, mert ha én útra indítalak, nem 
köszönöd meg. 

Kotródott is á :fiu tőle telhető igyeke-
zettel ; hanem azt kívánni sem lehetett, hogy 
kalapját a tintás butykosról le ne vegye. A 
tintás bütykös ellenben nagyon helyén való 
dolognak találta azt, hogy neki kalap van a 
lején s készebb volt a szekrény tetejéről 
lebukni, — mint attól megválni, — esésköz-
ben tetőtől talpig végigzuditva a kalap tu-
lajdonos parádés kosztümjét. 

Hanem most már a legény is ugy gon-
dolta, liogy tanácsos lesz kereket oldani s 
a katasztrófa kifejlését be nem várni. 

A jegyző ur a bevett maleficiumok után 
teljesen egzaltálva volt, s ugy állott a tin-
tás cserepek fölött, mintha valami drámai 
részletet akarna elszavalni. Szerencsére a fe-
lesége bejelentette, hogy készen van az ebéd. 
Ez az intermezzo egy kissé megváltoztatta 
a drámai hangulatot, s űgy ütötte helyre a 
délelőtti hátramaradást, hogy ^ ebéd után 
átrándult a tiszteiétesliez kalabriásozm s es-
tig nem lehetett látni az orra hegyét sem. 
Üsse meg a restáncia az egész államosítást, 
vagy megfordítva. 

— Mert ilyen az a nótárius élet 
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Hát mindenben osztjuk a központi igaz-
gatótanács nézetét, mert mi itt a vidéken 
legjobban tudjuk, liogy Thália vándor papjai, 
az anyagi nyomor közepette, itt-ott már any-
nyira vetemednek, hogy zsákbafutó és evé-
si versenyt is rendeznek, nem is emlitve azt, 
hogy bérletet egy időben két-három helyen 
is gyűjtenek. 

Az ily vad kinövéseket gyökerestől 
kellene kürtani. 

Az ily kinövések kiirtására a központi 
tanács által javasoltakon felül még egyet is-
merünk, s ez a szinpártoló egyesületek meg-
alakítása. 

Oly szinpártoló egyesületet értünk azon-
ban, melynél a kitűzött foczél nem egyedül 
az, hogy valamely társulatnak egyszerűen 
bérletgyüjtő közege legyen. 

Egy szinpártoló egyesület ily feladat-
tal be nem érheti. A szeiizál szerepen kivül 
más, magasabb feladatának is kell lennie. 

A vidéki városokban oda kellene min-
denütt törekednünk, hogy szinpártoló egye-
sületek alakuljanak és pedig azon czélból, 
hogy a kebelükben működő színigazgatót, és 
ennek társulatát erkölcsileg és anyagilag 
akként támogassák, hogy hivatásuknak lehe-
tőleg megfelelhessenek, hogy ily módon a 
műélvező, színházat látogató közönség mél-
tányos igényeit kielégíteni lehessen. 

Az ily alapon szerveződő szinpártoló 
egyesület főkép oda kívánjon hatni, hogy a 

' meg nem felelő társulatok távol tartassanak 
s hogy az egyesület választmánya eszközölje 
ki mindenkor az illető hatóságnál, hogy csak 
is az általa ajánlott színtársulatnak adassék 
meg az előadásokra áz engedély. 

Hogy egy ilyen szinpártoló egyesület 
milyen szervezetű legyen, az mindenkor a 
helyi viszonyoktól és követelményektől függ. 
Fő az, hogy első sorban eszközökkel kell 
birnia, melyekkel kitűzött czéljait érvénye-
síteni, megvalósítani képes légyen. 

Ezen eszközök pedig: az erkölcsi te-
kintély, s a nervus rerum gerendarum: a pénz. 

Corydon. 
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Szarvas városa mtiltjabél. 
VII. Orökbevallási megintés és felszölitás.^ 

1S46. deczember 15. 
Mi Békésvármegye Egyházi fő Rendei, 

ország fő Zászlósai és nemesi közönsége, 
tudtul adjuk jelen levelünk áltál mindenek-
nek, a kiket illet; hogy midőn Felséges Fe-
jedelmünk szolgálatát, a közjót és megyénk 
egyéb dolgait érdeklő tárgyaknak folytatá-
suk és elintézésük végett az alább említett 
napon és helyen együtt lévén, közgyűlést 
tartottunk volna: azon alkalommal id. gróf 
Bolza József, gróf Batthányi László, gróf 
Mittiwszky Whidimir, Inkey József, úgyis? 
mint néhai hitvese, született gróf Bat-
thányi. Gabriellától származott gyermekei 
törvényes gondnoka, és gróf Batthányi An-
tónia, Inkey Zsigmond hitvese, teljes alázat-
tal hozzánk járulván írásban előterjeszték, 
mikint e megyében bekebelezett Szarvas 
városában és annak határában Őket illető 
kisebb királyi, földesúri s kiváltságbeli. jo-
gokat, és ezekből folyó haszonvételeket, ugy-

*) Magiíban foglalja tuíajdoukópcn a regíüdk 
g cgyób jogok, épülőtök cs földek oladi'vstfvól szóló 
szerződést, mely a szövegbon cgdsz terjedelmével 
benfogUUUtik. Közlö, 
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szintén a városban és annak, határában ta-
láltató szabadtéreket és földeket, szollőket, 
szöllős és veteményes kerteket, füzeseket, — 
nem különben a város részére már elkiüön-
zött legelőt is, a mellékletben bennitatott, 
örök-adásvevési szerződésnél fogva, az abban 
általok megnevezett némely jogoknak, úgy-
szintén belső és külső téreknék s földeknek 
kivételével — földesúri' jogaik gyakorlata 
alól úrbéri örökváltság utján magukat Szarvas 
városa nemes és nem nemes lakosainak örök 
áron eladták. Mihez képest — hogy a 
törvények e részbeni rendeletének is elég-
tétessék, el nem mulasztják mindazon osz-
tályos rokonaikat, kik ezen — örökösen el-
adott birtokokhoz maguknak netalán elővé-
teli jogot követelnék, ezennel meginteni és 
felszólítani az iránt, liogy ha elővételi jo-
gukkal élni s a nevezett birtokot és jogokat 
megtartani óhajtják, a mellékelt szerződés-
ben foglalt feltételeket mai naptól számí-
tandó 60 nap lefolyta alatt pontosan telje-
síteni kötelességüknek ismerjék; — kérvén 
ezen megintésről s illetőleg felszólításról ré-
szükre hiteles alakú bizonyítványt adatni,— 
Felolvastatott és közhírré tétetett az előter-
jesztés folytában a már fentebb idézett s 
itt eredetben bemutatva tenni tapasztalt 
örökbévallási szerződés következő tartalom-

„ Ö r ö k b é v a l l á s i sze rződés" , 
mélynek erejénél fogva mi alábbirott Te-
kintetes Nemes Békésmegyében, kebelezett 
Szarvas mezővárosának birtokosai és földes-
urai, adjuk emlékezetül mindazoknak, a kiket 
e tárgy illet v$gy jövendőben illetend, kije-
lentvén ünnepélyesen e jelen soraink által, 
hogy minekutána Szarvas mezővárosával az 
eddigelé közösen használt legelő elkülönzése 
iránt barátságos uton megegyezve, ugyan-
csak Szarvas városát minden uri tartozások, 
adózások és szolgálatok súlyos terhe alól 
örökmegváltás utján felmentettük s felszaba-
dítottuk volna, a nevezett város azon ké-
relme, és hozzánk beadott folyamodása kö-
vetkeztében, miszerint őt uri hatóságunk 
alól íelméntván, egyszersmind a királyi, ne-
mesi, határbeli es kiváltságból eredni szo-
kott mindén haszonvételek gyakorlatát s 
ezeknek tulajdonosságát; továbbá a birtok 
és határok tisztába hozatala végett néniely 
a városban és határában fekvő, tigy a város 
legelőjébe beszegelt telkeket és téréket reája 
átruháznánk: mi alábbirt birtokosai Szarvas 
városának az eként előnkbe terjesztett kí-
vánságát s illetőleg kérelmét a szarvasi 
községnek saját körülményeinkkel össze-
egyeztetvén, minekutána népünk boldogságát 
s emelkedését előmozdítani különben is foly-
vást igyekeztünk, a czél pedig csak a bir-
tok tisztába hozatala s ennek czélszerii hasz-
nálata által lenne eszközölhető, és miután 
mindenek felett az 1844. IV. t. cz, rendele-
tét is kellő figyelemben tartottuk volna, érett 
megfontolás után, szabad és eltökélt akarat-
tal % következő megmásolhatatlan örökbe-
vallási szerződésre léptünk: 

1. Mindenek felett magunkra vévén 
minden férfi- és leányágon levő és leendő 
örököseinknek, osztályosainknak és véreink-
nek, sőt mindazoknak, kiknek özen tárgyhoz 
bármi néven nevezendő igényük és joguk 
most vagy jövendőben lehetne — terheiket, 
nehézségeiket, — minekutána Szarvas városa 

teele, az idők különböző fordulataiban 

oly dicséretes buzgóságot, földesurai iránt 
oly kitűnő hivségíi ragaszkodást tanúsított, 
szolgálatait pedig oly M kitüréssél teljesí-
tette voliia folyvást, hogy már magában 
ezen igenis figyelmet és méltánylatot ér-
demlő körülmény elegendő leiine arra, hogy 
a lejebb előszámitandó birtokot a nevezett 
Szarvas városa községére átruházzuk, — de 
továbbá minekutána mi, alábbirt Szarvas 
városának birtokosai névezetes és sok-
kal jövedelmezőbb szerzemények bővitvén 
allodialis birtokainkat, ezeknek javítása, sőt 
megszereztetése felette tetemes nagy költ-
ségbe került volna, ezen költségeket pedig 
a lentebb, előszámlálandó földeknek és haszon-
vételeknek jövedelmeiből kellőleg fedezni csak 
távolról sem lennénk képesek, de ezeknek 
elrendezése valamint egyrészről czélszerüen 
eszközölhető sem volna, ugy másrészről sok 
költséggel és fáradsággal is lenne összeköt-
tetve, olyannyira hogy ezek tőkéjének z -
áltálunk ujabb időkben szerzett s fentebb 
immár megemlített javakba, és a legelő kü-
lönzése által birtokunkba került földekbe 
leendő beruházását s befektetését — gazda-
sági tekintetből is —• sokkal lidvösbnek, czél-
szerűnek és hasznosabbnak tartottuk volna —; 
de végre minekutána Szarvas városának 
községé mind kifejlődésének, mind pedig eré-
nyes viseleténél fogva önállánú kormányt 
igényelve, miveltségénél s nevellségénél fogva 
is nagyobb szabadságra immár megérve 
lenne, — más oldalról pedig ezt amennyiben 
népünk bővebb fejlődését, előmenetelét s 
gyarapodását már magában azon hű csatla-
kozásnál fogva, mit irántunk minden időben 
tanúsított, előmozdítani mindenkép akarjuk, 
mégis érdemlené. Mindezen tekinteteknél s 
okoknál fogva fent nevezett Szarvas városa 
községét s ez által minden lakosait mind a 
két nemen lévő s leendő örököseit, minden 
azon s azokon volt tulajdonosságunk, törvény-
hatóságunk, vagy akármi néven nevezendő 
személyeikre, — lévén azok általunk ünne-
pélyes örökváltság utján minden úrbéri tar-
tozásaikra és adózásaikra felszabadítva —, 
eddigi igazaink s földesúri jogaink gyakorla-
ta alól most és örtffc időkre kivesszük, ment-
té tesszük, felszabadítjuk •>. egyszersmind a 
város községének, nemes és nem nemes la-
kosainak, mint már a fentebb írott módon, a 
földesúri törvényhatóság és birtok alól tel-
jesen fölmenteiteknek és felszabaditottaknak 
mindazon általános igazainkat, melyekkel 
Szarvas mezővárosában s annak egész hatá-
rában bírunk. jelesen: belső és külső telke-
ket, akár magoknak a lakosoknak, akár a 
nemes megyének, akár végre az uradalomnak 
közös épületjei legyenek is azokon, ugyszin-
te ezeknek jövedelmeit, minden kiváltsága-
inkat, királyi, nemesi és határbeli haszonél-
vezeteinket, mindenféle — és bármi, névvel 
nevezhető közös épületjeinkét, javainkat, 
korcsmákat, mészárszékeket, malmokat, azok-
nak telkeikkel egyetemben, hus-, bor-, ser-
és pálinkamérést s illetőleg főzést, salétrom-
főzést, tégla- és cserépégetést, szántó-, rni-
velt és miveletlen földeket, réteket, nádlá-
sokat, kaszállókat, ugy a város részéve már 
elkülönzött legelőt is; továbbá a szöllőket 
szöllős és veteményes kérteket, füzeseket, 
vizeket, vizárkokat; liaíászatot ~ és pedig 
a nyulzugtóli választó vonaltól a város alatt 
el egész a kákafoki választó vonalig, a Szeíit-
andrás és Szarvas közötti transectióii kizá-

rólag a várost, ezen ponttól pedig a sz.-and-
rási határig a kákái oldalon az itraságokat 
—, a másik oldalon pedig a községet fogja 
illetni, vadászat és madarászat jogát, a len-
tebb következő 2-ik pont értelmében; a rév-
és hídvám jogát* vásári kiváltságot komp 
használatát, és más egyebeket, melyek vagy 
a törvényből folynak, vagy kiváltságból ered-
nek; szóval: bármi néven nevezendő'földes-
úri jogokat és haszonvételeket, melyek fen-
nevezett Szarvas városára nézve vagy bol-
dogult őseink vágy magunk által szereztet-
tek, és vagy ősi, vagy ujabb szokásból föl-
desúri gyakorlatunkra tartoznak, és igy min-
den jussainkat, melyeket eddigelé Szarvas 
mezővárosában mint földesurak gyakoroltunk, 
kiváltságainkkal és igazainkkal, ugy az ezek 
után járuló minden terhekkel és kötelezett-
ségekkel örökre átengedjük, eladjuk, által-
tesszük és ruházzuk, semmi just és igazat s 
annak tulajdonosságát vagy birtokolhatását, 
lejebb a 2-ik pontban elölszámláltakon kívül 
egyébre (lévén minden földesúri jognak, tu-
lajdon s hozzánk tartozandóiiik személyes., 
ugy a 2-ik pontban érdekelt fekvő birtokokra 
nézve fentartott javainkon kívül — ezennel 
általadva) sem magunkra, sem pedig örökö-
seinkre és engedményeseinkre fenn nem 
tartván. 
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Utolsónak maradt. Más jellegű .tanin-
tézeteinkben már serényen folynak az elő-
adások s a szülők legdrágább kincsei, az 
egyház fejlő virágai s a haza nagy reményű 
fiai az uj tanév beálltával szükséges intéz-
kedések megtétele után korukhoz és fejlett-
ségükhöz mért ápolásban és oktatásban ré-
szesülnek, az ismétlő-iskolára vonatkozó in-
tézkedések azonban csak most foganatosít-
tatnak. 

Nem azért, mintha az ismétlő iskolai 
intézmény az intéző körük által kicsinyel-
tetvén, annak fejlesztését igénylő intézkedé-
sek halogatásával nyilvánítanák közönyössé-
güket, de mert azt a népiskolai törvény is 
igy követeli s helyi érdekeink is úgy ki-

^ a k . * 
Mert umig egyrészt bátran konstatál-

hatjuk, hogy a népiskolai törvény életbelé-
pése, illetve az ismét!őiskolák keletkezése 
óta községi .iskolaszékünknek semmi akadá-
lyoktól vissza nem riadó kitartása, íárad-
hatlan buzgalma, önzetlen tevékenysége s 
az ismétlő iskolai, tantestület odaadó mun-
kássága ezen intézmény fennállását biztosí-
tották, másrészt azon megnyugtató reményünk-
nek adhatunk kifejezést, hogy Agy az isko-
laszéknek, valamint a tantestületnek hivatá-
suk; teljes tudatában legutóbb eszközölt in-
tézkedései ezen intézmény fejlődését nagy-
ban előmozdítják s annak áldásos hatását 
ugy a tanuló ifjúság jövőjének, valamint 
a társadalom jól felfogott érdekeinek megto 
leíőleg kellő eredményre emelik. 

A városunk tanügyének fejlesztése ós ve-
zetése körül dicseretet és elismerést érdem-
lő fáradozásai által bokros érdemeket szer-
zett Mihalfi József, elhalálozott iskolaszéki 
elnök helyébe iskolaszékünk Moravcsik Géza 
újonnan megválasztott elnök személyében a 
tanügy iránt melegén érdeklődő, tevékeny 
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munkást higgadt és minden köriilméuyekkel Molnárféle iskolák tantermei vétetnek hasz-
számolni tudó vezért kapott, akinél ismert nálatba, 
képzettsége, mindenkit lekötelező modora, 
férfias határozottsága, a törvény iránti fel-
tétlen tisztelete kellő biztositékok az ismétlő 
iskolai intézmény továbbfejlesztésére, külö-
nösen a nevelés- és tanügy terét) oly gazdag 
tapasztalátokkal rendelkező s kiváló ügybuz-
galmu munkás közreműködése mellett, mint 
arailyen a köztiszteletnek és szeretetnek ör-
vendő Benka Gyula főgymn. tanár, városunk 
büszkesége, jeles paedagogusunk, akinek a 
tanügyet illető véleményei, javaslatai határo-
zott parancs a tanügy fejlődése és haladása 
iránt érdeklődők előtt. 

A legutóbb tartott községi iskolaszék, 
valamint m ;ism. iskolai tantestület legutóbb 
tartott gyűlésein jóleső örömmel győződtünk 
meg a fentiek igazságáról. 

Szept* 26-án délután 8 órára hivatta 
üsszeTepliczky János közs. biró az iskolaszéket 
hogy az üresedésbe jött iskolaszéki elnökség 
betöltése eszközöltessék. 

A közbirtokosság bizalma ezen állást ille-
tőleg Benka Gfyula fögyinn, igazgató személye 
iránt nyilvánult, aki azonban ismerve ezen 
állással járó kötelezettségeket — munkával 
anélkül is túlterhelve lévén — legnagyobb 
sajnálatunkra ezen állást mással kérte betöl-
tetni, Ígéretet tévén, hogy az ismétlőiskolák 
érdekeinek ezután is tőle telhetőleg a leg-

' nagyobb készséggel szolgál Erre egyhangú-
lag megválasztatik elnöknek Moravcsik öéza, 
főgymn. tanár, ki a bizalomnak engedve áz 
elnökséget elfogadta s a tanév beálltával 
legsürgősebb elintézést igénylő teendők meg-
tételére hívta fel az iskolaszéket 

A tanév megnyitását illető intézkedések 
megtételére, valamint az ism. isk. tantes-
tület összeállítására az elnök kéretett fel. 

A tanidő beosztását illetőleg az iskola-
szék határozatilag kimondotta., hogy a leány-
iskolákban ezidén heten kint szerdán 3 órán 
a közismereti tárgyak, szombaton 2 órán pe-

A közismereti tárgyak oktatásával Sim-
kovics-féle iskolához Laukó Mátyás, a többi 
iskolákban áz ott lakó tanítók bizattak meg. 

Isföikézirrmnka tanítására Simkovicsféle 
iskolához Mjiíálfi Melán> Kohoska-féíe isko-
lához Kicska Herniin, Molnár féle iskolához 
Lukes Ilon tanítónők választattak meg* 

A tánidő beosztása á leányiskolákban 
az iskolaszék határozata értelmében szerda 
és szombat délután, fiúiskolákban szombat 
délután és vasárnap délelőttre eszközöltetett-

A tanidönek pontos betartása s az igá-
zolaMa.li mulasztásoknak szigorú bejelentése, 
a tantestület kötelességévé tétetett 

Olvasó- illetve tankönyvül ezielőre meg-
hagyatott az eddig használatlan levő Bán-
hegyi és Em ericzy-féle tankönyv, jovöre nézve 
különösen a leányiskolák számára alkalma-
sabb, helyi érdekeinknek és viszonyainknak 
megfelelőbb olvasó könyvről való gondos-
kodás, illetve megválasztás a tantestület ta-
nulmányozására bizatotoüt. 

Tantestület által az iskolaszék felkére-
tik, hogy xígy a tanítás, mint a tanulás .sike-
réuek biztosítása érdekében minden tanuló a 
tankönyvnek beszerzésére kényszeríttessék, 
szegény sorsú tanulók pedig használatul in-
gyen kapjanak könyvet. 

A meglevő iskolai és nép-kőnyvtárak 
rongált állapotban lévő könyveinek kijavítta-
tása, valamint egy ujabb népkönyvtárnak 
felállítása s egy tanszekrény beszerzése az 
iskolaszék figyelmébe melegen ajánltatik. 

H o l n á r J . 

ELOFIZETESl FELHÍVÁS 
a 

1, évi (IL évi.) okt—i rjf 
Az rí] évnegyed beálltával tiszteiénél tó-

dig a nöikézimunka tanítása eszközlendő, lapunk azon pártolóit, kiknek előfizetése a 
jövőben pedig a népiskolai törvény s a mi-
niszteri tanterv íntentiójának megfelelőbben 
a közismereti tárgyak tanítására több idő és bcMUlésére. 

melyen fögymnasiuniuukat Benka Gfyitlá, fő-
gymn, igazgatótanár fogja képviselni, 

— Uj iskolaszéki elnök. A szarvasi 
községi iskolaszék inult hó 26-án gyűlést tar-
tott, melyen iskolaszéki elnökké egyhangúlag 
Moravcsik Géza főgymn. tanár, s a helyb. polg. 
leányiskola igazgatója választatott meg. 
Ugyanazon gyűlésen, gyűlésen a tani tó testü-
letben szükségessé vált változások is nyertek 
elintézést. Lásd részletesebben lapunk tanügyi, 
rovata alatt. 

— E s k ü v ő . Bébcti Dezső,, uradalmi ispán, 
a napokban vezette oltárhoz az orosházi i\-
kath. templomban Divald Ilka kisasszonyt, 
dr. László Elek községi orvosnak bájos és 
kedves nevelt leányai. 

— Eljegyzések, Kölbl István, tekinté-
lyes szarvasi iparos polgártársunknak szép 
leányát, Emmát, eljegyezte Dolesch József, 
szentesi kataszteri liivataínok. -— Szentan-
dráson is érdekes eljegyzés volt a múlt hé-
ten. Két imoka.ilövér : Pollák Eozál és Weisz' 
Gizella k. a.-nyok jegyeztettek eL Az elob-
benit eljegyezte Leiiner Dávid N.-Yáradról, 
utóbbit Hirschmann Ármin ker. B.-Gsabáról. 

— FelM^&s. A »szarvasi íőgymnasiuni 
könyvtárát hivatalból mielőbb átadni tar-
tozván t ez. Mocskónyi József tanár ürnak, 
az iskola és közönség érdekében fölkérem 
mindazokat, kik bármely időből olvasásra 
vagy másnemű használatra könyvet tököl-
tsönöztek, hogy azt legkésőbb f. évi október 
10-ig beszolgáltatni « nevükről töröltetni el 
ne mulasszák. A könyvtár átadásával meg-
bízottak nevében: Benka Gyula, igazgató 

— laelkéBJS-^^lűléa, A békés-csabai ág* 
k. ey. egyház presbyteriuma f. hó elsején Kt 
Áchim Ádám esperes úr elnöklete alatt tar-
tott jelülö gyűlésen a nagynevű Iíaán halála 
folytán megüresedett lelkészi állomásra Linder 
Károly csaba-jaminai, Korén Pál pitvarosi, 
Csepreghy György üj-fazekas-varsándi és Ba-
fany Péferocsovai lelkészeket candidálta. Neve-
zett jelöltek kö^til Linder Károly tart elöször 
próba szónoklatot Cet l l -én . A választás az 
összes próbák bevégeztével előreláthatólag 
November 15-én ejtetik meg. 

— Önképzőkör. A főgymnasiunii önképző muU hő végén lejárt, annak mielőbbi megújítá-
sára; valamint, a h á t r a l é k o k szíves kör 1\ hó 25-én tartotta az I89l|92-ik tanévre 

gond .fordíttátik. 
Az állásáról lemondott pénztáros helyébe 

a pénztáros teendőinek végzésével egyelőre 
Molnár János isksz. jegyző bízatott meg, aki-
től lo^kuzelebb be váratik a pénztár állását 

alakuló közgyűlését, melynek tárgyát az ön-
^'dofmési feltételek lapunk homlokzalán \ megválasztása k(|ez-
, . ,T 7 ¡ te. Az elnöki tisztet ezxden is Moravcsik Goza 

olvashatok. íőgyinm tanár vállalta el, a tanulóifjúság felké-
résére. A többi hivatalok pedig következőkép 

»n t/-n 
Ozv. Mihalovics Sámuelné nöikézimunka 

tanítónő elhalálozásával üresedésbe jött ta-
nítónői állás betöltése Mihálfi Mélán tani tő-
nő megválasztásával eszközöltetett. 

Kio^ka Berta és Bodnár András az isko-
laszékhez isinéiiőiskolákban alkalmaztatásuk 
iránt benyújtott folyamodványokat illetőleg 
kimondatott, hogy esetleges üresedés alkal-
mával figyelembe veendők. 

A tanyai ismétlő iskolák megnyitásával 
és a tantestület összeáílitásávaí az elnök bi-
'XV l l I V 

. 30-án délután 4 órára Morav-
csik (Jéza islc, sz. elnök a városi ismétlőis-
kolai tantestületet hivta össze tanácskozása. 

A tantestület Lukés líón, Eicslca HeV-
inm, Mihálfi Mélán, Pásztori G-ábor, Rohoska 
István, Laukó Mátyás és Molnár János tanítók 
és tanitónőkből alakíttatott meg* 

Tantermekíl! fiuk számára Pásztori, le-
ányiskolák számára Simkovics, Rohoska és 

Szarvason, 1891. október 4% 
A „ S z a r v a s és V i d é k e u 

kiadóhivatala» 

% 

— Z s i n a t i k ö v e t e k , A múlt héten 
esperességünk tei'tíletérői . is beküldték az 
ág. ev, egyházak a zsinati követekre szóló 
szavazataikat. Minden egyház 2—2 kőveke 
szavazott az egyházi, és világi férfiak, vala-
mint a tanárok köztik A b.-csabai fe szentesi 
gyülekezet a lelkészek közül Áchim Ádám és 
Szeberéiiyi Andorra, Világiak közül Zsilinszkij 
Mihály főispán, s Iídsz Sándor, aradi fel-
ügyelőre, a tanárok közül íhnka Gyula és 
Breznyik Jánosra szavazott Az orosházi egy-
ház szavazata kővetkező: egyháziak ; Áchim 
Ádám, Teres József, világiak : /^ws/íz/Mihály, 
Ilavidr Dani orsz. képV., tanárok: Benka Gyula 
és Brcznyik János, ,Á szarvasi főgyinnasiuin-
nak szavazásra szintén jogosított tanárkara 
épen ily értelemben adta be szavazatait, 

—. E s p e r e á a é g i g y ű l é s i tart f, hó 5-án 
Mezőberényben a békési ág. h. ev. esperességj 

töltettek be : alelnök-titkárrá; JJehienstein Zol-
tán TIX. o., jegyzővé : Bciíáxs Ádám YUI. o., 
a ..Zsengék" főszerkesztőjévé: Sclwieger Sán-
dor T1Ö. o,, társszerkesztővé: Sziraka Ernő 
YHT. o., főkönyvtárossá • Krdlik Pál Y H o., 
társ-könyvtárossá: Oláh Mihály YUI. 0., pénz-
tárossá Szász Jójüsef YJI. o.r levéltárossá: 
Benka Vix) YII. 0. és ellenőrré : Vonyiczky Kál-
mán YJI. o.. 

— A honvédség ellenőrzési szem-
léje f. évi okt. 27. és 28. fog megtartatni, 
mélyre m 1880—1888. közvetlen a honvédség-
l m besorozott gyalog- és húszáig valamint a 
közös hadseregtől 18Ü0. évi decz. 31. áthelye-
zett s 1880-ban sorózott honvédek tartoznak 
megjelenni. Az utószemle Gyulán nov. 23-án 
reggeli 8 órakor fog megtartatni. 

— T á n c z t a n i t á s Adolf, évek óta 
előnyösen ismert táiicztanító, m. hó 28-án 
megkezdte idei táneztanitási taníólyamát a 
„Bárány"-vendéglő nagytermében. 

— J e g y z ő v á l a s z t á s . Á békésszentan-
drásí másodjegyzői állás Ercsmarik járási fő-
szolgabíró elnöklete mellett m. hó 2.8-án tölte-
tett be. A képvisölőtestüiet egyhángiilag Fáb* 
riczy Soma adóügyi ellenőrt választotta meg, 

* 



6 SZARVAS és VIDÉKE Vasárnap, o'ktölber 4. 1891, 

ir. Schűpper György, rozs-
nyói püspök, Csákóra érkezett Gwst Gyula 
nagybirtokos látogatására, kinek vendégsze-
rető házánál még pár napig fog időzni, 

— Nt. Oláh Antalig az öcsödi ev. réf. egy-
ház lelkészét, megérdemelt tisztesség érte, 
ugyanis a nyár folyamán. Nagy-Becskerékeii 
tartott egjTházmegyei gyűlésén szavazat .utján 
egyházmegyei aljegyzővé választatott 

— 5652. A f. lió 3-án vette kezdetét az ó 
testámentomi időszámítás., vagyis a világ te-
remtésének 5652-ik éve. Nagy ünnepe ez iz-
raelita polgártársainknak, az újévi ünnep, 
amelyen a vallásos hit szerint,: 3eliova lezárja 
a minden élők nagy törzskönyvét, hogy aztán 
onnan túl, a/- egy hétre ezután elkövetkező en-
gészteíődés vagy nagyböjt napjáig megvonja 
kinek-kinek a törzslapján az egyenleget jó és 
rossz cselekedetei között, hogy a szerint mélyén 
rá áz uj esztendőben jutáimat vagy bűnhődést, 
szerencsét, boldogságot, sorscsapásokat sőt — 
halált.'Az újév két napja és az engesztelődés 
nagy napja ezért a legszentebb ünnepek az 
igazhitű zsidónak s ezé; t e napokon az imaház 
is megtelik ájtatos hivőkkel, ha a mai kor anya-
giassága, meglazultvallaserkölcsi érzülete inas-
kor üresen hagyja iskongani a. szentelt, falakat. 

— ü j harangok. Az öcsödi ev. ret egy-
háznak most meglevő három harangja között 
súlyban és hangban kellő összhangzat nincsen, 
a harangok régi rendszerű haranglábakon és 
tengereken nyugodván, azok húzása nehéz, 
harangozás alkalmával a torony is rázódik: 
ennélfogva az egyháztanács még a tavaszszal 
elhatározá, hogy két kisebb harangja becseré-
lésével egy „D" hangú 1425 kg. sulyu nagy, és 
egy „H" hangú 275 kg. sulyu kis harangot ön-
tet, ezeket, valamint a meghagyni határozott 
„Gr" hangú mostani nagy harangot, mely 600 
kg. sulyu — a Pozdech-rendszer szerint vasko-
ronákkal felszerelve fekvő vasállványökon 
helyezteti el. Meg is kötötte a szerződést Poz-
dech József utódai, Thuri János és fia buda-
pesti harangö.ntő czéggel, s a két harang á fel-
szereléssel 484.5 frtba kerül. Említésre méltó, 
hogy a „horgaközF haszonbérlő társulat tag-
jai, u. m. Szabó János, Mőnus Ferencz, Tö'.h 
Bálint, Molnár Lajos és Pecz Lajos, akis ha-
rangot saját költségükön készíttették el 600 
írtért, tiszt Özv. Juhász Benjáminné úrnő pe-
dig hasonczéira 100irtot adott. A többi összeg 
egy részét az egyház, — egy részét a gyüleke-
zet egyházi adóforint utáni kivetés utján fe-
dezi. A harangok már készen vannak s egy, m. 
hó 26-án Budapestre utazott bizottság be is 
mázsáltattaazokat,- s októbér hó közepére a 
helyszínére fognak szállíttatni. Kiváló érdem 
illeti ez ügyben nt. Oláh Antal lelkész urat, ki 
kezdeményező, s majd mint elnök, a kivitélben 
elöljáró volt. 

— Megérkeztek a színészek, tegnap 
volta bemutató előadás Csiky „Nagymama" cz. 
vígjátékával az előadás beható méltatását 
jövő számra halaszijuk, ez úttal helyesléssel 
emeljük ki az'igazgató óvintézkedéseit, ki a be-
járók és ablakokon alkalmazott ponyvafüggö-
nyökkel hathatósan szelídítette az előrehaladt 
idénynyel együttjáró zordonabb estékét 
Etisszük, hogy művészeti szempontból is min-
dent el fog követni szinpártolö közönségünk ér-
dekében. 

— Czikkeink. „Budapesttől Prágáig" cz-
tárczaközleményiink folytatása írójának távol-
léte miatt maradt jövő számra. Az „Árva-
ügyünk" befejező részét aktualisabb érdekű 
közleményeink felhalmozódása következtében 
szintén jövő héten hozhatjuk. 

— Összetörte a kocsi. Öcsödön Léiidvai 
Ferencz 17 éves béresfiu akukoriczával meg-
rakott kocsiról lecsúszott a lovak közé> azok 
megvadultak, a töltésről a kocsit lebontották, 
ö pedig oly szerencsétlenül került a kerekek 
alá, hogy czoinbja Összezúzódott, — minek kö-
vetkeztében egyhéti kinos szenvedés után 
meghalt 

—- QktoBer G-ikát a, szárvási független-
ségikör ez idénis kegyeletesen fogja megünne-
pelni. A kör helyiségében (Wranka-fele ház) 
este felolvasással egybekötött társasvacsora 

lesz, melyen polgártársaink pártkülönbség nél-
kül meg fognak jelenni. 

— Adófizető polgártársainkat azon 
ritkán előforduló dologról értesíthetjük, hogy 
mindazoknak, kik a mult évbe» ártér-kamat-
adó fejében tulíizettak volna, a többlet részökre 
vissza fog fizettetni, E végből naponkint jelent-
kezni lehet Golián Soina adóügyi jegyző iro-
dájában. 

— „A ludamat nem adom —- én har-
mad fél forinton"— ezt dudorászta magában a 
pénteki hetivásáron Opattszki Pál tímár fele-
sége, mikor az eladásralévitt jól kihizott ludat 
kérve-kérték tőle 2 írt 60 tarért. Pedig hát ké-
sőbb od'adta olcsóbban is, mert araint egy ko-
maasszónny aí beszédbe eredt, a diskurzus alatt 
valaki (aki olcsón akart lipapecsenyéhez jutni,) 
szó nélkül el emelte a jó pecsenyének valót De 
kár volt annak nem adni, aki pénzt Irináit 
érte! 

Zóna-idő. Miután t olvasóinknak 
már bizonyára meg van az általános tájé-
kozottságuk a m. kir. államvasütalmál a mult-
hó 30-áról október l-re viradó éjjel 12 óra 
16 perczkor életbe lépett általános vasúti 
zóna-időről, - mikor is az összes állomá-
sokon az órák 12- órára igazíttattak —, mi 
itt csak néhány észrevételt gondolunk még 
helyénvalónak. A zona-idő kiinduló pontja a 
greenwichi olDservatoriumban elhelyezett ehro-
nometer. Mikor ez déli 12-órát mutat, nálunk 
Budapesten d. u. 1 Óra 16 p. volt, szarvason 
körülbelól 1 óra 23 p. Ha nemcsak a vas-
útnál, hanem á privát életben is elfogadnák 
a zóna-időt (Hej! sok elkésésnek és. várako-
zásnak lehetne ezzel elejét venni!) ngy ezu-
tán Bpesten is, Szarvason is cl, u. 1 óra volna 
akkor, mikor G-reenwichben az óra déli 12 
órát mutat Nem kellene ezután az idő-Össze 
hasonlító-táblácskák után óránkat talán per-
ez enkint igazitantink, ha hosszabb útra indul-
nánk, hanem ha egy szarvasi, vagy általában 
a zónaidő | 2-ik részének lakója egy más 
szomszédos övbe lép át, óráját pont egy órá-
val fogja előbbre vagy hátrább igazítani, a 
szerint, amint keletnek vagy nyugatnak uta-
zik., s ha egész Európát beutazza is, csak 
négyszer lesz kénytelen azt tenni, holott 
eddig csak magában Európában 21-féle idő 

földi delnők mind, mind a vigadói kioszkban 
szoktak uzsonnázni ; sót a meleg nyári éje-
ken gyakorta még éjfélkor is számosan él-
vezik ott a Dunáról lengő hüsitő szellőt. E 
napokban előkelő angol társaság, mely a 
világ körül tett iitat, látogatott el a viga-
dói kávéházba, melyről azt állították, hogy 
annál díszesebbet még nem láttak. Méltán 
büszke hát Budapest ezen pompás helyi-

! 

Eaktáron visszam. SELYEMSZÖVETEK 
ér o es 
leengedésnél kiild ötözék- vagy darab-
számra, porto- és vámmmentesen Hen-
neberg Cr. gyári raktára (cs és kir. 
udvari szállító) Zürichi)en Minták for-
duló postával küldetnek. Levelekre 10 kraj-

czáros levélbélyeg ragasztan dó. 

— A főváros ty látni valót nyert : a 
vigadó-kávéházat oly rendkivnlnagy fénynyel 
diszitétte'annak jóizlésű tulajdonosa, ifj. É ém i 
R ó b e r t , hogy ez irányban jelenleg párat-
lanul áll Budapesten, sőt Bécsben is. A fő-
város ezen kávéháza, tudvalevőleg, a legtá-
gasabb az egész országban és kávéházi he-
lyiségül építtetvén Budapest törvényhatósá-
ga által, természetesen! a korszerű igé-
nveknek tökéletesen megfelel közegészségi 
szempontból is: magas, szellős, világos és 
az egész városban legtisztább levegővel bir. 
Amikor mindezt fölsoroljuk, igen jó> hasznos 
szolgálatot teszünk a vidékről a fővárosba 
ráiídulóknak; mert a szűk, alacsony, sötét, 
füsttel telitett, roszlevegöjü kávéházak igen 
gyakorta okoznak betegséget a vidékieknek, 
akik ily károshatásű helyiségektől otthon 
meg vannak óva, Ifj. R é m i R ó b e r t 
njröseiuösmert festőművész is; tehát érthető, 
hogy kávéházának az ő saját felügyelete 

szetes ! hiszen a főváros legelőkelőbb kioszkja 
ézen kávéházzal ugyanazon kezelés alatt áll: 

reskedők szép hölgyei, fiatal leányok és leül-

7,Magyar Színpad" czimmél Horváth 
Elein érnek, az „Egyetértés " belmunkatársá-
nak, s lapunknak is nagytermékenységü mun-
katársának szerkesztésében Budapesten egy 
havonként háromszor megjelenő sziniigyi szak-
lap indult meg. Ajánljuk a szinügy iránt 
érdeklődők figyelmébe. 

Uj gazdasági lap. „Köztelek' aczime 
azon uj gazdasági szaklapnak, mely azorsz. 
gazdasági egyesület kiadásában hazai legjobb 
erök szerkesztése és támogatása mellett heten-
ként kétszer fog megjelenni. Az 1. száin sokat 
igérő változatossággal van összeállisva Előfi-
zetéséket elfogad a kiadóhival (Budapest 
Kőztelek.) 

Uj költeménykötet. Munkatársunk-
nak, SzabolcskaMihálynak költeményeire hir 
det előfizetést a debreceni „Csokonai kör", 
mely már régebben elhatározta, hogy a fia-
tal költő kötetét kiadja, Szabolcska már 
hosszabb idő óta munkása az irodalomnak, 
de neve csak mostanában lett ismertebbé. 
Rövid időközökben néhány igen szép költe-
ménye jelent meg a budapesti és vidéki 
lapokban, s azokkal nemcsak a legkiválóbb 
bírálók., hanemha nagy közönség kegyét is 
egyezerré megnyerte. Költeményeinek első 
gyűjteménye október végén l á íves kötetben 
fog megjelenni. Az előfizetési pénzek fűzött 
példányra 1 frt 20 Iájával, diszkötésűre 2 
írtjával dr. Tüdős János címére Debrecenbe 
(Tisza-ház) küldendők. 

„Békésvármegye Képes Naptára" 
Christó Miklós árvaszéki ülnök szerkesz-
tésében a jövő 1892. évre (II. évf.) kö-
vetkező változatos tartalommal fog megje-
lenni : 1. Naptári Rész. a) A Felséges ural-
kodóház és ministérium névsora, b) Neveze-
tesebb korszámítások az 1892-ik évre c) Nor-
manapok d) Nemzeti védszentek e) Nemzeti 
színek* f. BélyegiJletékek. 2. Irodalmi Rész. 
Költemények, elbeszélések, genreképek, élet-
rajzok, tanügyi, közegészségügyi és közgaz-
dasági közlemények. írják: Dr.Kovács István, 
Göndöcs Benedek, Dr, Zölcly János, Dr. Bo-
doky Zoltán, Reviczky Gyula, Dr, Bartóky 
József, Csapó Péter, Jámbor Lajos, Scilér 
Endre, Domonkos János, Frankó László és 
Ülirisztö Miklós, B. Képcsarpok. Gr. Wenck-
hmm Mgyesné, Reiszig Ede, Szabó János, 
Nagy Károly, dr. Fábry Sándor, Duttkay 
Béla} id, Mogyoróssy János, a szerkesztőség 
arczképei életrajzzal^ a gyulai árvaház és a 
vármegye székház^ 4. Hivatalos Kész, Bé-

árrnégye legtöbb adóifizetö és választott 



Vasárnap, október 4-én. SZARVAS és VIDÉKE. 
vármegyei bizottsági tagok helyneves névso-
ra. Jegyzéke azon vármegyei tisztviselőknek 
kik üléssel és szavazattal bírnak. A vármegye 
állandó yálaszmányának tagjai. Közkorházi 
bizottság. Árlejtö bizottság. Igazoló választ-
mány tagjai. Ivözségjcgyzői nyugdijintézeti 
alap igazoló választmány. Köyetválasztást 
intéző központi választmány. Adókivető bi-
zottság. A vármegyei tiszti, segéd, kezelő és 
szolgaszemélyzet nyugdijmtézeti alap igazoló 
választmány. Lóavató bizottság. A vármegye 
közigazgatási bizottság tagjai. A közig, bi-
zottság albizottságai és választmányai Bé-
késvármegye tiszti, segédkezelö személyze-
tének névsora és községeinek főszolgabírói, 
járások szerinti beosztása. Központi tisztvi-
selők. Árvaszék. Tiszteletbeli tisztviselők név-
sora. A megye összes elöljáróságai, posta-tá-
virda főnökei, kir. törvényszék, ügyészség, 
kir. Járásbíróságok, kir. közjegyzők, ügyvé-
dek, orvosok, gyógyszerészek, tanárok, taní-
tók, lelkészek, pénzintézeti tisztviselők, ön-
kéntes tűzoltó egyletek névsora. Békésme-
gyei gazdasági egylet, pénziigyigazgatóság, 
adóhivatalok, ármentesitő társul atok, folyam-
mérnöki, állam-épitészeti hivatalok, dohány-
beváltó hivatal, .nyomdák tulajdonosai, lapok 
azok szerkesztői, ezredek száma, azok parancs-
nokainak nevei stb. stb. stb. 5. Hasznos tud-
nivalók. 6. Humor illustrátióvaL 7. Vegyes 
közlemények. 8. Békés vármegyei vásárok kü-
lön. 9. Vásárok. 10. Hirdetések. E díszes 
kiállítású gazdag tartalmú naptár ára csak 
60 kr. Ez összeg legkésőbb október hó vé-
géig a Corráa-nyomdához Csabára küldendő. 
Gyűjtők minden 10 gyűjtött példányra egy 
tiszteletpéldányt kapnak. 
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Eredeti énekes népszínmű 3 felvonásban. 
Irta Deréky Antal. 

Személyek: 
Kajla Tamás . . . t . Aranyos J\ 
Kebus, felesége . . . , . Moóriné Piroska 
Bársony István . , . . Bárdy 
Trézsi, felesége . , . ,, . Kovacsies Sarolta 
Borús Julcsa . .. . . , . Iluzsai Etel 
Csergő Laczi, számadójuhász Pintér 
Ádám bácsi, mindenes , , Dalnoki 
Böske . . . . . . . . , Markó Emilia 
Kopasz Marczi . . . . . Is 
Olcsó Mózes . , 
Panni, ) 

ri, ) leányok 
ír ) 
kó, ) 

) legi 
Ferke, ) 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : 

'WMMá. nfQZSME* 

N< 

, . . Palóczi Lujza 
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S2AUYASi : 9- 34 d. u. 10< 50 d. e. 1 46 d. u, 

-re, 
A „Szarvas ós Vidéke" eredeti divatkudősifciísa. 

(?. Henncbcrg, zürichi ismert selyemáríi-
liáza jelenti: A mit tavaszi jelentésemben 
a selyem bengaline-ről előre jeleztem, bekö-
vetkezett ; e szövet rohamban elfoglalta az 
első helyet és ez kétségtelenül több éven át 
meg fogja tartani. Egy selyemszövet sem 
ad szebb és előkelőbb ránezvetést, mint épen 
a Bengaline. Készül feketében, egyszinbeu 
csikókkal, leoczkásan, virágosán és ínenyasz-
szonyi ruháknak feliér szinben. Egész selyem 
damasztból az első londoni és párisi divat-
raktárakból nagy választék rendeltetett egy-
két és három színben, továbbá fekete és fehér 
és ezen damasztok igen nagy kedveltségnek 
néznek eléje. Szalagdlszelc ismét rendeltet-
tek, épen úgy kosárkák és virágfüzérek. 
Bengaline és selyem-damaszt mellett még 
megemlitendők: fiurah, Satin merveilleux, 
Armures, Noblesze stb, A báli idényre csi-
kós selyem gazé aranyszálakkal, Crepe de 
Chine, sima és virágos. Indiai, nyomott Fou-
lard mellett Surah és Taírétas-ahangeant 
í u i a t «terepet fognak játszani a jövő tava-
sz<m. Kedvelt szinti : vszivacssárga, mályva-
;szin. heliotrap, sárgás ezüstszürke, sötét szeg-
fíipiríjs, világos türkií>zkék, mirtuszöld, sárga 
lila ós barna nuiiden színárnyalatban. 

MEZO-TUIl cvk. 10- 20 n 11* 40 „ 2- 32 „ 
5902*) S9ÏS. ^ 5914 . ^ 

HICZO-XUR indul : 5- 10 d. u; 12« 36 d. a. 3< 20 d. u. 
áZAKVAS érk. 5* 50 „ V 22 „ 4- 06 d. u. 

Egyelőre nem közlekedik. 
. gy* 4 0 3 . sz. 4 0 5 . sz. 421, 

AKAD ind : S-H d. e.. 11-18 d o. 9'05 üsto — 
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"V̂ m szerencsénk a n. ércl. közöxi-

ségiiek tiKlnmására aclni, hogy v a s -
ü z l e t ü n k k e l kapcsolatban k p -
s z é n nagybani elárúsitással is fog-
lalkozunk. 

Raktáron tar t juk a legjo"bb minő-
ségű salgótarjáni, továbbá porosz tö-
mör és dió-szenet, a legjutányosabb 
árak mellett száinitva és kívánatra ház-
hoz szállítva. 

Midőn a fenti vállalatunkat az igen 
tisztelt vevőink tudomására hozni sze-
rencsénk van, egyidejűleg kér jük szük-
ségleteit általunk fedezni, melynek pon-
tos kiviteléről előre is biztosítjuk. 

Raktáron tartunk továbbá Kalán-
féle sa a ibáiyozó vaskályhákat nagy 
választékban, Iemez- és beépitő tűz-
helyekéi a melyeket igen olcsó árban 
áriísitunk el. 

A n, érderaii közönség szíves párt-

1 - 3 

teljes tisztelettel 

ifj. PŐL TmT¥ÉEEK. 

Jíivatiilosan j.-gyzott piaczí iirak 
1891, október 2-ról, 

Bteamm» 940—9'?60: Míiiiiahűs lclgr. —'48 
Árpa 6*40 Julilnis 
Ma 
Kukorioza 

2 lovas 

5'40 Scrtööhús 
6'60 Szalonna 

—*4í> 
—•57 

Napszám : 
2.50 Nő ellátással 

.Férfi ellátással—.70 „ 
» ellát, nélk—.80 

—.40 
ellátás néllcíU - . 5 0 

M 

gazdasági, erdészeti és ipari czélokra legjobb kivitelben jutányos m 

EGYETEMES ACZEL-EKEKET 
(SACK-rendszer) 

jelentékenyen leszállított árak mellett szállit a 

-féle vasöntöde és gépgyár részvény-" 
e k a i j E s ? i k. 



8. SZARVAS és Yasárnap, október 1891, 

. p t F A E L A D Á S . « m 
Biharmegye fekete Györös hatá-

rában lévő -erdőben 
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G y u 1 a fögyinn, igazgató urnái vagy 
áror u. p. Talpas 
>nyi Ferenĉ  

tulajdonossal. 
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a volt Kuczkay-féle ház utczájába sarok-
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•vas, 
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1> 
tisztelettel 

Krecsmarilt Exidre. 
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GS ÍSITiórbLLüíjG^iy iscjjGö non icijii 
Siwricfsati: 13a'. TOLLAI LAJOS, tfőmiinkatiírs ; Dr. YA.RADI ANTAL. 

IMidoa szorjcesztő ós kiadótulajdonos : Dr. MUJÍÁEYX ÁBMXN. 
¡Blófissetési ára, : 

a „HÖLítYEK czimú divaiwnolléktettel s a Regénymellékleitel együtt 
Sgéíss 1 f r í . Hegyed/évre I f r t 5 0 kz\ 

Á v Képes Családi Lapok ' czimli hetilap uj negyedbe lép. A magyar szépiro-
dalomnak e hatalmas tényezőjét, a magyar míívelt családoknak e szellemi kin-
csét még a kővetkező irók és Írónők támogatiák : Jókai Mór, Lauka Gusztáv, 
Rudnyciimky Gyula, Dalmady Gyózo, "Mikszáth Kálmán, Komócsy József, Temérdek 
{Jeszenszky Danát

1 dr Prém Józsej, dr. Sziklay János, Inczédy László, Palágyi 
'.ajos, Rrődy Dániel, Deii'ji János, Tölgyesi Mihály, Vértessy Gyula, Méry Károly, 
Tr. Murányi Ernő, Pétri Múr, dr. Rodüzky Jenő, Csorba Palotay Ákos, sf.'b, ; Benitzky-

B'íjza Lenke, Büthner Lina, Nagyvárady Mira Kuliffay-Bcnitzky Irma, Hannáik 
Lujza, Hevtssiné- Sikor Margit, V. Gaál Karolina( Kàrlovszky Ida, Mericzay-Ka-
rossa Irma. Erzsibe, stb. stb. 

A ,M&03-&M Itailük'" az o?szcs szdpirodalmi képes hetilapok között a 
legélénkebb, Tögvjlltozatosab. Tartalma a». irodalom minden válfaját felöleli ; képei a jelen 
eseményeit s a legliu'neyesobb i'estők műveit mutatjuk be. 

yjHSlgyek. Xiapja" czimii luivonkiut lí'íteer m»'gjdcn<5 d i v a t m e 1 lé k 1 e t e a 
legújabb div» tképukot hozza s e mellett a. magyar háziasszonynak valóságos szellemi titkára, 
a mennyiben a nevelés, nz egészség;, a g tzdaság, kertészet, a lníztartás s a konyha terén nincs 
olyan kérdés, a melyet na tárgyalna s nincs olyan titok, a melybe hölgyeinket bo ne ayatná. 

í^enymelienilsee külön beköthető négy kötet érdekes regénynyel ajándékozza 
meg évenkint az előfizetőit 

A ^Mép^S £/SaMd| I?a;pok"-nak ímég a z j l a b o r i t é k a is tele van mulattató 
közleményekkel, humoros aprósíígükkiíl, sukk-, kép-, szám-, koczka- és ponttalány okkal és szó-
rejtvényelckel, jntdyvknek megfejtői értékes jutalmakat kapnak. 

A Gsaládi 2japok: £ gazdag tartalma OS szítmos melléklete daczára még-
is á legolcsóbb szépirodalmi képes hetilap : éppen azért bizton számítunk minden honfiú és 
honleány, minden magyar család támogatására és pártfogás ara. 

Mutatványszámokat ingyen és bérmentve kaid a kiadóhivatal mind-
azoknak, a kik (i/5 iránt — legczélszeriibben íevelezólapo.t — hozzáfordulnak. 

A ki az egészévre szőlő hat frínyi előfizetési összeget 40 krnjezár csomíigolíísi és posta. 
szállítási dijjal egviitt Egyszerre beküldi, annak 4 regéryt; és a ki 3 frt előfizetési összeget 
és 80 kr esomngolási. és postaszállítási díjjal együtt egyszerre beküld, annak két eredeti re_ 
géuyt küld ajánlva jutalmul. 

A ki 3 uj előfizetőt yyfljt s az előfizetési Összeget egyszerre beküldi, annak elisme-
résül e g y díszes emlékkönyvetküld a Madóhivatái. 

jvíégrendeihetó pö^autá xníiiden Jposlí^íiívatÉliiáiI és minden 
könyvkereskeáé^íien. 

Előfizetéseket (a hónak bármely napjától- elfogad a „Képes Családi 
pok" kiaclóliivatala Budapest, Nagykorona-utcza 20. szám. 

4—5. Teljes számú példányokkal még mindig 
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