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ZTOSBG JES KIADÓHIVATAL : 

túza-utc^a, VAS3. szám, hova a lap szellemi 
részét illető közlemények, reclamátiók és elő-

fizetési pénzek küldendők. . ^ .. . 
' i t ó s s k ! Kéziratok nem adatnak vissza, 

Hadüzenet elterj edt szo 
kasaink ellen. 

A -sz-okás -ériésT-

v/a ez oriassai megiuiz 
t 

Es mégis sokszor magános és 
társas életünk ferde szokásai küzde-
lemre szólítják a gondolkodói Sokan 
pajzánságMl, mások kötelességérzetböl 
fölveszik a harezot, koczkáztatva a 
megszégyenítést. 

A fejlő embert, mig értelmi s er-
kölcsi nagykorúságra, önállóságra meg 
nem érett, szoktatjuk a jóra. Kiskorú-
akkal szemben a szoktatás és elszólt-
tatás az embernevelés hathatós eszköze. 

í g y szoktatják a világ sorsát in-
téző vezérférfiak, czéltudatos reformá-
torok kortársaikat általuk szükségesnek, 
jónak, czélszerünek vélt eszmék, életné-
zet, s ebből folyó életirány követésére. 
És a mások vezetésére utalt tömeg ha-
mar beleéli magát megszokásaiba. Leg-

Előíizetéseket és hirdetéseket elfogad lielyben 
A KYÁCSirC SOMA UTÓDA CZiCG 

Ugyanitt egyes számok is kaphatok. 
Égycs szám ára 10 Icr. 

Hirdetések és nyílttéri közlemények jutányos 
áron vétetnek fél. 

többje az embereknek nem is gondol-
kozik az..uralkodó szokások értéke fe-
lett. Alkalmazkodik, s bár azok nénié-

in dítva hazánk nagyjai, törvényhatósá-
gok s kiváló jelesek oly koszorú- özön-
nel horíták a haza bölcsének ravatalát, 

—gondo-lkedv-a fedettük, sem-el-ég^imirtha csak rögtönzött—virágkerttel 
józanoknak, sem a lelkiismeret által akarnák elleplezni a kérlelhetlen enyé-

iy' önek el nem ismeri, mégis szetet. Ki tehetne ilyen tüntető elisme-
azok nyűge alól szabadulni — vagy ké- rés ellen kifogást, midőn annak értékét 
nyelemszeretetböl, vagy a közvélemény a legigazabb erkölcsi érzet képezi! 
iránti félelemből — átal. * j Csakhogy e szembetűnő látvány 

Társas életünk körében nem egy [ kápráztat, annak emléke a messze jövő-
ilyen megszokást találunk. Ezek erede-
tét legtöbbször tán erkölcsi okra lehet 
visszavinnílnk s mégis mai fejlődésükben 
elnyüve, elhasználva értéküket veszítet-
ték s idétlen teherré válnak a felettük 
gondolkodóra. 
• i 

k sok köztri csak néhányat, em-

re is kihat, s ujabb tettekre kötelez. 
Már holnap kevésbbé érdemesek, utóbb 
jelentéktelenek ravatalára is felhalmoz-
zuk a drága era 1 éklcoszorűkat s a köz-
szokás szeszélyes elágazásában is mind 
erösebbé s követelobbé lesz s oly áldo-
zatokat kivan, melyekkel sok könyező 
árvának sorsán, sok feledésbe boruló 

Deák Ferencz nagy hazánkfiának közügynek előmenetelén segíthettünk 
volna, ha lenne mindenikünkben—nem 
kegyelethiány, világért se! — de annyi 
erkölcsi bátorság, hogy tetteinket min-
denkor józan személyes belátásunkhoz 

ravatalára a kegyelet és hálás elismerés 
erkölcsi inditó okából rátette emlékko-
szorúját ő felsége a királyné. Példájára 
az országos veszteség fájdalmától meg-
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A Körös és Szamos eredete, 
— Igílz történet — 

— A „Szarvas és Vi«léko" eredeti trfrczrfja. — 
A szép, regényes Erdély minden tal-

palattnyí földje egy-egy történeti emlékkel, 
minden hegye, völgye, folyója, patakja egy-
egy érzékeny regével, vagy népmondával 
van egybekötve. 

Egyik érdekesebb a másiknál. 
Elmondunk tokát a sok közül egyet, 

mely a Körös s Szamos eredetét, a leges-
legnagyobb hitelt érdemlő adatok nyomán, 
ilyeténképen adja elő: 

Á fényes Bricsej liegy tetején élt an-
nak idején pompás, gyönyörű palotájában 
egy — üindcrnS) a kinek minden öröme, 
boldogsága fiacskája s leánykájában össz-
pontosult. 

Köztudomású dölogj hogy a tündérek 
— akár bús özvegyek, akár vig szüzek le-
gyenek is — egytől-egyig kedves, szép 
gyermekek, — a mienk meg, a kiről imit-
ton éppen szö van, pláne, gyönyörűséges 
szép, bűvös-bájos csókolni való teremtés volt. 

Úgy is illik, ha már egyszer igazi 
tündér valaki. 

Bizony elég volt csak egyszer is látni, 
hogy akárki fia halálosan vagy legalább is 
a bolondulásig, akarom mondani, a meghá-
zasodásig belészeressen. 

A szép tündér szomszédságában, a he-
gyek tetején, a felhők, villámok közt, egy 
roppant szellős palotában lakott Vihar tiríi, 
egy igen finom, nőtlen gavallér, aki, ha nem 
volt viharos, rosz kedvében, a mikor tom-
bolni, dálni-fájni szokott, — hát gyengén 
suttogó hangon is tudott beszélni* 

Történt, hogy Vihar úrfi, egy zivataros, 
esős napon kirándulást tön szellős birodal-
mában, s nehogy nagyon megázzék, hát be-
tért egy kis nóbel vizitre a szép tündérhez, 
akinek vendégszeretetéről volt már alkal-
ma egyet-mást hallani. 

A szép tündér, mikor a büszke gaval-
lér betoppant, éppen puszediiket s habcső-
kokat csinált harmat cseppentette kis ke-
zecskéivel, miközben rubintos, bársony aja-
kán angyali mosoly játszadozott, 

Mikor Vihar úrfi, & kipróbált gavallér 
a szép tündért leeresztett, hosszá aranysző-
ke, fényes selyemhajával, elragadó, igazi s 

igazán tűntléries, eszményí pongyolájában 
(mely a legutolsó párizsi Háua-Me divatra 
vallott) meglátta, — bámulatában alig birt 
szóhoz jutni, úgy hogy, mindössze csak any-
nyifc tudott a világ univerzális nyelvén rebeg-
ni, hogy: Riszti Hand Kagysám! 

A gyönyoHÍ tündér azonban —"mintha 
csak a mai kor emanczipált gyermeke lenne, 
sem el nem pirult, sem zavarba nem jött, 
hanem mindössze fnvolaszerű hangon csak 
annyit mondott, hogy: Isten hozta, kedves 

i 
Fölösleges tán mondanunk is, hogy 

Vihar ilrfi, mihelyt az isteni hölgyet meg-
látta, stante pede, irgalmatlanul belészere-
tett, — a mi bizony manapság is, akárhány-
szor megesik egyik-másik csinos fruskával 
szemben az ártatlan fiatal emberen. Meg-
esik pedig különösen a bálákban, ahol a mi 
szendelelkű honleányaink is nem kevésbbé 
tündériesen szoktak kiöltözködni. 

Ilyetén körülmények között, magától 
értetődik^ hogy Vihar úrfi tüzesen kurizálni 
kezdett a bájakban gazdag özvegy tündér-
nek s egyátalában később ís5. minden lehe-
tőt s lehetetlent elkövetett, hogy magát 
megszerettesse. A csokrok, neielejts és ró-
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szabva, fölnientenök magunkat hiú szo-
kások rabsága alól. 

Ilyen közszokás az is, hogy é r t e 
mekben gazdag jeleseink sírja felett 
méltányló emlékbeszédeket tartunk. 

Elhal valami világi kitűnőség, egy-
házfő, községi, megyei vezérférfiú. Mi 
természetesebb, mint hogy lélekbuzdító 
szónoklatban felsoroljuk tanúságos élet-
rajzát, méltányoljuk érdemeit s eláraszt-
j u k veszteségünk átérzett mély fajdal-
mát. Ez a látvány is megindít, kápráz-
tat s ismétlődés által megszokássá vál-
ván, fokozza sokokban a dicsőség és 
tisztelet illetéktelen követelését, többször 
tán olyanoknál is, kik felett nincs mit 
mondanunk, vagy akkor mondunk épen 
legtöbbet, mikor felettük hallgatunk. 
Mennyi fáradság, munka s a népisko-
lai élet rovására mennyi idővesztés lesz 
ezzel is áldozatul hozva oly szokás-
nak, mely ha erkölcsi alapról szárma-
zott is, de szeszélyes elágazásaiban 
elfajzott s ma zsarnokilag követeli kép-
zelt jogait. 

Grondolom. elérkezett annak ideje, 
hogy az ilyen nagyobb áldozatokat köve-
telő társadalmi szokások túltengése: s 
idétlen túlhajtásai felett gondolkozzunk 
s ellenük ott, á hol lehet, föllépjünk. 

A vége felé hanyatló ó-év komor 
napjai irányozták tán tekintetemet a 
temetési közszokások némelyikére. Azon-
ban nem csak itt találkozunk idejét muló 
rosz szokások özönével. — Bőven ta-
lálunk ilyeneket a népéletben sőt a 
xnüvelt társadalmi osztály körében is. 

A hanyat ló év az ú j év szokásait 
hozza lelkem elé. 

Az ú j év zsilipje megnyitja előt-

SZARVAS és VIDÉKE 

tünk a szokásos jókivánatok, gratulá-
tíók özönét. 

Elfogadott szokás, hogy közeli s 
távoli ismerőseinknek, barátainknak, 
névjegyen boldog új évet kívánunk! 

Eléggé ismerjük egymást. Barátaink, 
ismerőseink, rokonaink jókivánatai fe-
löl a figyelem ezen külső szokásos je-
gye nélkül is hálásan meg vagyunk 
győződve. És mégis mind ez kevés ! 
Mert ezek daczára a társadalmi illen-
dőség bevett szokása azt parancsolja 
nekünk, hogy irkáljunk m in denf elé. 
Megtesszük. Azonban sokszor zavarba 
jövünk, mert nem kis fejtörésbe kerül 
figyelemben tartani azt, hogy nem 
hagytunk-e ki jegyzékünkből olyanokat 
tisztelt jó ismerőseink köréből, kik meg 
is érdemlik, meg is kívánják tőlünk e 
csekély előzékenységet és figyelmet. A 
szeniélyes érintkezés s a netán előjö-
hető mulasztások pótlása sokszor már 
csak az idő rövidsége miatt is elégtelen 
arra, hogy kellemetlen balmagyaráza-
tokat elháríthassunk magunkról. 

Hogy segítsünk most már za\Ta 
runlcon ? 

A szokás óriás ! Nem szívesen vál-
lalkozunk ellene kétes kimenetelű liarcz-
ra. Pedig mégis megindult már e szo-
kás ellen is a harcz s ra j tunk múlik, ha a 
szokás nyügősségén nem tágítunk. Tágít-
hatunk pedig e nyűgön úgy, hogy 
váltsuk meg magunkat az újévi grata-
latiók szokásos formaságától. 

Er re czélzó kérelmem s inditványom 
röviden ebben összpontosul: adóztas-
suk meg magunkat évente közmegálla-
podás ú t ján meghatározandó helyi jóté-
kony czélra. Legyen a váltság összege, 

Vasárnap, deczember 13» 1891, 

önkényes megítélésünkre bízva, sem 
minimumában nevetséges csekélysége 
sem maximumában, anyagi helyzetün-
ket sértő, Ter jedjen 1 írttól 8 frtig. 
Ki aztán o váltság díjat a „Pzarvas 
és Vidéke" szerkesztöségéhez beszol-
gáltatja, az az ú j évi gratulatiók szo-
kásos szétküldésétől fölmentettnek te-
kintessék. 

A jótékonyczél meghatározására 
befolyni távolról sem akarván, részem-
ről az önkéntes megadóztatás áldoza-
tát azon reményben mai nap szivesen 
meghozom, hogy a velem egyfor-
mán gondolkodók helyeslőleg csatlakoz-
nak e lépésemhez, s másként gondolko-
dó igen tisztelt ismerőseim s barátaim 
nem vehetik rosz néven, ha majdan 
ezúttal legszívesebb jókivánataim álta-
lános nyilvánítása mellett ez évben a 
-gratülálás szokásos módjától ez alapon 
önként ellálok. 

Benka Gyula. 

V á r o s i k e p v i s e l e t . 
Sznrvas, 801. deo. 5. 

A mai napon tartott képviseli gyűlés 
főtárgya volt a megye közigazgatási bizott-
ságának a városhoz küldött határozata, me-
lyei tudatja, lxogy a képviseletnek t é. 203 
sz. a. hozott s felterjesztett határozata, me-
lyei az árvatári sikkasztásból kifolyólag, a 
közignzg. bizottságnak f. é. 909. sz. a. köz-
lött rendelkezését hatályon kivül helyezni, 
s a 680 számú előbbi rendeletétj fentartatni 
kérte, — indokoltnak s törvényes alappal 
bírónak el nem ismeri; minek folytán uta-
sittatik a képviselet a közigazg. határozat-
nak megfelelöleg eljárni, s a helyi gyámi 
pénztár kárára még fenalló 4.4902 frt. 18 kr. 
fedezetlen összeget, esedékes kamataival 
egyetemben haladéktalanul fedezni, minthogy 

lyeket a desperafcus szerelmesek Hozzá! Hűt-
len kedvesem! Oh ha tudnám 1 Ah ha tudnád !-
féle szivet facsaritó zöngedelmekben s egyéb 
fiatalkori bugásokban zuditauak reájuk. 

Vihar úrfi azonban ádáz dühében más-
kép boszulta meg magát, miután akkoriban 
szerencsére még sem szerkesztők, sem revol-
ver-zsarnulisták, sem jambusi ayagyon rímes-
versek nem existáltak, mint ahogy Hugli 
borbély mondaná. 

így történt tehát, hogy m ármányos 
Vihar uríi szemei a hamis k ;s tündér gyer-
mekein akadtak meg s ezekre alapitá bosz-
szuterveit. — 

Meg is jött nemsokára erre az alkalom. 
A szép tiindérnő ugyanis egy kellemes 

tavaszi napon elment az égbe szivárványt 
szőni. (Ebből látszik, hogy a hölgyek már 
akkor ís a felsőbb régiókban kalandoztak:) 

Más Irirek szermt pedig., találkája volt 
valamelyik nagy orrú félistennel. (No ebben 
már mintha több volna a valószínűség.) 

No már most mindegy, akárhogy tör* 
tént, elég az hozzá, mig a tündér <\z egekben 
esetleg a nagy orrú félisten után járt, addig 
kedves gyermekei önmagukra hagyva, lent 
a földön maradtak s egyéb mulatság hiányá-
ban a hegy tövében játszadoztak. 

zsákból kötve, egymást érték s tetejébe, 
még nachtimizikot is vitt imádottjának, mint 
a hogy ezt modem gavallérok még manap-
ság is megteszik, különösen s leginkább 
akkor, ha az angyalon kivül, mi Önmagában 
csak holt kapitális —még pár ezer foriutocs-
kára is van kilátás. 

A gyönyörűséges szép tündér, csintalan 
s biztató mosollyal hallgatta Vihar úrfi epe-
kedéseit s sóhajait, s hébe-hóba megengedte 
csókolni — kezecskéjét is. Iczi-piczi piros 
ajakához azonban, noha arra a legeslegna-
gyobb gusztusa volt, már sehogy sem jutott 
Vihar úrfi. 

így ment ez egy darabig szép csende-
sen. Az aranyos szép tündér mindennap 
édesebben s csintalanabbal mosolygott és 
mindennap tlindériesebb toiletbe mutatkozott-
Vihar úrfi pedig olvadékony volt, mint a 
lekvár s míg ez az állapot tartott, suttogó, 
s langyos szellők lengedeztek s bősz viha-
rok soha sem dúltak Vihar úrfi birodalmi-
ban. 

Én Istenem! Hanem hát a nők —ha-
bár tündérek is — már akkor is csintala-
nok és hamisak voltak s ha teliették, bizony 
abban az időbén is, épp úgy mint^ most 

rászedték a szegény szerelmes fiatal embert. 
így történt Vihar úrfival is. 

Mikor ez azt hitte, hogy a nachtmuzi-
kok, nefelejtsek s sóhajok megtették már a 
hatást, és a mosolygó kis tündért tökélete-
sen meghódította, annak rendje és módja 
szerint szerelmet vallott neki, s megkérte 
aranyos kis kezecskéjét, (mint hát ez még 
mai napig is divatban van.) 

Hanem hát óh szent Kleofás ! a bűvös-
bájos, hamis kis tündér mosolyogva kikosa-
razta a gavallér Vihar úrfit. (No ez mái-
hála Istennek, manapság teljesen kiment a 
divatból.) Vihar úr elkeseredésében akkorát 
sóhajtott, hogy világszerte iszonyú cyklonok 
s orkánok kerekedtek, és jaj volt annak, 
aki akkor akár tengeren, akár tengelyen 
utazott 

Vihar barátunk most, mint afféle csa-
lódott. kijátszott szerelmes, korioláni harag-
gal szivében, bosszút, iszonyú bosszút eskü-
dött a kegyetlen, kaczér tündérnek, aki őt, 
egy Vihart, lóvá téve, oly csúfosan lefőzni 
merészelte. 

E fajta bószíi napjainkban különösen 
és leginkább az ártatlan — szerkesztőket éri, 
még pedig rettenetes versek alakjában, me-
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ellenkező esetben a közigazg. bizottság az 
1886: XXII. t, c. 61. §-ának rendelkezését 
fogná alkalmazni. (Ezen sanctió annyit jelent, 
hogy a megyei törvényhatóságok utján a vá-
rosi jelenlegi képviselő testületet a belügy-
minisztérium utján feloszlattatja.) 

A városi tanács ezen fenyegetésre ha-
jolt, az ügyet előlegesen tárgyalta, de a kép-
viselet elé határozott véleményt jegyzőköny-
vileg be nem terjesztett, csupán szóbelileg 
hozta tudomására a tanácsnak fde csakis egy 
részének) e tárgybani véleményezését, egy-
úttal ez ügyben névszerinti szavazást kért. 

A képviselet kellő tárgyilagossággal 
vitatta meg a szőnyegre került ügyet, s el-
len érvekkel kimutatta azt, hogy a képvise-
let az árvák ügyét csakis a a törvény ren-
deletéhez képest intézi, az elsikkasztott ösz-
szegeket nem az árvatári kezelt árvaíöme-
gekhől, hanem más — községi pénzforrá-
sokból előlegezi, — a már esedékessé vált 
s ezután ilyen ekiil válandó árvái kielégítés-
összegeknek előállításáról kellőleg gondosko-
dott s gondoskodik, — továbbá kijelenti, hogy 
a közigazg. bizottság azon érvelése, hogy 
miután a város mint hitelező gazda a Vis-
kó vits-féle elárverezett vagyonból 6531 frt 
6 krral részben kárpótoltatott, az elsikkasz-
tott s még hiányzó árvatőkék s járulékaik 
fedezetéről továbbra is gondoskodni köteles, 
— azon oknál fogva nem lehet ezúttal mérv-
adó, mert az ezen sikkasztásból felmerülő 
ügyben a fegyelmi vizsgálat még folyamat-
ban van, s annak jogerős Ítélettel leendő 
befejezése okvetlenül bevárandó. 

Különben a fentebb idézett törvény 
szakasza a képviseletre ezúttal azért sem 
alkalmazható, mert t „oly eljárást a képvi-
selet el nem követett, melyei az állam ér-
dekei ellen cselekednék, sem pedig a köz-
ség jólétét nem veszélyezteti" sőt épen el-
lenkezőleg a törvény korlátjain belül csakis 
a közjó előmozdításán fáradozik: ennek tu-
datában a f. é. dee. 1-én beérkezett fönebbi 
határozatot a nagym. belügyminisztériumhoz 
tisztelettel megföllebbezi — A névszerinti 
szavazás megejtetvén, 10-en a közigazg. bi-

— Letört virág. Varga József, főgymn' 
tanárt, lapunk felelős szerkesztőjét lesújtó 
csapás érte. Kis leánykája, Irénke, f. hó 9-én 
d,e. lOórak. négy és fél éves korában elhunyt 
Nagy-Enyeden. Egy angyalra volt szüksége 
az égnek,s a kérlelhetlen halál kitépte á szerető 
anya s a másik kis testvér ölelő karjai közül 
a nem jég még egészséges életvidor gyermeket. 
Elment risszahozhatlanub — szivet tépő 
mély bánatot hagyva itt, ő a jóság, a sze-
lídség, — s oly sok szép remények biztosnak 
hitt záloga! A korán kiszenvedett drága 
kis halottat pénteken, l hó 11-én helyezték 
örök nyugalomra a nagy-enyedi ev. ref. sír-
kertben. Virasszon porai felett a hű emlé-
kezet! — A gyászoló család következő 
jelentést adta ki; — Alólirottak a meg-
rendült sziv kinzó fájdalmával jelentik, hogy 
az áldott jő gyermek, kedves testvér, unoka 
és szeretett unokatestvér, Irénke f. hó 9-én 
d. e. 10 órakor, négy és fél éves korában, rövid 
betegség után meghalt. Bimbó tördelés esett, 
villám csapott a galambra, visszavette a ter-
mészet durván, mit jó kedvében adott, s el-
vitte a mennybe, hogy az angyalok játéka 
ne legyen mosolytalan, hogy virágai virulób-
bak és ege sugarasabb legyen . . . Letört 
kis virágunk f. hó 11-én d. u. 3 órakor fog 
az ev. ref. egyház szertartása szerint elte-
mettetni. Nagyenveden, 1891. deczember 9-én. 
Varga József, édes apa. V.jna Janka édes 
anya. Varga Erzsi, testvére. Vajna Ádám 

zottság határozatát tudomásul vették, 22-en 
pedig azt megfölebbezték. 

A tanácskozás folyamán felderített ada-
tok közül érdekes tudni azt, hogy a község 
az elsikkasztott árvatömegek czimén eddig 
— (nem az árvatárból, de más forrásokból) 
— már is 15 ezer irtot meghaladó Összeget 
fizetett ki. — Ugyanily összegű árvapénz 
a szarvasi takarékpénztárnál 3o|» mellett 
(tehát a község veszteségével) hasznosittatik 
mert ehez nyúlni az elsikkasztott tömegek 
fedezetéül tiltva van. S miután az árvatar-
talék pénz-alap már kimerittetett, az elöl-
járóság utasíttatott, mik ép az esedékes sik-
kasztási árvaösszeget bármely más pénz-
forrásból továbbra is, előlegezze, mig a f. é, 
dec. 15-én megtartandó képviseleti gyűlésen 
a további szükséges alap — és módokról 
majd bővebb gondoskodás fog tétetni. — 

A helyi rendőri személyzet, eddigi fize-
tésének fel el emelését kérte, de a tanács vé-
leményezése alapján ez megadható nem volt 
miután épen a rendőri személyzetnek szapo-
rítása vált sükségessé. 

A megyének azon határozata, hogy az 
1890. évről vezetett községi számadások jó-
váhagyattak, — továbbá 

hogy a község összes pézntárai — a 
megejtett vizsgálatkor rendben találtattak 

a városi orvos-rendőri ol tóber havi 
jelentéssel egyetemben—tudomásul vétettek. 

rr^.., , ... ,, , . ,, . , — Hibaigazítás.Lapunkmult számá-Végul az országos tortenelmi társulat , z -¿m -i ^ . , , n . - . ,, , . ha jelentékeny sajtóhiba csúszott be. Sie-felhivásara elhatároztatott, hogy a varos 1r _ r. , J f i 0 < /A . I ( \ í ^ n
 t u»k kijavítani, nehogy tevedésre adjon okot. rendes tagul 3 evre (évi 5 frt fizetessel) a A . : _ _ J , . 

társulatba belép, s a kívántató 15 frt a ¿ ö fogyumasmmban a karacsMyi 
évi előleges költségvetésbe felvétessék. Ez f m U ( 1 , ° . ' ^ ' l ~ m m t tove80tt " í f ' 
zel az illés eloszlott. decz ho 20-an, hanem ugyanazon h . 28-ikta, 

szerdán veszi kezdetet, s tart bezárólag 
1892. jam hó 6-áig. 

— Eljegyzés. Ponyicxfoj Pál, a gömör-
megyei rozlozmyai ág. ev. egyházközség fia-
tal lelkipásztora f. hó 8-ikán jegyezte el 
Ssirdczhj Vilma kisasszonyt, Sziráczky Já-
nos, köztiszteletben álló szarvasi ág. ev. ta-
nító szép műveltségű bájos leányát. Felhőt-
len boldogságot kivánunk az ifjú jegyes-
párnak ! 

— A központi választmány f. dec. 
nyek nem találtak egymásra. Most mindkettő ; 5-én tartott ülésébe, a választók névjegyzéke 
keservesen elkezdett sirni, s addig sírtak , véglegesen meglőn állapítva. A m. kir. Ouri-
addig zokogtak, mig sirásuk s könnyeik özö- ától minapában visszaérkezett, íöllebbezötek-
nében forrásoklaiváltoztak. Egyik, forrás nyu- kel együtt (kik közül m. e. negyven egyén-
gót, a másik kelet felé folyt, és egyikből jnek lőn választói joga megállapítva) összesen 

— Elhalasztott hangverseny. A 
polg. leányiskola tantestülete által decz. 
12-ikére hirdetett hangverseny közbejött 
akadályok miatt egy héttel később, decz 
19-én fog megtartatni a már kihordott 
műsor szerint. 

Igen, egyedül játszadoztak. E szerint 
úgy látszik, akkor még nem ismerték a csi-
csergő svajezi bonnok s a szentimentális 
Norddeutsche 'gouvernautcok világrossza]ó 
intézményét; mert, különben bizonnyal vagy 
az egyik vagy a másik aytikulus őrködött l e t t a Körös, a másikból a Szamos slgy fu-
volna a kis tündérgyennekek fölött. 

Ugy látszik, a tündérek korában, beér-
ték az emberek az egyptomi 10 csapással s 
így sem az influenzát, sem a filokszerát, 
sem a bonne s gouvernante-féle ujabbkori 
vívmányokat sem ismerték, 

Vihar úrfi, a kikosarazott szerelmes, 
most kedvezőnek látta az alkalmat magát a 
hamis kis tündéren megbőszülni. 

Éppen azoktól akarta megfosztani, a 
leiket legjobban szeretett. 

Kapta tehát magát s irtóztató vihart 
széllel s jéggel vegyitvo> bocsátott a gyer-
mekekre. 

Ezek a szegény kis ártatlanok félel-
mükben nem tudtak egyebet tenni, mint fu-
tásban keresni menekülést a dühöngő fer-

Vihar uríi azonban lutás közben elvá-
lasztotta őket egy más tólj ugy, hogy a szegé-

tottak, folytak tovább, tovább, mig a Tiszá-
ban összetalálkozván, megölelték, megeső 
kolták egymást s vigan tovább folydogáltak 
és még most is folydogálnak. -

Mi lett a szép özvegy tündérből! ? 
Vájjon megrepedt-e szivecskéje, vagy bűbá-
natában újra férjhez ment, arról hallgat a 
krónika. Igen valószínű azonban, hogy az 
utóbbit cselekedte; (nagyon okosan cseleked-
te) mert, hisz mind a mai napig is vannak 
hamis kis tündérek: akár leányok, akár me-
nyecskék, vagy bájos özvegyek, a kik kétség 
kivül tőle származnak. 

Ezt a történetet mindenki tudja, a ki 
a Bricsej hegy közelében lakik, illő tehát, 
hogy mi is, a Körös mentén, ismerjük, s ne 
liigyjünk minden édes mosolynak, mely a 
hamis tündérek csókolni való rózsás ajakán 
játszadozik. 

Ndy-rmh 

1265 választó lett a lajstromba feljegyezve. 
— Az egész megye területén 12,81G válasz-
tó jegyeztetett fel. Megemlítendő, hogy miu-
tán minden 49 és fél választói szám után 
egy megyebizottsági tag esik, — ugy Szar-
vas városa még 2 megyebizottsági tagot 
volna jogosítva választani, 24 helyett tehát 
26 tagot, ha t. i. ezen jogát a maga útján 
érvényesítené. 

— Az ovoda egyesület ¡választmányá-
nak megbízásából ez úton kérjük Szarvas 
Város tisztelt közönségét, hogy az ovoda ja-
vára 1S92. jan. 9-én rendezendő tombolajá-
tékra szánt ajándéktárgyakat özv. Nyácsik 
Sománé urnő ő Nagyságához szíveskedjék 
küldeni. Szarvas 1891. decz. 10-én. A ren-
dezőség. 

— Köszönetny i lván í tás . A helybeli 
társ. polg, leányiskola nagyon rá van utalva 
nemes emberbarátok bőkezűségére, hogy köz-
ségi pártolás nélkül is teljesíthesse reudki-
vili fontos feladatát a nőnevelés terén. Epazért 
hálára kötelező a helybeli orvos urak és Liska 
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János, íőgymn. tanár úr buzgó fáradozása, 
melylyel intézetünk Málnára .ez, évben is 
többeket pártoló tagoltul nyertek meg. Ezon 
önmagát dicsérő tényükért m ütőn is kö-
szönetet mondani kedves kötelességének tart-
ja az Intézeti Igazgatóság. 

— Pártolótagok és adakozók, A 
helybeli társ. polgári leányiskola pártoló — 
tagjaivá lettek az 189112-ik tanévre (két évi 
kötelezettséggel s évi 4 frt dijjal) ez ideig: 
Dobos Adolf, Dr. Haviár Gyula, Dr. Lengyel 
Sándor, Dr. Lnpkövics J. Lusztig Miksa, 
Medveczky József, Dr, Mikolay István, Po-
nyiczky Máté, Dr. Salacz Oszkár, Főtiszt. 
Szirmáy Árpád és Dr. Szlovák Pál. Tetszés-
szerinti összeggel járultak az intézet ez évi 
jövedelmének gyarapításához: Bácskay Jakab 
(5 évre 1—1 frt.), Dr. Bácskai. Vilmos (1 frt), 
Oserneczky József (2 frt.), Gaál István (50 
kr.), Goliáu István (2 frt.), Krajcsovics Soma 
(3 frt), Liska János (2 frt), Papp István (2 
frt.) Dr. Réúmann A. (2 frt.), Sziráczky Gy. 
(2 frt.) Újhelyi M. (1 frt.), Yalentinyi Jenő 
(2 frt.), Waklner Ignácz (3 frt.), Fogadják 
nemesszivü adakozásukért az intézet nevében 
őszinte köszönetünket. Intézeti Igazgatóság 

— Késő ösz van még mindig, holott a-
téli szórakozásoknak, a szánkázás- és kor-
csolyázásnak, kedvelői jobb szeretnék, ha hó 
takarná a földet, jégtükör fedné az elzárt 
Körös vizét. TSo de vigasztalódjanak, az a tél 
is megjön ma-liolnap, s aztán a IIOSSZÍL. ősz 
sok lakodalmat jelent a következő évre. 
Adja isten, hogy hölgyeink közül mennél 
többnek hozzon vőlegényt a hosszú ősz, de 
ők se vegyék ám kezükbe új esztendő nap-
jáig az 1892-iki naptárt, mert akkor a jövő 
év is pártában hagyja ölcet. Apage satanas! 

— A k i s erdő helyén alakított város-
kert szép reményeket kelt a tavasz üdítő 
levegőjét szerető és keresve kereső liira-
talnokok, s családapák kebelében, mert most 
késő ősszel is oly kedves benyomást gyako-
rol az ott végigsétáló hangulatában és kedé-
lyében, hogy szinte látni véli — ha elég erős 
a phantasiája, hány meg hány szerelmes pár 
fog oda a jövő tavasszal, no meg nyáron a 
világ szeme elől elmenekülni. 

— Kellemetlen látogatás. — Eíne > 
ne lett volna már életében kellemetlen ven-
dége, aki eljött hozzá agyonütni az időt, be-
füstölni a szobáját, meginni a borát, s ráa-
dásul neki okozni „katzenjavnmert" ? De mi 
ez ahhoz a vizithez képest, mikor a t. fináncz 
urak köszöntenek be udvarias hajlongás közt 
szólalva meg: „Voltunk bátrak tiszteletün-
ket tenni, s ha meg tetszik engedni, leszünk 
bátrak a padláson is körülnézni, mert úgy 
értesültünk, hogy van ott mit nézni." Egy 
ilyen kitüntető, udvarias látogatásban volt 
része a napokban lapunk érdemes hihordó-
jának, ki a „padlásvizit" után — mint részvét-
tel értesülünk — egy csepp kedvet sem 
mutatott az udvarias beköszöntést eképen 
viszonozni: „Igen örülök, hogy volt szeren-
csém," legyen szerencsém máskor is." 

— Figyelmeztetés. A kinek a meg-
boldogult Sipos Sándor kir. közjegyzőnél 
zálogjog biztosítéki ügyirata volt, 3 hónap 
alatt jelentkezzék a gyulai törvényszéknél. 

— A szarvasi gazdákat igen kitün-
tette dicséretével a folyó hó 7-én lóvásáriás 
czéljából itt időzött honvéd-bízottság. Az 
ezredes nyilatkozata szerint gazdáink ritka 
szép lovakat vezettek a lóvásárló bizottság 
élé, mély többet meg is tartott a honvéd-
liuszárok számára. 

— Gőzkazán tulajdonosok figyel-
m é b e - Egy ujabb miniszteri rendelet értel-
mében csak olyan egyének használhatók 
gőzkazánok mellett fűtőknek és kazánveze-
tőknek, a kik mérnöki bizonyítvánnyal iga-
zolják szakképzettségöket, Azon kazántulaj-
donosok, a leik ily bizonyítvánnyal nem biró 
egyéneket alkalmaznak, alkalmazottjaikkal 
együtt szigorú büntetésben részesülnek. 

SZARVAS és VIDÉKE 

— A Károlyi kert bérben. A köz-
ség haszonbérbe adta ki a gróf Károlyi-féle 
kertet, melynek pedig addig, míg az újonnan, 
ültetett népkert használhatóvá nem lesz, az 
lett volna lrivatá a, hogy benne liiliilést ta-
lálhasson a szobai munkában kifáradt hiva-
talnok, ha nyári időben az utczák poros 
éá tikkasztó levegője lehetetlenné teszi neki 
a városban való sétát, Nagyon szép, elisme-
résre és dicséretre méltó dolog, ha köask 
giink elöljárósága takarékosan bánik a köz-
ség vagyonával, de ma már nemcsak a gyo-
mor, de a lélek is megkívánja a magáét s 
azért a répa, retek, bab, borsó síi), zöldsé-
gért kár a közönséget egy üdülő helytől, a 
népet vasárnapi mulató helyétől megfosztani. 

— Öcsödi bünkrónika. Öcsödön Cson-
tos Bálint, tanyai lakostól, í. hó 5-éu éjjel, 
ismeretlen tettesek féloldal szalonnát loptak 
eL Minthogy a gyann Mnrányi Sándor és 
Lajos, öcsödi lakosokra irányult, a csendő-
rök ezeknél tartottak motozást, mely ered-
ményre is vezetett, amennyiben egy gödör-
ben elásva találták meg a szalonna egy 
részét, s a már kiolvasztott zsírt is, Murá 
r.yi Sándor és Lajos a tettet beösmervén, 
további intézkedésig az öcsödi községházá-
hoz vitettek. — Ugyancsak Öcsödön Hónai 
Gy. Lórincznek lakásába f. hó 7-én este, 
ismeretlen tettesek rontottak be, s ott ládá-
ját felfeszítve, abból 178 frt éá 66 kr. ért. 
bankjegyet, s egy betáblázásról szóló árva-
széki végzést loptak el. A gyanú a károsult-
nak fiára, Ferenczre irányult, miért is ennél 
házmotozás tartatván, ez alkalommal egy 
vésőt találtak, mely a feltört ajtón és ládán 
látható nyomásokba teljesen beillett — E 
bűnjelt a csendőrség elkobozta, s a kir. 
járásbírósághoz juttatta, hol egyidejűleg ala-
pos gyanú folytán Rónai Eerencz ellen fel-
jelentést tett. 

— Az öcsödi polgári kör folyó hó 
6-án táncznmlatságot rendezett könyvtára 
javára, mely bár anyagi tekintetben nem is 
mérkőzhetett a megszokott jóhirű öcsödi 
estélyek sikerével, de arra mindenesetre 
alkalmas volt, hogy a sok farsangon ál. össze-
gyűjtött kellemes emlékeink jő összhangját 
meg ne zavarja. Hiába! Eltekintve o. mulat-
ságok egyéni vonzerőitől, a jó magyaros ke-
dély, mely dicséretes fesztelenségben nyilvánul 
s a legzárkozottabb kedélyre is önkénytelen 
átragad, a lekötelező vendégszeretet, mely 
otthont csinál az idegennek, mind oly esz-
közei a sikernek, melyek nélkül lehet ugyan 
fényes anyagi eredmény, de nem lesz rövid 
a farsang. Az idei hosszúnak ígérkezik; te-
hát helyén van az idézés, hogy „panein et 
circenses" — minél több mulatságot Öcsödön ! 

— P é n z k ö l c s ö n kapható biztosíték 
mellett 6 sz.-ra a helybeli árvagyáini hiva-
talnál 

— Korcsolyázó egylet A küszöbön 
levő tél előre figyelmezteti a sportok egyik 
legkedveltebb ágának a korcsolyázásnak mi-
velőit, hogy szövetkezzenek és' úgy biztosít-
sák maguknak e mulatságot az idő minden-
féle szeszélyei ellenében. S kivált ajánlatos 
volna azon uraknak, kik a vivás és tornázás 
nemes sportját az idén oly kedvvel kezdték 
űzni, felkarolni a korcsolyázó egylet mega-
lakítását s odahatni, hogy a télen mindig 
tiszta korcsolya pálya legyen. 

— Emlékünnep. Az 1791. évi 26. tör-
vénycikk száz éves évfordulóját a csorvási 
két protestáns felekezet m. hó 30. hálaiste-
ni tiszteletek megtartásával ünnepelte meg\ 
Ugyanaznap estvéjén a két felekezet együtt a 
nagyvendéglő termében igen sikerült közva-
csorát rendezett, melyen 70-en vettek részt 

— Megh ívó . A szarvasi kőműves és ács 
iparosifjüs.lg által 1891. évi deczember hó 
26-án az iparos ifjúság önképző és betegse-
gélyző-egylct zászlója javára a „Bárány" ven-
déglő nagytermében tánczvjgalom rendezte-
tik- Rendező-bizottság. 

Vasárnap, peczember 13. 1891. 

B ed n á r F e r e n c / , pénztárnok, Láükó, 
•Soina elnök, Bányász János-jegyző. Abszolon 
Mátyás, Ad amik István, Bohus József, Bá-
nyász János, Gébéi Ján os, Mucii a Sámuel, 
Truszik Márton, Törőosik Jáno*, Yalyő Mi-
hály, Podani András, rendezők. Belépti-díj: 
tetszés szerint. Kezdete 7 órakor. 

— Hagyma-j áték. Amerikai leányok 
kedvencz mulatsága mos t a Jiagynui-játékv" 
Hat fiatal, leány a mellékszobába megy és 
egyik beleharap egy hagymába. Erre a fia-
tal emberek sorra csókolják a leányokat és 
megnevezik azt, ki harapott a hagymába. 
Ha nem találják ki. a játék ujra kezdődik, 
a míg a „harapós" kisasszony ki nincs de-
rítve. Ritka dolog különben, hogy .már az 
első csóksornál kitalálják az igazit. Ezt a 
társas mulatságot különben G roston ban, 
JoAva államban találták ki, 

— Henájel statisztika. Egy türelmes 
franczia kiszámította, hogy a jelenleg létező 
rendjelekben 14 oroszlán, 9 sas, 8 juh, 2 
ló, 2 kutya, 1 galamb, 1 hattyú, 4 sárkány, 
1 medve, 2 griff, 1 kakas, 2 főniksz, 1 
sólyom, 2 elefánt szerepel. Uroszlán és sas 
csaknem minden országban előfordul, a sár-
kányok csak Kelet-Ázsiában, a kutya és 
pedig koronás kutya Spanyolországból való. 
A növényvilág ;is gazdagon van képviselve. 
Van tölgy, lóhere, liliom, rózsa, bogáncs, 
búzakalász s Japánban Kri.zanthem.um. Leg-
gyakoribbak a szentek, Szent-György és 
Szent-Mihálytól mintegy 10 rendjelt nevez-
tek el. Nem szokatlan a csillagászat köré-
ből vett elnevezés sem, vau felkelő, sugárzó 
s aranyos nap, van oroszlánnal párosul tan, 
számos csillag é-í hold is, .Nevezetes, hogy 
az uralkodókon ki vili csak a republikánus 
Dél-Amerikában űzik a személy-kultuszt, a 
hol a csillagokon Cincinnatus és Bolivár 
szerepelnek. 

— A p á p a s z e m n e k egy amerikai orvos 
állítása szerint az a hatása is van, hogy az 
arezokon nehezebben képződnek a ránezok, 
s ezért, ha az t'pszemű ember is kimegy a 
szobából, jól teszi; ha napfény, eső és szél 
ellen pápaszemmel védi izemét, 

— Ki legyen a tiszántúli ref. egy-
házmegye püspöke? A tiszántúli ref. 
egyházmegyében nagyban folyik a kortes-
kedés, hogy ki Jegyen a nem rég Debrecen-
ben elhalálozott nagynevű püspök utóda. Kü-
lönösen két jelölt az, akinek a nevét sűrűn 
emlegetik: Szabó János, békésbánáti esperes, 
és Kiss Áron, aki szintén régi esperes és 
püspökhelyettes is. A vásárhelyi nagy és né-
pes egyház már leszavazott és szavazatát 
¿Szabó Jánosra adta, sót érdekében a neve-
zett egyházközség legtekintélyesebb vezetői 
egy felhívást küldtek szét, amelyben jelölt-
jüket melegen ajánlják a .testvér-egyházköz-
ségek figyelmébe. B.-Szeut András egyház-
községe s ántén Szabó J. esperesre adta 
szavazatát» 

— Ipari szakiskolák és tanműhe-
l yek . Baross t-íábor miniszter nagyfontos-
ságú leiratot intézett a szegedi kereskedel-
mi- és iparkamarához, melyben az ipari szak-
iskolák és tanműhelyek fontosságát fejteget-
vén, a kamarától jelentést kíván, hogy a ke-
rületében mely iparágak azok, amelyeknek 
ipari szakiskolák vagy tanműhelyek fölállí-
tása által leendő fejlesztése legkívánatosabb 
és a sikeres működésre, illetőleg fejlődésre 
kilátást nyújt, megjelölve egyúttal az illető 
városukat és községeket is, melyekben a 
szóba jövő ipari intézeteket fólállitandóknak 
véli, A kamara közelebb foglalkozik e^zel a 
nagyfontosságú, ügygycl és kerületében min-
denesetre »Szeged lesz az első azon városok 
köpött, ahol az ipar-tanmühely létesítése a 
város, az ipartestület és a kamara együttes 
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jóakaratával könnyen: megoldható. De termé-
szetesen épp oly nagy gonddal fog utána 
járni a kamara, hogy ilyen gyakorlati irányú 
•intézetek kerületének minél, több pontján, 
nevezetesen ÖV. 'vason as V. 

es színes 
masztokat 1 frt 40 krtól 7 
méterenkint (18 minőségben) — mw* 
öltözék- vagy végszámra, vám- és portó-
mentesen Gr. Heniieí ierg. (cs, lclr. udvari 
szállító) gyári raktára Zürichben. Minták 
forduló postával küldetnek. Levelekre ¡0 
fcros levéljegy teendő, 

Karácsonyi ajándék, / 
Uj öröm, uj gond. Es ez is ismétlődik 

minden évben a karácsonyi ünnepeket meg-
előzőleg. A karácsony örömei előtt gond, 
töprengés^ hogy minő ajándékkal lepjük meg 
kedveseinket. Azt hisszük, hogy e gondok 
eloszlatása alanti kis cicerónénk mindenütt 
szívesen fogadott vendég lesz. 

A tág lelkiismeretű külföldi gyáripar idő-
közönkiút el-elárasztja hazánkat legtöbbször 
silány, vajmi keveset érő áruival, melyek-
nek azonban óriás reklamokat csap, hogy a 
könnyen hivő közönséget lépre csalhassa. 
Legújabban maláta-pótkávéval próhál sze-
rencsét egy Bécs melletti gyáros, amelyből 
azt állítja, hogy az a táp és pótkávék „non 
plus ultrája" s hogy világbolondítása kony-
nyebben sikerüljön, a vizkárás jámbor je-
zsuita : Kneipp nevét is kikölcsönözte 'pót-
kávéjának. Pedig az egész kikiirtölt újdon-
ság, szelíden, szólva, nem egyébh humbug-
nál A növényi anyagokból jól készített pót-
kávé legjobb a maga tisztaságában. Kern is 
hisszük, hogy ez a maláta-kávé nevű sur-
rogatiim nálunk egyáltalán elterjedést nyer-
jen. Háziasszonyainkat józan felfogásuk és 
kipróbált hazafiságuk meg fogja menteni 
attól, hogy a nagyhangú reklámnak felülje-
nek és pedig annál inkább, mert tudják, 
hogy a Szaíády Antal fővárosi pótkávégyá-
ros által feltalált és készített Szalády-Mvéban 
oly magyar íparczikket bírnak, mely jóságra 
az összes kiil- és belföldi pótkávékat felül-
múlja s e mellett nem drágáb azoknál 8za-
lády „ íhmgar ia -kdvé u - ja pedig mint táp- és 
gyógykávé már évek óta nagy kedvelt,ségnek 

cziinbaloni, mech-zongora és a legújabb Mi-
niatíír-Aríston (csak 8 frt 50. kr.j Kiváló 
előnyük é hangszere un ek, hogy semminemű 
zenei tudást nem igényelnek s laikus is 
könnyen játszhatja velők a legszebb zene-
darabokat végtelen számban; igen alkalma-
sak e hangszerek házi mulatságok tartására 
s a mi 10, aránylag igen 

és jobb karácsonyi ajándékot senki 
sem vehet, mint ha e czég gazdag raktárá-
ból választ egy szép hangszert, mi végből 
a tulajdonok bárkinek megküldik képes ár-
jegyzéküket, mely háromféle kiadásban 'jelent 
meg: egy általános, egy külön harmonikáról 
s egy a mechanikai zenélő müvekről és ze-
nélő pipere-tárgyakról 

Oly gazdagságát és sokféleségét a ka-
rácsonyi ajándékul alkalmad >zép és hasz-
nos tárgyaknak valóban sehol sem találjuk, 
mint Kertész Tódor Dorottya-utcza 1. szám 
alatti inűipari czikkek raktárában. A hazai 
ipar legjobb és legújabb czikkei váltakoz-
nak itt a franczia, angol, német, valamint a 
keleti: persa, japán, kínai műipar ezernyi 
sokféleségei tárgyaival. A pazarul megrakott 
termek egészen egy műipari kiállítás benyo-
mását teszik ránk s a sok uj és elmés k*.-
ráesőnél tárgy egész külön karácsonyi bazárt 
képez. A czég czikkeinek nagy sokaságából 
mutatóul sorolunk itt fel néhányat Ilyenek: 
irö- és dohányzó, háztartási, varró- és toilette 
czikkek, mell tűk, legyezők, haj ékek, albumok, 
porczellán, majolika- és bronz-dísztárgyak, 
már 30—40 krtól fel 100 írtig, angol ezüst 
tárgyak, örökös naptárak szép képeken pánt-
likával 1 frt 15 kr; a karácsonyfára elég-
hetetlen csillogó karácsonyfadíszek, gyer-
tyácskák, lampionok, .színes csengők, honbo-
nierek, lebegő angyalok 5—10 krtól felfelé. 
Ezekből ajánlatos egy fára való kollekcziót 
rendelni 5, 10, 15 vagy 20 írtért. Továbbá 
riíikuak és leányoknak való mindenféle ta-

Szép a karácsonyest ott,, hol a szüitik 
<V rokonok ép egészséges' gyermekek 'öröm-
teli *ujjungásában. vidám kaczajábatv s- mo-
solygó arczain gyönyörköd hothek;* - i ) e szo-
morá és örömtelen' ott/f -hol* betegség lakozik 
a házban, hol a gycrixiek beteg, eiőtlenj 
vézna s örülni sem -tud ;a sok szép: karácso-
nyi ajándéknak. Sajnos," hazánkbannagyon 
is gyakoriak a .gy evnte kbetegségek. Angol-
kór, görvély, vérszegénység, bágyadtság, 
idegesség, álmatlanság \s általános-gyengeség 
gyötrik .i picziny testet és fektetik • igen 
gyakran korai sírba- Hálára kötelezte tehát 
a szülőket Hazslinszky Károly fővárosi gyógy-
szerész, aki hosszas kísérletezés uTán'" vasas 
phosphor-pastilla név alatt oly kitűnő gyógy-
szert állított elő kellemes ízű ltonserv-czu-
kor alakjában* mellyel a nevezett bajokban 
szenvedő gyermekeknél a. legfényesebb gyógy-
ered mónyeket értékel. A karácsonyi ünnepek 
alkalmából felhívjuk a szülők és különösen 
az orvosok figyelmét e jeles gyógyszerre, 
mely fővárosi gyermekkórházban" és csalá-
doknál egyaránt ki van próbálva. Hasonló 
kitűnő szer Hazslinszky vasas pepton-conserve 
a vérszegénység és annak következményei 
(sáp kór, niigraíne, rosz emésztés, álmatlan-
ság, ideges izgatottság, izzadtság stb.) ellen 
s már egy-két dohoz elfogyasztása után 
meglepő az eredmény; sósavas pepsm.pasttl-
lája pedig mindenféle gyomorbajnál bizonyult 
igen jó hatásnak. Mindezen készítmények, 
melyeket az összes budapesti orvosi szakla-
pok és szakkörök a legmelegebben ajánla-
nak, a feltalálónál: Sándor-tér 3 sz. dobo-
zonként (egy hétre való) 90 krért rendelhe-

meg. 

írtig, összeállított tombola nyereménytárgyak 
5 írttól felfelé, kedélyderítő, meglepő, tréfás 
czikkek 30 krtól 4 fríig, türelemjátékok 
20—50 krlg, uj aranyozó, inelylyel szobrot, 
avult kép- és tükörsimát újra lehet ara-
nyozni 80 kr, szorencse-disznócskák újévi 

azzal, hogy midőn czikkek pártolása által 
ön maguknak használnak, a nemzetnek is 
szolgálatot tesznek az eddig külföldre ván-
dorolt tekintélyes közvagyon megmentése 
által, Aki még nem ismerné c kitűnő ma-
gyár gyártmányokat, Szalády ur bárkinek 
ingyen és bérmentve küld egy próbacsoma-
got, ak í ez iránt hozzá (Andrassy-út 86. sz. 
fordul. 

Kint fütyül a szék dúdol a kémény, 
csikó rog a kút gém, bent a meleg szobában 
pedig melódikus zene hangjai mellett meg-
nyílik a gyermekek földi paradicsoma: a 
karácsonyest csillogó fájával s kedves aján-
dékaival. A melódikus hangok a karácsony-
iától erednek, melynek talapzatában egy 
zenélő mű ¿vau elrejtve, mely egyúttal a 
fényben úszó karácsonyfát is körforgásba 
hozza. Ez elmés találmány Stcmberg Ármin 
és testvére fővárosi hangszeriparos czéget' 
vallja mcsteriib a kiknek kerepesi-ut 36 sz4 

alatti elegáns hangszeiraktáruk nemcsak itt, 
liahem az egész monarchiában egyike a leg-
nagyobb és legdíszesebbeknek. Az összes fa-, 
réz-, fúvó és vonós hangszerek mellett sok 
fajtája látható itt az ujabban nagyon ked-
velt mechanikai hangszereknek^ mint : Ariston, 
Herolon, Phőnix (érczkoüákkal), Manopnm} 
Symophonion (önműködő), Eola, mechanika 

Bámulatos, hogy a papír-ipar a szép 
és hasznos tárgyaknak mily változatosságával 
kínálkozik karácsonyi és újévi ajándékul. 
Pedig csak egy pillantást kell vetnünk egy 
oly előkelő czég üzletébe, mint a Gradl í \ 
Adolf fővárosi papírkereskedöé (Hatvaiii-ut-
cza 18 sz.j és valóban csodálat fog el a pa-
pír- és vele rokon iparágak óriási haladás 
felett. Szolgáljon némi tájékozásul néhány 
czikk a Gradl czég gazdag raktárából ezek : 
finom levélpapírok és biliét-dous-k papir-, 
selyem- és plíis cartonokban. író- és rajz-
szerek, Íróasztal-készletek bronz-, nikel vagy 
majolíkáből, levélnyomók, névjegyek, üveg-
festészeti utánzatok, féiiyképék, metszetek, 
színnyomatok, aquarellek és eredeti olajfest-
mények díszes keretekben^ arczképtartók és 
keretek fa-, fém- és nikelből, albumok, fény-
képek, költemények 'ős emléksorok számára 
s mindenféle karácsonyfadíszek és csecsebo-
csők. Egyike a legkedvesebb újdonságoknak 
a zománezfestéshez való doboz és előrajzolt, 
agyagtárgyakezeket különösen hölgyeknek 
ajánljuk karácsonyi ajándékul. Kj'étarajzo-
kat is Lészit a c^ég fényképek után élet-
nagyságig művészi kivitelben, melyek igen 
kedves karácsonyi meglepetésül kínálkoznak. 
Vidéki megrendeléseket a czég gyorsan és 
pontosan teljesít. 

ed-
ömmel 

tapasztalták eme legújabb kötetében mutat-
kozó haladását ügy a stílus, niiht a közvet-
lenebb. mélyebb ' megfigyeléseken alapuló 
jellemzés és érdekesebb meseszövés tekinte-
tében. — Legújabb kötete a következő raj-
zokat és elbeszéléseket tartalmazza; I. Az 
öreg tanitő. Megható rajza e'í egy morvaor-
szági, falusi kájitortanitónak, aki karácsony 
estéjén egész életének hű társa, az orgona 
melié ülve, végigmerehg ötven évi pálya-
futásának boldog és nagyon szomorú emlé-
kein, melyek mind e templomhoz, ez orgo-
nához fűződnek. Mikor a harangok megkon-
dulnak, az öreg Tandrákot megszállja az 
ihlet, mely a nyomornak színhelyéről, a föld-
ről, a boldogság örök hónába az égbe ragad-
ja lelkét azokhoz a szeretteihez, kik őt már 
tárn karokkal várják, az orgona hangjai jelzik 
nekik, hogy lelke már száll feléjük; s .mi-
dőn az utolsó akkord is elhangzik, mikor 
fakó ajkairól az utolsó hangok is leperdül 
nek, csak test marad a régi, hü társnál, az 
orgonánál, á lélek túl jár a Sziruson a Her-
kules labdáján. — 2. Dreiseitl sógora. ÍPyfc-
iik Mihókban, a morva paraszt bőbeszédű-
sége van jellemezve, lei felkeresve a magyar 
orvos urat, igen. sokat emlegeti az ő Drei-
seitl sógorát, beszél íűröl-fáról, szól az or-
vos ur modoráról, amint azt a katonáktól 
hallotta, elmondja hosszadalmasan a beteg-
ség keletkezését, csak arra nem akar sehogy 
rátérni, hogy ki hát a beteg; pedig a fele-
sége fekszik otthon súlyos bajban, amit a 
magyar orvos ur igazitana el, de ingyen. 
Az alak nem új előttünk, mert a magyar 
parasztnak hasonló tulajdonsága remekül van 
megörökítve Mikszáth Kálmán ügyes-bajos 
parasztjában. Szerzőnk bizonyára ^élvezettel 
olvasta eztj s ennek hatása alatt irta ezt a kü-
lönben eléggé ügyes utánzatot. 3,. A pirnitzi 
gyógyszerésznél Nem uj tliéma. Öreg férj, 
fiatal feleségj aki férje halála után csakha-
mar vagyonnal és kezével boldogít, egy fia-
tal, szerencsés gyögyszerészsegédet, kiből 
természetesen olyan princzipális lesz, akinek 
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a felesége hetedhét országon a legszebb 
gyógyszerészné. — A férj el van telve á 
boldog tudattól, hogy á felesége bálványoz-
za őt; ezzel eldicsekszik szerzőnknek' is, 
kivel egy vasúti kupéban ismerkedik Össze 
annyira, hogy midőn elválnak azon az állo-
máson, hol az érkező férjre egy ölelni vaiö, 
szőke asszony várakozott, kit birni viszont-
szerelem nélkül is boldogság lenne, a pá-
tikárosné szemeinek minden varázsával néz 
a szerzőre, s tündérszép hangjárj szólal meg ; 
„Tiz nap múlva lesz esküvőnk évfordulója, 
(három éves,) legyen szerencsénk vacsorára." 

Én megígértem — irja a szerző, de 
azért -a világért él nem menteni volna. 

Hogy miért nem ment el, az titok ma-
rad előttünk, pedig nagyon szeretnők tudni, 
mert különben iga/.án érthetetlen marad az 
a. nagy lelkesedés, melylyel a győgyszerész-
neről ir és emlékezik, ha nem ragadja meg 
az első alkalmat sem, midőn legalább köze-
lében lehetne ennek a bűbájos alaknak, aki-
hez naponta százával jönnek a, szerelmi 
vallomások, s többi közt á szerző egyik de-
ákkori barátjáé is, ki mellesleg legyen mond-
ává — pompás tót dialektust használ. 

Zautorovich Szveto/ár — ez a barát ne-
vj- találkát kér a szép nőtől, — meg is adja 
azt, (le tígy, hogy férjét és bátyját beavatja 
a titokba. — Ezek aztán neki rontanak a 
térdeplő imádónak, s jól elpüfölik; de ez 
sincs ám vajból, s úgy eltángálja a két tá-
madót, hogy azok tán ma sem tértek ma-
gukhoz ijedtségükből. 

A nő érre e lágyul, s a szerző szerint 
a szép asszonynak férje iránt érzett láng-
sz^rcduiéböl nitrogén lett, s a köteles hűség-
ből szénoxid. s a gyógyszerész boldogságá-
ból — hydrogénium. 

Hát bizony, az elbeszélésnek ez a for-
dulata,, mondhatnám lelekraiiilag hihetetlen 
és durva fordulata, alaposan agyonüti az 
egészet, pedig annyi ideális rajongással in-
dul meg a szép nő jellemzése, s itt-ott oly 
szépen érvényesül az írói véna, hogy szinte 
rosszul .. esik végül Szvetozár balga kaland-
ja, s az a furán hangzó „hydrogénium". 

A vámpír. A szép, szomorú grófné" 
története ez, ki elváltán él fékétől, a vám-
pútól, ki nagy összeg pénzen akar lemon-
dani apai jogáról fiát il etőleg, éppen midőn 
éz haldoklik. A vámpír csalódik, mert a fin 
elhal. — Az* anya fajdal inának igaz, őszi nte 
hangja figyelmet érdemel benne. 

A zsitvói halas*. Ez szerintem a kötet 
legsikerültebb darabja. — Meséje egyszerű, 
s mégis érdekes, mert lélektaniiag is igaz, 
• a valóságban is előfordulhat, — Volska a 
halász neve, ki első szere mének árván ma-
radt leányát fölfogja, majd nő iil veszi, s a 
lehető legboldogabban, gyermekekkel bőven 
megáldva él vele. Boldogságuk azonban meg-
szakad, mert a férjet liűsz évi fegyházra 
Ítélik egy gyilkosság miatt, melyben rá ne-
hezedik a gyanú. Egy őrmestert gyilkolnak 
m.ig ugyanis, ki a fáma szerint a ha-
lász szép felesége miatt jár a faluba. — A 
férj már tíz évet ül le, midőn a gyilkosság 
kiderül, s ő visszanyeri szabadságát. — A 
üágy boldogságot azonban nem birj'a meg, a 
sok édes emlék meöröli. Israzi költői lendü-
lettel fejeződik be ez elbeszélés. Az öreg 
halásznak oly jól esik ez a friss lég, mit tiz 
év óta nem élvezett^ hogy a szabadban, a 
March parijára vágyik aludni, s „a gyerme-
kek mohból és friss szénából hirtelen ágyat 
készítettek. Az öreg halász elaludt ott, s 
nem ébredt föl többé soha. . . 

Tábori Róbert „Átalakulások" czí-
mü regénye jelent meg a napokban a „Ké-
pes Családi Lapok" kiadóhivatalának kiadá-
sában. Nem szorul Tábori e regénye dicsé-
retre, megjegyezzük azonban, hogy jelen 
műve a legsikerültebb alkotásai közé tarto-
zik, A mű a „Képes Családi Lapok" szoká-
sos díszes kiadásában jelent meg, minden 
könyvkereskedésben és a „Képes Családi 
Lápok" kiadóhivatalában 1 írtért kapható. 

Ha hozzá tesszük még azt, hogy a 
„Képes Családi Lapok "-ban évenkint négy 
ily regény jelenik meg, továbbá azt, hogy 
a „Képes Családi Lapok" előfizetője a fél 
évi 3 frtnyi előfizetési összegét 30 kr. cso -
magolás és pósta díjjal együtt egyszerre 
beküldi, ugy ugyanolyan 2 regényt kap ju-
talmul ingyen, J<övetkezé*kép be kell lát-
nunk azt, hogy a „Képes Családi Lapokuéhox 
fogható kedvezményben még egy küijöldí lap 
sem részesíti előfizetőit, holott annak nagyon 
küzdenie kell, hogy utat törjön egy magyar 
család asztalához. Részünkről úgy a kitűnő-
en szerkesztett „Képes Családi Lapokat/ 
valamint a kiadásában megjelenő regényeket 
a legjobb lelkiismereitel ajánljuk olvasóink 
figyelmébe. Előfuétési ára: egész évre 6 frt. 
félévre 3 frt. Kiadóhivatal Budapest Nágy-
korcna-utcza 20 sz. 

Tréfás számtani feladványok 
gyűj teménye" czimen egy rendkívüli 
hasznos és mulattató, díszes kiállítású liönyv 
hagyta el a sajtót. A karácsonyi és újévi 
ajándékozásra szánt könyvet Kökösi Orbók 
Mór irta s nála rendelhető meg Pozsonyban 
Ára 50 kr. A köny v hasznos voltát bizonyítja 
az a körülmény is, hogy négy év alatt 
négy kiadást, é r t meg. Nemcsak az ifjak, 
hanem más korbeliek is nagy mulatságot 
szerezhetnek maguknak e könyvvel, a mely 
a mulattalásón kívül az által válik liaSz-
nósssá, hogy komoly alapja is van, A tréfás 
alakban felvetett számtani feladványok ma-
gyarázata, megfejtése gyakran komoly szám-
tani műveletekkel van összekötve. Az ifjú-
ság szereti az ilyen tréfás feladványokat, 
magányosan, vagy társaságokban elmulat 
rajta s a megfejtésnel élesíti elméjét. A pél-
dák a legegyszerűbbtől a 1 egkomplikáltabbíg 
váltakoznak; néhány zofizmát is találunk 
közöttük; így a Zeno-félét. Amazok köny-
nyebb megfejtése kedvet ád ezekhez s a 
kiváncsiság lassankint belemélyed a felsőbb 
számtani műveletekbe is. A példák néha 
egész törtenetek, néha kellemesen perdülő 
versekben hangzanak. A szerző általánosan 
ismert jetes tan férfiú lévén, a paedagogiai 
szempontokat mindig szem előtt tartotta. 
Azt lehet mondani, hogy a könyvecske a 
számtan népszerűsítésének kitűnően, megirott 
segédkönyve. A tanárok és a tanitók is 
nagy sikerrel használhatják tanításaik köz-
ben. Ifjaknak és más korbelieknek is mele-
gen ajánljuk e könyvet. 

Ugyancsak Qrbók Mór szerzőnél ren-
delhető meg a ..Tréfás rajz- és mérta-
ni feladványok gyűjteménye" is. 

a 50 kr. 

és kiadóhivatal ideiglenesen Budapesten, VI 
Rózsa-uteza 46. sz. a, van, 

A „Mezőgazdasági Szemle" f. évi 
XII (deczemberi) füzete a következő tarta-
lommal jelent meg: I. Eredeti közlemény. 
A j,zsombolyai zöldtakarmány — kazal," 
Szerbán J. — A műtrágya jövedelmezőségé-
ről. Rovara Er. — Egy bérgazdaság törté-
nete I I Gruner L. — A takarmány össze-
állításnál eszközlendó számításokról III . Csel-
J. A gyomor felosztása, kártékonysága és 
irtása. I t t , Zalka Zz. Apró közlemények. 
Könyvismertetés. Levélszekrény. 

A „Mezőgazdasági Szemle" ezen füzeté-
vei a kilenczedík évfolyamáttöltibe. Az elmúlt 
kilencz év alatt egy szerény keretben meg-
indult folyóiratból a gazd, szaklapok legte-
kintélyesebbjei közé küzdötte fel magát, ami 
legjobb tanúbizonysága annak, hogy a lap 
egész iránya- úgy egyes közleményei min-
denkor azon téren mozogtak, mely téren a 
magyar mezőgazdaság megoldatlan kérdése-
inek megvilágítása, felderítése a mezőgazda-
ságra nézve legfontosabbnak mutatkoztak. 
Annál könnyebben volt ez lelietseges, inert 
a mezőgazdasági Szemle a szakírók és gya-
korlati mezőgazdákból oly tekintélyes mun-
katársi körrel,dicsekszik, mint semmiféle más 
szaklap sem. És ez képezi legfőbb garanti-
áját annak, hogy a lap ez eddig folytatott 
irányából el nem tér, hanem abban folyton 
tökéletesedni fog. Ajánljuk t olvasóink >b. fi-
gyelmébe. 

Előfizethetni a kiadóhivatalnál egész 
évre 5 írttal, félévre 2 frt 50 krral. 

A legfényesebb magyar lap le? 
bizonyára a legközelebbi karácsonykor meg-
jelenő „Magyar Géniusz" czimü képes heti 
lap, melyet Hevesi József és Karczag Vil-
mos ismert íróink együtt fognak szerkeszteni. 
A „Magyar Géniusz" a párisi „Illusztrátion" 
formájában fog megjelenni és képei verse-
nyezni fognak e világlap illusztrációival, mert 
a szerkesztők a modem technika legújabb 
vívmányait fogják igénybe venni, hogy minél 
tökéletesebb illusztrácziókat közölhessenek. 
A „Magyar Géniusz" körül Jókaitól kezdve 
a magyar irodalom minden előkelősége, űgy 
szintén legkiválóbb művészeink csoportosul-
tak, és az előkélő világ is igen nagy érdek-
lődést tanúsít e vállalat iránt, űgy hogy öröm-
mel jelentjük, milcép a magyar művelt ol-
vasó közönségnek lesz végre egy diszes, 
előkelő lapja, mély a legmagasabb irodalmi 
és művészi niveaun állva fényesen fogja 
hirdetni a magyar géniusz fejlődő dicsőségét. 
A „Magyar Géniusz" fennállását egy igen 
jelentékeny tőke felett rendelkező consortium 
biztosítja, mely épen abból a czélból alakult, 
kogy egy ily nagyszabású vállatot létesítsen. 

A „Magyar Géhiusz"-hoz gyönyörű ki-
állitásü és nagy műbeescsel bíró színes kép-
mellékletek lesznek csatolva. — Előfizetési 
ár 10 frt lesz évenként, 5 frt félévre, ne-
gyedévre pedig 2 frt 50 kr. A szerkesztőség 

Hivatalosan jegyzett plaozi arak 

1891 deczümber n-ről. 
Búza legjobb 10.50 Marhahús klgr. -48 
Búza mim 10.30 Juhhús —-40 

5*50 Sertéshús —'46 
6 f r t .Szalonna —*56 

Kukoricza 5*40 Zsír liter —-60 
N a p s z á m : 

2 lovas 2.20 Nő ellátással —.25 
Férfi ellátással—.35 „ ellátás nélkül —.35 
„ ellát, néllc.—.45 gyermek ellátással 10 

nélkül 2o 

V a s ú t i m e n e t r e n d . 
]£rvényes 1801. június 1-tól kezdve 

5901.*) s*. 5911. v. 5913. v. 
SZAKVAS indul : 9- 34 cl. e 10' 50 <1. c, 1 4G (1. u 
MEZÖ-TUR érk. 10- 20 h 11 40 * 2- 32 „ 

5902*) 5912. > 5914. v. 
MtiZÖ-TUIl indul i 5- 10 d. \u 12' 30 d. u. 20 d. u. 
SZAKVAS crk. 5' 56 „ 1{ „ * 06 d. u. 

*) Kgyolórc nem közlekedik. 
SÜ. sz. 

ARAD ind : BM d> e. 1J-J8 d c. 9̂ 06 este 
CSABA: cSrlc: 9 21 „ 12 50 „ 10-50 „ — 
UEZÖ-TUÍl ó ik ; 10 33 „ 2-12 „ 12 49 r —— 

f) hul: 9.29 M M5 d, u. 11.05 
„ ind: 10*34 „ 250 „ 1253 „ 7*09 reg. 

SZOLNOK drk: 11 '10 „ 3*50 „ 2.00 „ 9.0G (l c. 
j, ind; 11-27 „ 4-15 „ 221 B — 

13 UD A PEST óvk i 1425 d. n, 7>20 c$ tc 5.50 reg. 
8Z. SZ. v. 

BÜDAWilST Ind :1 50 d. u.8.15 d. c. Ö«50 csto — -
SZ0M0IC drk: 3-48 „ U>04 „ 12-53 $ — 

„ ind ; B 57 „ 11*14 „ 1.05 „ 5-4:0 d» U* 
MKZÖ-TUll érk: 4*42 „ 12-17 d. u. 2-OG „ 7 4.G estö 

„ ind : 4'4B „ T2-H „ 2*09 „ 
CSABA 6fk:5'4G „ 1-48 „ BV3B 3, 

„ ind: 5 m „ 213 „ 3-53 „ 
AK AD críc: 0 52 eatc 3 45 „ 5̂ 24 rog> 

Felelős szerkesztő ts kiaűő-litlajdonos: 
VARGA JÖ2SEF. 



Vasárnap, deczember 13. 1891. SZARVAS és VIDÉKE 

Egy jókarban levő 
s l 

Szépirodalmi és ismeretterjesztő képes heti lap. 

éa 

m I f i 
^ Szerkeszti: Dr. Tolnai Lajos, főmunkatárs: Dr. Váradi Antal. Felelős 
^ szerkesztő és kiadótulajdonos: Dr. Murányi Ármin. ^ 

E L O P I Z E T E S I : 
Í § a „HÖLGYEív LAPJA" ezimü divat-m 
SyM 

melléklettel s a REGÉNY- f f 
fel 

jutányos áron eladó. 

Értekezhetni lielyben 

özv. OPAVSZKY JÁNOSNÉYAL. j g 

m >,mmmwm® 

gjg MELLEKLETTEL együtt: Egész évre 6 fi-t. Félévre 3 frt. Negyed- Ég 
p 

É
V * I U X. 11 U KJ V IV A . J/SEÖ 

. ,., . .-, - .:: .. „„•' . •••„ - j; íspj 
Á „Képes Családi Lapok" czinni hetilap uj negyedbe lép. A fM 

|T| magyar szépirodalomnak e hatalmas tényezőjét, a magyar művelt fm 
családoknak e szellemi kincsét a következő írók és irónők támogatják: gfe 

m Jókai Mór, Lanka Gusztáv, Iticdriyánszky Gyula, Dalmady Győző, §É| 
p | Mikszáth Kálmán, Komócsy József, Temérdek (Jeszenszky Danó) dr. Prém 'M 
| | | József dr. Sziklay János, Inczédy László, Palágyi Lajos, Eröcly Dániel, |f§ 
p | Dengi János, Tölgyesi Mihály, Vértessy Gyula, Méry Károly, ár. Murányi f p 
III Ernő, Petri Mór, clr. Roditzky Jenő, Csorba Palotay Ákos, sfb. ; Benitzky-
'J v' Lenke, Büthner Lina, Nagyváracly Mira, Kidiffay-Benitzky Irma, fii 

nagy és kismértékben klgr.-ként. 
Literenként # 3 kr, kapható 

Dely József 
s z á m t a r t ó l a k á s á n . 

S » 1—2 

FOLYÉKONY ARANY, 
e z íi s t és r é z. E 

folyadék egyszerű beecse-
telésével minden gondol-
ható tárgy a legszebben és 
legtartősabban aranyoz-
ható. Templomi tár-

gyak, képkeretek, 

jp^-j j^isivtvw, j^ívffvrvo/ j^/oivn/, ujyy uibf u/tuij xrx u tv, j.x.iwi'jj wy-JLJVt00V4ib tj x t nvvv, v: 
Harmatn Lwjm, Ilevessiné-Sikor Margit, V. Gaál Karola, Karlovszky "K 
Ida, Meriezay-Karossa Irmai Erzsike stb. stb. ||§ 

| | | A „Képes Családi Lap ok u az összes szépirodalmi képes heti lapok 
| p között a legélénkebb, legváltozatossabb. Tartalma az irodalom minden Válfaját W> 
f p felöleli; képei a jelen eseményeit s a leghíresebb festők mttveit mutatják be. | | | 
M „Hölgyek Lapja" czimű havonkint kétszer megjelenő divatmelléklete | | | 
| | | a legújabb divatképeket hozza s e mellett a magyar háziasszonynak valóságos gf | 
| |p. szellemi titkára, a mennyiben a nevelés, az egészség, a gazdaság, kertészet, a j§§| 
| § | háztartás s a konyha terén nincs olyan kérdés, a melyet ne tárgyaina s nincs | | g 
IS ' olyan titok, a melybe hölgyeinket he ne avatná! . f p 

Regénymel l ék l e t e külön beköthető négy kötet érdekes regénynyel aján-
^ dékozza meg évenkint az előfizetőit. | | | 
| | | Zöld bori téka is tele van mulattató közleményekkel, humoros aprósá- g | | 
p á gokkal, sakk-, kép-, szám-, koczka- és ponttalányokkal és szórejtvényekkel, 

melyeknek megfejtői értékes jutalmakat kapnak. f , 
| | | . Mutatványszámokat ingyen és bérmentve küld a kiadóhivatal É 
| | | mindazoknak, a kik ez iránt — legczélszerübben levelezőlapon —• hozzá fordulnak. | 1 | 
| f | A ki az egész évre szóló hat frtnyi előfizetési összeget 4 0 | | | 
pf kr aj cz ár csomagolási és postaszállítási dijjal egjyüt egyszerre be- | | | 
Í& küldi; annak 4 regényt; a ki 3 frt elöfizete3i összeget 30 kr | | | 
tM csomasrciási és postaszállítási diiial együtt Vairitiri dijjal együtt egyszerre beküld, ^ 

«wiaait Kcc regeuyt; es a ki csaK 1 frt 50 krnyi négyedévi elö- tjj» 
| p fizet si dijat 20 k r csomagolási és postaszállítási dijjal együtt ffi 

al egy regényt küld ajánlva, fim 
izetési összeget egyrzerre beküldi, ¡ ¡ | 

annak elismerésül e g y díszes emlékkönyve t kiiJd a kiadóhivatal. 
Sre^rendelhető postautalványon minden postahivatalnál és 

ÍM egyszerre beküld, annak a kiadóhivatal 
§p[ A k i 3 nj előíizeröt gyűjt s az előfizetési tóijt 

den könyvkereskedésben. 

mindenféle tárgy bearauyozására le_ 
masabb. Ára üvegenkint használati utasí-
tással 4 0 , 6 0 kr. és 1 frt 

Kapható a kösd tanéi 
I F i s c i x e r IE!m.- I S é o 

és a főraktárban: 
HERRLING ANTAL-nál, BUDAPESTEN, 
Váczi-körűt 31 sz. — Kéretik a Eischer-féie 
gyártmányra ügyelni, mert az utánzatok 

nem fe'elnek meg a valódi czélnak. 

Előfizetéseket ( a hónak bármely napjától) elfogad a „Képes Családi | | 
H Lapok" kiadóhivatala BUDAPEST, Nagykorona-utcza 20 szám. 

Teljes számú példányokkal még mindig szolgálhatunk. 

m 
ú 

mt\ 

leányiskola 
nát képező Schunda 
féle iskolai harmó-
nium jutányos áron 

, eladíó. 
Érdeklődök a leány-

la neiviséíí • -' rv * o 
3—8 világosítást nyerhetnek. 

min-

á 
K A Ifc Á C S 0 N Y I A J Á N D É K 0 K • 

an szereucséni a t. közönséggel tudatni, hogy a kará-

választékú gyermekjátékokra 
rialam 

kaphatók 

rendeztem be. 

J$C«r Karácsonyfák szintén rendes jutá-
nyos árban kaphatók, 

K A R Á C S O N Y I A J A N D Ú K 0 K ! 
t̂V . .' I v> 

Tisztelettel 
r • ' 



á SJ5AEVAS és VIDEKE Vasárnap, deczemt>er 13. 

Kü Iöiiíc Ig fényezett faállatok kerékkel 
és a nélkül. Bárányok gyapjával átvonva, 
r , -» » >1*1 O " ' 'It 

iui tó hangra 
Szőrmés álla-

Húzható és do-

Tapsolö & böhÓGZ alakok különféle for-
maiján és ökozetben. — Gyermekórák 

lánczczal v. a nélkül. 
Közönséges és hajlí tható fababák. 

Fürdő-habák fényezett porczellánból. 
Patent fvorin biscuit-babák, festett, ter-
mészetes. sima, és göndör hnjjal, ugyan-
az : díszesen öltöztetve, alvó szemekkel. 
Különféle viasz és masche, valamint 
egész ílnoui kőbabák hajlitliató kéz ós 

lábakkal. 
F inom öltözött babák nép viseletű atlasz 
és selyem ralulkban. — Epifő já tékok 

kemény és puha fából. 
Richter A,-féle kőépitö játék, papir- és 
fadobozban, különféle építési mintákkal 

és utasítással. 
Koczkaképek, kirakó vagy türelemjáték, 
TÁRSAS és ÖNFOGLALKOZTATÓ JÁTÉ-

¿áj 
É W i 
mi M 

Mulatságos egyszeregy, Lóverseny, Ló-
vasút, Lottó, Tombola, Harang és kalapács. 
Kiváró képek, minta és butürajzolás, 
váró és himzőiskoia. Circus, Regatta, 
Macska és Egér. Karácsonyfa, felfeaezés 
Amerikában- Vadász játék, új háborúsdi. 

es 

S Z Í 

c szim 

Fényezet t ágyak kemény és p n h a fából. 
Hálóval és menyczettel ellátott vaságyak 

R u h a és edényes szekréyek. 
Mosdó asztalka vasból ; edényekkel 
Szoba berendezés teljes g a m i t u r . 

évs réz mozsarak, ólom és réz 
vasalók, sodró és nyújtó fa, nyújtó deszka, 
mángorló, mosó teknő, porczellán és 
üveg edények, evő és kávés készletek 
porczellánbó1, sörös készletek, bor és 
lipuer készletek, mosdó igendiszes szek-

rénvkészletek. 
magyar szöveggel 

Fehér és vörös létrás kocsik, közönséges 
festett hintók, sörhordó szekér lóval, egy 
fogatú lengyel és homokhordó talyigák, 
kisebb-nagyobb különfélo kocsik. Baba 
kocsik igen csinos kivilelben. Lovashám 
já ték fiuknak, ostor különféle karika do-

Fapuskák bádogcsővel. Puskák lőkupak-

Szines üveg golyok, különféle igen szép 
ezukor alakok, a rany és ezüst szálak, 
különféle színes gyertyatartók és viasz-

Fényezet t fa és bádog dobok. — 
tokban vagy a nélkül. 

TXj 2a-a,rigrsizer@33:. 
Czitera kisebb nagyobb. Zongora Üveg 
billentyűvel. — Aczél verŐ(Metalophon.) 

Közönséges bádog és réz trombita. 
Diszes t r o m b i t a és s z a r u k ü r t ö k, 

Zenélő babák igen díszesek. 

Különféle érczcsörgő viola gyökérrel . 
Zenélő búgó vasút és omnibusz-

Hintók lóval. —Takaréktűzhelvek k isebb \ 
nagyohb. — Ütcza-öntöző kocsik hor-

dóval. Bádog és cziii konyhaedények. 

& 

í h 

ra 

i) o 

A fenti valamint a még i 
egyébb játékok, á legolcsóbb árakon lesznek kiszolgálva. 

Szíves megrendeléseket gyorsan és pontosan teljesít ]N[ YÁ CSíK S' ÜTÖD A 

, u^vg, fa, maché, s 
Tisztelettel 

Nyomatott Sámuel A, gyorssajtöján. Szarvason 1801, 
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