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ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS 
a 

jSzjERKESZTOSÉG ES ÍCIADÓH]YA.TAL : 
Biiza-uteza, 1283. szám, lioya a lap szellemi 
részét illető közlemények, rechmátiók és elő-

fizetési pénzek küldendők. 

vissza, 

Előfizetéseket és hirdetéseket elfogad helyben 
A STYÁCSIIt SOHA UTÓDA C2EG-

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 
Egyes szám ára 10 kr. 

Hirdetések és nyílttéri Közlemények jutányos 
áron vétetnek fél. 

imbhmiw í m iww—wamaw X. 

H 
és U 

. övi x' neg e. 

meg vagyunk győződve, de nem tartjuk! ép oly kedves s 
i lényegtelennek a kiskorúak érdekében, is ép úgy örülhetnek, mint a vagyono-

sak az ö uradalmaiknak. 
Ritkán fordul elő oly eset is, hogy 

ha a kiskorú részére valamely vagyon 
adóssággal terhelve marad, hogy az a 

S hogy ha ennek árvaszéluleg kezelt tö-
kéje van, abból vagy ezzel az ö jöven-
dő életmódjára is tekintettel alkalom-

ul* évnegyed közeledtével tiszteletid kér-szerüleg ingatlan vagyonszerzési és • » 
juk lapunk azon pártolóit, kiknek előfizetése «¡megtartási, ösztön már idejekorán felé-
hő végéül lejár, annak mielőbbi megújítására,j ]esztetik és benne az ingatlan vagyon-

teher törlesztése mellett megtartassák. 
Legtöbbször kényelmesebb a törvényes 

valamim a hátralékok szíves ttil- h o z Valő ragaszkodás M erénye nevel- kép viselőnek, ha annak eladását ja^a-
sm?. 

Az előfizetési feltétetek lapunk homlokzatán 
olvashatók. 

Mai számunkhoz az előfizetési pénzek be-
küldésére szolgáló kész 'idalvány-üriapokat mel-
lékeltünk» 

Szarvason, 1891. szept. Uh 
A „Szarvas és Vidéke u 

kiadóhivatala. 

rvaugy 
xi ̂  
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| solja, és mert kimutattatik, hogy a 
Xeliogy azonban a v a g y o n s z e r z é s P'eeslevél alapján az eladás előnyös, s 

kérdésénél* azon tévedésbe jussunk,; hogy terhek is vannak s azok a vétel-
liogy itt csak a nagyobb tőkével rendel-! árból kikerülnek, nemcsak, de még a . 
kező kiskorúaknak "esetleg nagyobb in- • kiskorúnak is marad belőle: az eladás 
gatlan vételére való képességei vehetők 
leginkább figyelembe; ielreórtós kike-

= J riiíése végett kijelentjük, hogy n é z e t ü n k 1 fáradságos titánnézést, megváltoztatott 
j szerint a csekélyebb töke birtokában | ós lelkiismeretes kezelésre való töl-ek-
levő, tehát szegényebb sorsú kiskörű* j vést nem sajnálna érvényesiteni, avagy 
aknak is lehetővé kell tenni és elöseci- i a kiskorú igényeinek megszorítása, söt 

rendszerint elrendeltetni szokott. Ho-
sok esetben lia a gyám egy kis 

Kem vagyunk a mindenáron való 
vagyonszerzési viszketeg emberei és szó-
szólói, mert annak veszedelmességéröl 

t 

Elpanaszoltam fűnek - fánakt 

Jfa tépett gonds ha vérzett bánat. 
Kopár sziklák közt, mély vadonban 
Keserveimet elzakogtam. 

De ha ember jatt közdemh^ 
Elrejtettem búmat szivembe. 
Mint a virág kelyhét bezárja^ 
Jfa ráborul az alkony árja. 

Oh nem az a bű halálos^ 
Mely a dalban szárnyra kélj 
Jscrn töri a szivet széjjel 
A kiáltó szenvedély* 

teni. hogy tehetségeikhez mért ingat-
lan vagyon szerzésébe bocsátkozhassa-
nak, mivel csekély vagyona ezeknek is 

némely ártalmatlanul mellőzhető szük-
ségletektől való visszatartás és lemon-
dás terhére nem esnék, az eladás helyett 

Mire másnál panaszt, tenni} 

Irt ktrtmi nem hhHx 

Az a seb ol, mit az ember 
Magától h rejtegeL 

I i iezéá i László. 

— Úti Icurczolaf. — 
A „Szarvas ds Vidéke^ eredeti tárcája. 

Á kellemes utazáshoz két dolog szük-
séges ; idő és pénz, és úgy látszik, hogy az 
emberek egy jelentékeny része mindkettővel 
bőven rendelkezik, mert mnidig utón van. 
Azért mondja az angol: ,.az idő pénz"; de 
utazik is mindig. A múlt héten olvashattuk 
a lapokban, hogy Tátrafiircden a hegyek kö-
zött rémületes szikla-omlás történt. Zaja 
messze vidékre megreszketteté a léget, s fe-
lülmulta a csaták ágyíulörgéseit. Ezt is csak 
angolok látták. Ezeknek ott kéli lenni min-
denütt, ahol valami történik. 

Az emberek általában háromféle czél-
böl szoktak utazni. Egy rész időtöltésből, 
szórakozás végett, a másik rész tanulmány-
ból,. és a harmadik rész — a vigéczek 
tolakodó serege — ez mindig valamiben uta-
zik. Hol patent patkóban, hol meg kész gomb-
lyukakban. Siót is úgy> mintha mindennap 
újonnan patkolnák. Legnehezebb tanulságo-
san utazni. Utazni kellemesen, mégis sokat 
ellesni, sokat megfigyelni, — ebben rejlik 
az utazás művészete. Ennek a művészetnek 

iskolája van. Előcsarnokai az indóházak, aj-
tai a vasúti coupék. Professorok az utazok, 
az előadási módszer: socratesi. Leczkepénz 
tariffa szerint^ balekoknak tariiíán felül. 

Aki hosszabb utat akar tenni, annak 
igen ajánlatos, liogy összeköttetésbe lépjen 
az úgynevezett Cook-féle utazási vállalattal. 
Irodával bir Európa majdnem minden nagyobb 
városában. Nemcsak vasúti jegyeket nyújt jutá-
nyos áron, hanem utalványszerii szelvénye-
ket is, melyekért az utazó az egyes városok 
nagyobb vendéglőiben sok figyelem mellett 
kitűnő ellátást nyer. Az el nem használt 
szelvényeket az iroda a kibocsátott áron 
mindig visszaváltja. Mi is — kik a prágai 
cseh kiállitást voltunk megnézendők, — Cook 
űr szives hajlamaiba ajánlottuk magunkat. 

Itlzen prágai expeditiót külömben az 
orsz. gazd. egyesület rendezé. Kezdetben na-
gyobbszerií lűvatalos revanche-látogatás akart 
lenni a cseheknek az 1885-iki orsz, magyar 
kiállitás'on való vészvétel viszonzásául, de az 
a cseh politikai és társadalmi constellació, 
melyet a reakmonarius iflit cseh párt és a 
conservatív vén csehek rivalitása teremtett, 
nem nyújtott elég bizalmat a magyar ven-
dégek minden részről! szives fogadtatása 
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inkább a teher-törlesztés iitjára lé 
ne. Hiszen a kiskorú vagyonát lcezelö 

gyámnak a jövedelemből dija is jár, te-
hát fokozott szorgalomra még nagyobb 
jutalomban is részesül és a mi még en-
nél is többet ér, az erkölcsi elégtétel, a 
jóknak elismerése s a kiskorú hálája fá-
radozásának nyomában jár . 

Miután a jelenlegi pénzviszonyok 
között a terhes kölcsönök kevésbbé 
terhesekkel könnyen felcserélketök, kü-
lönösen a törlesztési rendszer a tehertől 
való szabadulást s a kiskorú vagyonának 
megmentését sok esetben lehetővé tenné 
söt évek során előre láthatólag biztosi-

ig. 
Igaz, hogy a törlesztés a gyámsági 

törvény szerint a jövedelem mértékéhez 
^n-*kÖtve s egyszersmind körülmény, 
szerüleg kötelezővé is van téve, már pe-
dig valamely ingatlan jövedelmezőségé-
nek megállapítása a kezeles módjától 
és a gyám képességeitől nagyban függ, 
s ahhoz képest igen viszonylagos leket. 

Ugyanazért hivatalból is kellene 
kutatni a vagyon valódi jövedelmezősé-
gének s helyesebben a jövedelmező ké-
pességnek s esetleg a kezelési rendszer 
megváltoztatásával is oda törekedni, 
hogy a vagyon e terhektől az eladás 
kényszerűsége nélkül megszabadulhas-
son s a kiskorúnak nagykorra jutásáig 
megtartható legyen. 

H a pedig ez könnyű szerrel nem 
volna eszközölhető, akkor is fontolóra 
veendő, hogy a birtoktest egy részének 
eladása által az ekként lejebb szállott 
terhekkel nem volna-e még annak többi 
része legalább megmenthető. 

Elmondottuk általánosságban a kis-
korúak vagyoni viszonyai kezelése és 

cA_ntmrijn IÍH murai 
iránt. Ennek következtében a nevezett egye-
sület a zsurnalisztika öreg harangjait nem 
is hnzatá meg a kirándulás mellett. Keve-
sen is vettünk részt benne, ele annál több 
jó kedvvel. Bz több volt, mint a pénzünk; 
de szükségünk is volt rá a mehmcholikus 
csehek között És sajátságos, végül nem a jó 
kedvünk — amiből több volt — hanem a pén-
zünk fogyott el. így egyenlítődnek M még 
Prágában is az ellentétek, 

A meghatározott időben mindnyájan 
megjelentünk a budapesti „nyugati indóház-
nak" nevezett pályaudvaron. Azelőtt osztr. 
állam-vaspályának nevezték, de mióta a ma-
gyar állam ézön vasűfcat átvette, azóta nyu-
goti le t t Bizonyosan azért mert a főváros 
éjszaki részén fekszik, 

Yónatvezetőnk nagylelkűsége a külön-
ben tíütömötfc gyorsvonaton elég kényelmes 
helyet biztosított számunkra. K nagylelkű-
ség tüzét szítottuk is egész Bécsig, nehogy 
sugarai kellő tápanyag hiányában megfogyat-
kozzanak. 'Mig a társaság egy része az is-
mert táj szemléletében gyönyörködött, addig 
mi néhányan véletlenül egy csomag kártyát 

rendezése kérdésében megfigyelésekre 
alapított s m életből merített példák-
ka l is igazolható nézeteinket és meg-
győződésünket ; ezek után anélkül, hogy 
azok további részletezésébe bocsátkoz-
n á n k térjünk át most már a kis-
korúak személyes viszonyait érintő gyám-
hatósági intézkedések jelenségeinek és 
következményeinek vizsgálatára s ves-
sünk egy pillantást mindenekelőtt azok 
legfontosabbika: a mai korban mind 
siirívbben jelentkező nagykorúsítás ese-
teire. 

dást, tanúsitott-e oly képzettséget, mely-
ből az ő emberi és polgári hivatásának 
s kötelességeinek önálló teljesítésére 
való képesítettségére 24-éves korának 
betöltés ezelőtt ís'biztosan lehet követkéz-
tetni. I i a mindezek kellőképen nem mér-
deztetnek, s az illetékes hatóság a kon-
krét esetek tulajclonképeui lényegébe 
nem hatolva csak a szorosan vett alak-
szerűségek kellő megtartásának merev 
álláspontjára helyezkedik, s azzal •— 
mint aki dolgát jól végezte — önelé-
gült nyugalommal esnék keresztül az 

Sokféle indító okai lehetnek és enemti kérdéseken: az ily szélesebb 
körültekintés- és megbirálás - nélküli, 
eljárás a nagykorúsított egyénre sok-
esetben a legnagyobb veszedelmet íogná 
magában rejteni, amennyiben a gyám-
sági kötelék s a gyámhatósági felügye-
let és ellenőrzés alól is idő előtt fel-
szabadult, s gyakran önző érdekek pa -
lástja alatt észrevétlenül is szított 
szenvedélyek lejtőjére jutott kiskorúnak 
a vagyona és képességeivel való Önálló 
és szabad rendelkezéssel együtt oly 
veszedelmes fegyvert szolgáltat kezébe, 
mellyel az sokszor Önmagát sebzi meg, 

vannak is a nagykorósitásnak, 
némelykor valódiak és figyelmet ér-
demlők, máskor pedig a kiskorú nyug-
talan, elégedetlen természetére, a gyám-
nak a gyámság terheitől való szabadulási 
törekvésére, sőt sokszor a jól takarga-
tott idegen befolyásokra és egyéni ér-
dekre vihetők vissza. 

Ha tehát az előforduló nagykorú-
sitási esetekben a gyámhatóság csupán 
a törvény szavaihoz való ragaszkodás-
sal a szülök s netalán a rokonok meg-
hallgatása mellett hivatalból is nem 
igyekszik a nagykorúsítás valódi okait jfS vagyonilag és erkölcsileg is végrom-
kuta ta i és kideríteni s nem szerez tel- j lásba sülyeszti. 
jes és megnyugtató bizonyosságot a : Kern szabad fe ledd j hogy a nngy-
felől, hogy vájjon azon indokok, melyek j korúsitaudőnak a 18 éves kortól a 2 4 
a nagykorúsítandó személy egyéni tu- j életéve betöltéséig a gyámhatóság még 
lajdonaiként a törvényes képviselő, vagy j teljes 6 év fölött rendelkezik felügye-
épen a rokonok részéről felhozatnak, a j Jeti és ellenőrzési jogának érvényre 
valóságban is megvannak-e s a hiva-j jut tatására, mely évek alat t a kiskorú 
talos vizsgálat eredménye és a kipu-) látóköre a gyakorlati élet jelenségei-
katolt körülmények egybevetéséből^nemlnek megfigyelésében még előnyösen 
igyekeznék levonni és megállapítani, 
vájjon a kiskorú gazdasági, ipari vagy 

fejlődhetik, élettapasztalatai a jó és 
rosz következmények mesritéléséban írva-

egyébb foglalkozásaiban, mely élet- tapodhatnak, s ennek folytán a rendes 
módját képezendi, tett-e oly elöli a)a-! és nyugodt viszonyok között kifejlődött 
UMMMKMMa faMúMwnETiWtMijafcwmir f witvf n ^ _ • tttl K1B .'Tilt! >J .ILL̂HXJUliU 
fedeztünk fel, csakhamar szervezkedtünk és natra távozik is. elég vakmerő tégxsd leírni 
vigan enn (rázhattuk egymást fel. hopy míg visszajön. őrizd a helyit, ne-

Mindenütt szép játék a clábri, de leg- hogy más foglalja el. 
Készünkről is merő ábránd volt. midim 

azt hittük, hogy találtunk egy kibiez-men-
tes helyet. Alig osztottunk néhányszor, egy-
szerre csak megjelen a coupé ajtajában két 
szemiivegj mely alól egy kibicz-jelölt barát-
ságos szemei kandikáltak elő. — Kezdetben 
csak az ajtóból forgatta fejét, de egy-egy 
clliangzó (iiiart v.,gy eontra ugyanannyi ki-
váncsí mosolyt és lépést csalt ki belőle. Sej-
telmünk végtére is valósággá változott. Szom-
szédomat — bocsánatkérések között — 

ízebb a vasúton, hol az elvesztett reeontra 
utáni ocsudásból egy szép tájkép téríti ma-
gához az embert. Otthon kártyázni szóra-
kozás. vasutím gyönyör. Otthon csak az kár-
tyázik, aki ttul, vasntqn az is, aki csak sejt 
hozzá* 

Hanem kibiezmentes hely, azt hiszem, 
nincsen az egész világon. Felmehetsz a Jíont-
blanc csúcsára, Jemehetsz a katakombák 
fenekére: kibicz mindenütt akad. Hívebb 
az árnyékodnál, mert ez néha elhagy, de a 
kibicz soha. Csodálatos teremtménye cz az (.kiszorítja helyéből, engem megkérdez, lion-
Istemiek, olyan orra van, mint a vérebnek, 
megérzi a kártya szagát Ott, hol nem is 
sejted, egy kedélyes mosoly kíséretében há-
tad mögött terem. Ha bátortalan vagy, biz-
tatj ha rosszul játszol, szid, ha cimtrát kapsz, 
szívesen sajuálkozik fölötted, ha vosztesz, 
ékesszólóan reménynyel kecsegtet; — de ha 
nyersz, ez kizárólagosan az ö érdeme. — 
Együtt örül, együtt sir veled, — de ha tova 
küldöd, nem megy el. Törhetlcn, és érzéket-
len hűség. Sőt ha jó szántából néhány pilla- T — — - — . -

nan és hova utazom, s ezzel constatálja, hogy 
a klábri igen szép játék, ügy látszik, a ki-
bicnek szabadalmaikat a játék szépségéből 
vonják le, ¿Vgyon lettem kibiczelvc; még 
pedig hálátlan kibicz állal 

Mert az elismerés pálmáját nem nekem 
— ki példás türelemmel hallgattam hangos 
gondolkozását, kritikus megjegyzéseit — ha-
nem Pista bátyámnak nyújtotta ezen szavak-
kal : »der altér Herr spíelt am besten." De 
nem bosszankodtam hálátlansága miatt, mert 
teljesen igaza volt, 
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józan itélötehetség higgadtabb s 
gyelmezettebb magatartással a bármely 
oldalról jövö kíilsö behatásoknak is 
jobban les/, képes önerejéből ellent-

Azt mondhatják ugyan, liogy az 
árvaszék úgy seni akadályozhatná meg 
a 24 éves kor elérése előtt nagykorá-
s i totmak önmaga iránt nyilvánuló s 
előre senki által nem tudhatot t rosz 
i rányú czélzatait; tehát az ilyen kis-
korú a maga idején elért nagykorúság 
esetén rendes viszonyok között is ép 

hatóságot ez iránybani kötelességein ék 
legéberebb teljesítésére serkenthetik, s 
térjünk át ar ra is, hogy e téren hol 
keresendők és találhatók az okok, me-
lyekben a tapasztalható visszásság 
gyökérszálai megfogózhatnak, 

(Vtfge következik.) 

ü i a r v a s v á r o s a n m l t j a b ő l . 

ezen mennyiségbe mindazon terület, mely 
időfolytában a város terjesztésére ssüksé* 
gessé válandó legitten ezen mennyiségbe im-
már bentfoglaltatva értessék 

2. Epreskertnek négy, katonai lovagló-
isicolának egy, temetőknek pedig húsz, ösz-
szesen huszonöt holdaknak á fentebbi illet-
ményen idviil, lioldját szinte 1200 Dölével 
számítva, a község részére leendő kihasitá-
sára ezennel olyformán kötelezzük magun-
kat, hogy a temetőre fordítandó husz hol-
dakból a szükséges mennyiség a nép szá-
mához alkalmaztatólag akatliolikus egyházat >4-5, szept 14.) 

Mely egyrészről Tekintetes nemes Bé- is hasonló arányban illesse, 
kés vármegyében kebelezett Szarvas városá-

. , r -x n v . / , . • nak alól'irt Földes Urasága,másrészről pedig ügy áldozataul fogna esni. a sarját m-1 

báinak. 
Igaz ; de La e nagykorüsitás ese-

teit maga a gyámhatóság eme fontos 
és életbevágó kérdés mélyére ható er-
kölcsi és lélektani oldalairól is birála-

tartozmányai, adózásai és szolgálatai is örök 
. váltság utján megváltatni engedtetnének, de 

táñale szigorú bonczkése ala vessi c s ! k i a ö I l b e 3 1 i s tekintetbe vévén mind a földes 

ezen Szarvai mezővárosa községe között e 
következő módon köttetett: 

Ugyanis minekutánna Szarvas városa 
ge a legelő eránti egyezkedésbe csak 

azon feltétel alatt; bocsátkozott, ha úrbéri K 

3. Kültsönüsen megállapittatott, hogy 
az első pontban a község részére megaján-
lott legelőbeli illetménybe, a kondorosi le-
gelőből háromezer; azaz 3000 hold, holdját 

, , , , , szinte 1200 Dölével számítva, a község ré-
községa a legelő ertoft egyezkedésbe e s a k , ^ tagban fog kihasitCatni, olylbrntó», 
<if/An -fV>1f ¿fr al ni«i'T ImPQíi tlrnv.ntf- lm. iivnftvi I. . ., Z. . „v .. ' 

hogy a keleti rész I. jegytől a II. jegyig, 
raíkint ezen vonal a térképen nyilván lát-

— a földes uraságot; — a nyugoti » , jvUiUJIrUC« tCiVUrCvL''« > u í vJi JiJiuvi ib juívujkj S J U " t"l l í l H j 
e l c m e x i > s a z o k a t a M v a t a l 0 S S ^ f ^ m « ^ m j U ( 1 pedig S ^ v a s v v l h t w f i m ^ ^ ^ k í a ' f S ^ t t m ^ é ^ ® '' 
megszokott út ján előtte felevő nyilatko- jközsége a legelő szabályozása iránt már fo- tagban a várost illesse. 

4. A belső legelőre nézve, a választó 
vonalokra kötelezőleg- megjegyezteük, liogy 

l i e s ' ^ s í g ' s a v í ^ s lííkosai" közöít meg-í a Ivülca-fok torkolatja f-Jett, a térképenlát-

megg^érük&tek," s óként sok esetben « t e azt is, ko«y a közös legelőnek b a r á t i 
, t " , , , n , 0 / 1 M í ságos egyezség altah szabályozasa s elkulo-

elme vétetnék azon szánandó p é l d á k - . M m f í n n é i d é b b c z 6 1 t 

téig (T) jegy-
hez íog kivágatni, — ezen választó vonaltól 

níizése által mindenik fél mennél elébb easíílt a városig, tűi a városon pedig az 
nak, melyekkel az életben oly sokszor a e s G n d ö illetőségnek azonnali úgynevezett Nyúl-zugtól e) jegytől kezdve a 
találkoztunk, S melyekről tudjuk, liogy i t e t t l e g birtokába s használatibba lepne ; Keresztesei- mentében, innen/) jegyig, innen 
sok esetben a tájékozatlan s esak a j bővebb megfontolás s egymásközötti ffflfr.|« Sagjrtren keresetül a Határ s t a n y á k é 

D e vizsgálódjuDk w é g tovább is j az *[. alatt idecsatott összeírás szerint ösz-
a szentélyes viszonyok teréa, s nézzük,; szesen báromszázötvenöt és négy nyolezad, 
hoi 

mondottakon kivül még mas oly 1 t e ] e k v e i _ egyszáznyolcz és uégynyolczad, 
ges momentumok is, melyek a gyám- j a z a z 1 0 ö^s ? továbbá, nem úrbéri természetű 

• I ugyan, de a törvények szerint mégis hasonló 
osztályba tartozó eklézsiai és jegyzői olya-így érkeztünk Pozsonyba azon kelle-

mes reméiiyben, hogy a klábri kontrái közt 
tén hivatalok, a melyek után a törvény sze-
rint bizonyos mennyiségű legelő-illetmény ki-

jelentkezett éhségünktől és kihizeünktől hasitása paranesoltatik, szinte tizenegy és 
me^zabaduUimlv. Almpy ház, annyi szo- fél, azaz l l í % és igy összegen négyszázhet-
Ms. A mozdony egyhangú zakatolását vi-; vönot és fél, azaz 488ij2 egész olyatén ur-

dám gigerli-íuduló váltotta fel, nieJylycli13^1 m f f ^ . ^ f 1 0 

n i , ® - a , , ' i i »1 * nieunyiségre nézve felosztó kulcsul szolgálna, 
Pliarao ivadékai fogadtak bennünket bzep m m á l f ü g v a m i ailU>bírt földesurak és illető-
nemzeti szoká^ de w éliséget nem m l - l l e g bírtokG^ok, ímő ezennel aunepélyesen 

végeitől, a térképen látható i) jegytől fel, 
jobbra a tűri útig í), jegyig, innen azon kis 
Érig, mely a Körösbe nyúlik, l) jegyig köz-
befoglalt tér, szinté a várost fogja illetni 
olyformán, hogy a Lapos, és kirakó helynek 
használni szokott dombocska a város illet-
ményébe s birtokába jusson. Továbbá a vá-
ros kaszáitója mellett, és szinte a Kórösön-
túli szénáskert mellett olyformán fog a vo-
nal kivágatni, hogy ezen szénáskert! épüle-
tek a város kaszállójálioz essenek az M és 

o. Az eként kihasitandó legelőmemiyi-
ség örökös használata kizárólag a várost 
fogja illetni, ott sem az uraságnak, sem 
örököseinek, sem tisztjeiknek, sem végre cse-
lédeinek — ha Iciilönben jobbágyi viszony-
ban nem állnak — használhatásijoga többé 

lápitja. Takaros lánykák rózsával ostro-1 kö te t e t ik magunkat .a örököseinket, miké- ^em iévón ^ m n ^ a t o időfoly-
moltak. Kz is szép virág, de kár, liogy nem pen főtekintetbc vévén mindenekfelett azt, 

elcsípni egy kraxellmber csemetét, kit világa G^közlésettl legelőbeli illetségében nyerőn-
" ii'rc vergődött dióslíipílijeitöl néhány pilla- [ (jenc csupán legbiztositóbb alapot. 
nat alatt meg'köimyebbitettünk. Nagyon oko-
san, inert Bécsben csak. aunyi időnk volt, 
liogy íitszállliattunk egy másik gyorsan szá^ 
gnldó vonatra, de a rengő hajnal Bohemia 
ezukorrépái között ébresztett fel bennünket. 

(Folyt, köv.) 

den egy-egy telek után harminezkét azaz 
32 holdat, holdját 1S00 ö l é v e l számitva^ 
Összesen tehát tizenötezer kétszáztizenhat 
azaz 15,2X6 holdat, a beesültetés (elassifica-
tío) mellőzésével Szarvas város községének, 
a megyei járásbeli tisztség jelenlétében ki-

tában a város őrködése ellenére akár az 
uraság, akár az örököseik, akár tisztjeik s 
cselédjeik és hozzátartozóik által használati 
gyakorlat czéloztassék felállíttatni, c gya-
korlati jog még a bíró által se vétessék 
tekintetbe, ily esőtekben a község tettlege-
sen is gátolhatván az uraságot Ugyancsak 
ily joggal fogja használni az uraság azon 
legölőrészt, mely ezen szabályozás által bir-
tokába kérüiend, 

6. Amennyiben netalán e tárgy — előre 
nem. látható okok ós körülmények miatt — 

Imsittatni fogtmk, o'y formán m n l m , Imgy perrel fogna eldöntetni s eme szerződés fq-
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ganatba nem menne: ezen esetre sem az 
egyik, sem a másik egyezkedő félnek bár-
mily következést a jelen egyességből, húzni 
joga riein ¡észen. 

7, Ezen . úrbéri örökös szerződés, a 
törvények értelmében elébb ;íiriszékileg, ké-
sőbb megyei törvényszékileg is fog tárgyaz-
tatni, honnan az a nmlgu kir. magyar Hely-
tartó Tanács utján jóváhagyás végett ő Fel-
ségéhez is felküldendő lészen., mit akadá-
lyozni egyik félnek sem leend joga. Addig 
azonban a közlegelő-használati jog közösen 
fog mindkét rész által — amint v « ^ 
gyakoroltatni, megjegyezvén azonban, hogy 
ha helyfeenhagyatvá ezen szerződés a fel-
sőbbi helyekről leérkezend, mindkét résznek 
illetménye minél élőbb, s ha lehet — jövő 
18á64k évi József napjáig kihasittassék s 
resignáltassék / ha egyébiránt a szerződés 
csak á jövő évi április végső, vagy május 
első napjaiban érkeznék vissza: ezen eset-
ben a végrehajtás azon évben szent Mihály-
napig nem fog foganatosíttatni. 

8. A város illetményébe esendő épüle-
tek, valamint az alólirt birtokosság ré-
szébe eső kutak költsönösen felbécsültetni 
s a birtökosság és község által egymás-
nak megtéríttetni fegnak, a szappanosi ma-
jor kivételével azonban, melynek anyagait 
a kimutatandó helyre elszállítani a község 
lesz köteles. 

9. Az ország-, düllői és tanyamenté-
ben szükségképen megkívántató utak kilia-
sitása, megyei felügyelet mellett minden-
esetre az uraságot illetvén, ez a község 
illetményébe beszámítandó nem lészen; egyéb-
iránt a kákái legelőre vezető út, nehogy a 
város legelőjébe az erre hajlandó jószág kárt 
tegyen, legalább tizenkét ölnyi szélességben 
lészen kihasítandó. 

10. Az eddigelé használt temetőhelyek, 
ha szinte ezen temetők idő folytával be is 
záratnának, — sem most, sem azután a vá-
ros illetményébe bes/ámitandók nem lesznek, 
ezek mindenkor a várost illetvén. 

11. Á vásártér, mint tulajdona az alól-
irt birtokosságnak, czéljának megfelelőleg a 
maga épségében meg fog hagyatni, a város 
Jegelő-illetinényébe azonban semmi esetre 

* sem lesz betudandó. 
12. Az ezen szerződés végrehajtásakor 

a város részére kihasítandó illetmény tér-
képe, hiteles másolatban lészen a község ré-
szére s használatára átadandó. 

13. A helybeli uradalmi orvos haszná-
latába urádalmilag engedett mostani föld, 
mint inclavált hely, a város legelőbeíi illet-
ményébe olyformán lészen átadandó, hogy a 
beruházás.* mindenesetre azonban a jelen 
szerződés aláírása előtt történendő kölcsönös 
egyezség utján leend a község által meg-
térítve. — A tűzi veszedelem elleni biztosí-
tás czéljából a város körül kivágva lévő szé-
náskertek, továbbá is m eddigi gyakorlat-
ban, mely szerint azokban a helybeli birto-
kosok, tisztjeik s cselédjeik, ügy a jobbágyok 
is, mint mindnyájan a város lakosai, takar-
mányaikat berakathatták és ezentúl is bera-
kathatják, — fen fognak e czélra tartatni. 

14 A mentőgátak javítására megkíván-
tató költségek fedezését, oly arányban mind-
azonáltal, amilyenben a község legelője ezek 
által megméntetik* — mindenkor pedig előre 
bocsátandó alku mellett — a község fa vi-
selni fogja; valamint azoknak javítására, 
melyek a város mentésére, Javítására felál* 

litya vannak és leemlenek, azonban szinte 
előre történendő alkudozások mellett, az ura-
ság is a városban létező fekvő birtokai ará-
nyához képest hozzá fog járulni. 

Mely eképén történt, és érvényességét 
csak az örökváltsági szerződéssel egyetem-
ben nyerendő, ellenkező esetben pedig min-
den következés nélkül maradandó jelen 
egyezséget négy eredeti példányban kiaiijuk, 
egyszersmind nagyobb erejére s állandósá-
gára saját kezünk aláírásával és élő pecsé-
tünkkel erősítjük. Szarvason m 1845-ik 
évi Szent-Mihály hava 14-ik napján. 

(Aláírások: ugyanazok, melyet az „örök-
váltsági úrbéri szerződésen." — Lásd múlt 
számunkban V. alatt.) 

t. köv. 

— Szolgabirőválasztás. A mult héten 
tartott megyegyűlés tárgyai között re-
ánk nézve legfontosabb volt a szarvasi 
járás főszolgabírói állásának végleges 
betöltése. A választás eredménye is-
meretes már úgy a hét folytán meg-
jelent megyei, mint a napi lapok köz-
léséiből. Dr. X r c s m a r i k János 
választatott meg 64 szavazattal a köz-
pontban fölléptetett P o p o v i c s Szil-
veszter 49 szavazata ellenében. A szol-
gabiróválasztás ilyetén kimenetelét nagy 
megnyugvással vették tudomásul úgy 
városunkban, mint az egész szarvasi já-
rásban, mert beigazolva látjuk ezáltal, 
hogy az a rokonszenv, mellyel közön-
ségünk dr. Krcsmarikot helyettesi mi-
nőségében fogadta, nem volt alap nél-
küli, s ázt a bizalmat, melyet a köz-
vélemény neki ezelőtt egy évvel lápunk 
ut ján előlegezett, eddig* i közhasznú 
működése által sokszorosan kiérdemelte. 
S meg vagyunk győződve, hogy a já-
rás összeségének vagyunk most is tol-
mácsa, midőn azt kívánjuk, hogy sze-
retett főszolgabírónk sok tisztességgel, 
de ép annyi teherrel járó hivatalát so-
káig viselje s működését közöttünk 
közmegelégedés, felülről pedig méltány-
lás kisérje! 

— Sorhad ellenőrzési szemléje. Az 
1891. évi ellenőrzési szemlén az erre kötele-
zett tartósán szabadságoltak, póttartalékosok 
és tartalékosok következőleg jelennek meg u. 
m.: óktob. hó 14-én 1881—1883., oktob. hó 
15-én 1884—1886,, októb. 16-án 1887—1890-ik 
évben sórozattak.irtóellenőrzési szemle B,-Csa-
bán november hó 17-én tartatik meg. 

— A legnagyobb magyar, gr. Szé-
chenyi István születésének százéves fordu-
lóját l íió 21-én hétfőn délután a helybeli 
társ. el. és polg. leányiskolában is megünne-
pelték. Délután 3 órakor a növendékek s a 
tantestület tagjai egyik térősehb tanterem-
ben gyűltek össze, hol Moravcsik CUm> in-
tézeti igazgató lelkes beszédben ismertette 
Széchenyi életét és hazafias irányd műkö-
dését. Majd egy hazafias dalt énekeltek el 
a növendékek karban, mellyel w émlékUn-

— Társasvacsorával ünnepelték meg 
pénteken este Dr. Jírcsmarik Jánosnak föszol-
gabirővá lett megválasztását — tisztelői. A 
mintegy 50 főre menő társaság nevében Ben-
ka Gyula igazgatótanár köszöntötte fel az 
ünnepeltet, kifejtve állásának fontosságát, ki-
váló figyelmébe ajánlva a hazafias nemzeti 
szellemnek ápolását. Nagyon ló benyomást 
tett a jelenyöltakra az új szolgabíró válasza 
melyben jóakaratú támogatást kérve, hivata-
los működésének föprinoipiumául a szigorú 
igazságságszeretet mellett jövőben is az állam-
politikánaka községi élet érdekeitől való elvá-
lasztását, a felekezetek közötti békés egyetér-
tés, s nemzeti érzület megerősítését jelezte. 

— A szarvasi kereskedők a vasár-
napi munkaszünet módosítása tárgyában fel-
iratot intéztek m aradi kereskedelmi kama-
rához, tolmácsolva azon óhajokat, mikép kor-
látoztassék, illetőleg rnódosi ttassék a vasárnapi 
.munkaszünet annyiban, hogy az üzletek nyitva 
hagyassauak eléli 12 óráig, délután pedig a 
tőzsdei elárusitás is szüneteljen. A kamara 
a napokban értesítette Nyácsik S. utóda ezé* 
get, mint a kérelmező kereskedők megbízott-
ját, hogy folyamodásuk a kereskedelemügyi 
m. kir. minisztériumhoz ajánlólag felterjesz-
tetett. 

— Tanárválasztás. Grosz Albertet, a 
szarvasi főgynmasiumnak imént választott h. 
tanárát, — ki itteni állását a napokban fog-
lalta el — a csabai algymnasium igazgató-
tanácsa is megválasztotta a Valentinyi Jenő 
távozása által üresen maradt tanszékre. Grosz 
A. levélben tudatta a csabaiakkal, hogy mi-
után Szárvasra előbb kapott meghívást, az 
ő bizalmukat nem fogadhatja el. 

— Virilisták pótválasztása. A leg-
több adót fizető mogyebizottsági tagok jövő 
évi névjegyzékének kiegészítésére, illetőleg 
az időközben történt elhalálozások folytán 
üresedésbe jött tagsági helyek betöltésére a 
pótválasztás határnapjául jövő nov. hó 9-ike 
tűzetett ki a kedden tartott vármegyei köz-
gyűlésen. Miluilfi József, elhalálozott válasz-
tási elnök helyett dr. Salacz Oszkár, alelnö-
kül dr. Jlavidr Gyula küldettek ki. 

— Színészet. Még m múlikel az idény 
színészek nélkül. Hogy nyilvánvalóvá lett 
Csóka csapodársaga, Bárdy Lajos, ez idő 
szerint Békésen működő színigazgató, a még 
hátra levő csonka saisonra a járási főszolga-
bírótól előadások tartására engedélyt kért 
és nyert, s f. hó 29. kezdve 16 előadást fog tar-
tani az arénában. Bárdy társulata nem első-
rendű társulat, de jövetelöket jó hír előzi 
meg, a békésiek sok jót mondanak a jól 
ellátott törekvő társulatról. De álljon itt az 
igazgatónak jelentése : Színházi jelentés. Be-
cses tudomására juttatom a n. érd. közön-
ségnek, miszerint jelesen szervezett társu-
latommal a működést t é. szeptember hó 
29-én megkezdem. Tekintettel az előhaladott 
időre, csupán 10 előadást tartok, műsoromat 
a zene- és színműirodalom legkiválóbb új-
donságaiból válogatván össze. Idényem biz-
tosítása czéljából 16 élőadásra bérletet nyi-
tok. • Bérletárak 16 előadásra\ Páholy 40 
irt, Jvörszék 12 frt. Zártszék 8 f r t Színre 
kerülnek: 'Nagymamiig Megboldogult, Rend-
jel, Hiiszárszerelenii Áz ngglegények, Vad-
orzók — legújabb vígjátékok. fenegyerekek, 
Jani és Juczi, Kisvárosi hírességek, h'ene-
Mnyok — legújabb bohózatok, Paraszt tromf, 
TJzsai gyöngy, Szegény Badóné, Kondoros* 
szép csaplárné — legújabb népszínművek, 
Pepita, lürályszöktetés, Ördög a földön. Su-
hancz, Plpacsösz király, Egy éj Velenezébeii 
stb. kitünö nj operettek. A n. é. közönség 
köréböl bizottság alakulhat, mely a bérlet-
ben előadandó darabokat megválaszthatja, 
miután czélunk újdonságokkal s jó műsorral 
a bérló közönség bizalmát viszonozni. A tár-
sulat névsora ; műszaki szemelyzet: Bá " 
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Lajos igazgató, rendező, Kunhegyi Miklós szabb hangzása által, alkot kellemes vágj 
művezető rendező, Fekete József karnagy, 
Nyitray Sándor ügyelő, Aranyossi József 
könyvtárnok, Molnár Béla diszletfestö, Aradi 
Kálmán szertárnok, Králik Mihály sugó, Ke-
rekes Emma pénztárosnő, Tóth Imre szín-
házi Szolga. Működő személyzet: nők : F. 
Hegyi Janka operette oöloratur énekesnő. 
B. Hendrey Anna operette- s népszinmű-éne-
kesnő. Koyacsiesné Sarolta soubrette s nép-
színmű énekesnő. G-aál Emma másodoperette-
és népszínmű énekesnő. Rúzsai Etel drámai 
szemle és hősnő. Nagyné Könyves Mari drá-
mai és hős anya. Márkó Emília naiva és 
társalgási. Moórné Piroska opérette-comika, 
Markó Gáborné, paraszt anya. Füzessi Szidi, 
Gálffi G-izella, Palóczy Lujza, Engertli Anna., 
Aradiné Melanie kardalosnők és segédszi-
nésznők. Férfiak; Bárdi Lajos hős szerelmes 
és jellem. Kunhegyi Miklós saloncomikus, 
bonvivant, Antal Imre népszinmű és operette 
bariton, Pintér István tenorista. Lendvay 
Nándor operette buffó, kedélyes apa. Ara-
nyossy József vígjátéki és társalgási színész, 
Nyitray Sándor burlesc comikus-naturbursch. 
Dalnoki G-aál Gyula jeliéin- és drámai apa. 
Aradi Kálmán segédcomicus, Eévész Henrik. 
Szűcs László. Kovács Imre. Kiss János, 
Miksai Emil kardalosok és segédszereplők 
Kovacsics Margitka, Markó Olga, gyermek-
szereplók. Bérletelőjegyzés végett Kunhe-
gyi" Miklós művezető teszi tiszteletét Szíves 
pártfogást kérek; tisztelettel. Bárdy Lajos, 
a losonczi színház igazgatója. Részünkről csak 
jót kívánhatunk a társulatnak s melegen ajánl-
juk közönségünk pártfogásába. 

— Szüreti szünidő. Az ág. ev. főgym-
nasiumban, valamint a társ. leányiskolában 
is f. hó 22-én, kedden szüreti szünidőt tar-

V. 
rendezett szombaton 

este a „Bárány", vasárnap pedig a „Sas"-
vendéglő helyiségében Nagy Pista, a bpesti 
népszínház volt tenoristája. Különösen a má-
sodik napon volt nagyobb közönsége, mely 
élvezettel hallgatta énekelőadásait, bár hangja 
inkább a magasabb registerekben mutat erőt 
és érczességet 

— T o r n á s z d i c s ö s é g cz. minapi újdon-
ságunkkal kapcsolatban felemlítettük, hogy 
Oláh Miklós íógymn. tornatanár, lapunk mun-
katársa. a fővárosból jött felszólítás folytán 
közzé fogja tenni az általa szerzett füzér-
gyakorlatokat. Azon felfogással, szemben, 
mintha azok német munkák után volnának 
alkalmazva, ion temli tett munkatársunk kö-
vetkező helyreigazító sorok közlésére kért 
fel bennünket: „Miután e^eu plasticai gya-
korlatok Összeállításának eredetisége tisztán 
magyar és sok évi kísérletezésem eredmé-
nye, a nélkül, hogy olyant képben, írásban, 
vagy bármily alakban is láttám volna: szük-
ségesnek tartom e/t a tényállás valódiságá-
nak okáért felhozni, atinál is inkább, hogy 
az más tanintézetek által elfogadtatván, ne 
mint német utánzat, terjedjen eh Az „Egyet-
értés" is nem cáak eredetiségét ismerte el 
a füzéreknek, hanem azokat, illetve a „Klapka-
indulót" épugy, mint a székely lapda-játékot 
különlegességnek mondá. De nem is lehet 
itt utánzat vagy átdolgozásról szó sém, mert 
a német keringő más tUenyű, mint a mi csár-
dásaink és igy a mozdulatok is, a zene üte-
nyéhez alkálínaztatvan, máskép csoportosít-
hatók* Ha egyik nemzeti tánezot nem lehet 
lejteni ogy más nemzet zenéjén: épugy fü-
zért senu H a van nemzeti zene: ugv a fü-
zér is nemzeti jellegű lehet, Azon gyakorlatok 
elemei, melyekből füzérem áll, ismertek a 
magyar törnakönyvékbŐl is, de ezek csak az 
anyagot adták s olyanok, mint áz épitész ke-
zében a tégla, mész és homok, melyből az 
egyszerű háztól kezdve a legremekebb pa-
lota is épülhet a szerint, a mint azokat áz 
építész ízlése vagy alkotó ereje képes össze-
rakni. Vagy a zeiie világából véve hasonla-
tot; a zeneszerző is a kottáknak feljebb 
vagy lejebb elhelyezése, rövidebb vágy Kosz* 

lelkesítő dallamot. De egy sikerült zenemű-
nél még se a kották feltalálóját vagy rend-
szerbe foglalóját illeti elismerés. A mi füzé-
reink becsét különben, a jövő tavaszszal tar-
tandó orsz, tomaüniiep fogja jobban megmu-
tatni, t. i. ha nem egynéhány, hanem az ösz-
szes iskolákkal versenyezhetünk. Akkor tű-
nik ki, hogy az palota-e, vagy csak bakterház ?u 

— Uj segédlelkész. Bajfay Sándor, ío-
gymnasiumunk egykori jeles növendéke, la-
punk munkatársa, ki a theol. akadémiát Po-
zsonyban végezte j s egy évet ájenai egyetemen 
töltött, f. hó 24-én szenteltetett lelkészszé Bu-
dapesten, a deáktéri ev. templomban, mélt. és 
főtiszt. Sárkány Sámuel bányakeriileti ev. püs-
pök ur által. — A sogédlelkészi.hivány t Török 
József főesperes, czeglédi ev. lelkész állította 
ki a felszentelt számára, ki ma tartja bekö-
szöntő beszédét a czeglédi ev. templomban. 

— Osz. A d.erfys, mosolygó nyárutói na-
pokra kalendariumi pontossággal elkövetke-
zett a hideg szeles Ősz. Költözőink, a fecs-
kék, gólyák, — kik eljönnek tavaszszal az 
ősi fészekbe hirdetni a rügyfakasztó' kike-
letet — szintén búcsút \ettek tőlünk; csa-
patosan már csak akkor látjuk őket meg-
térni, mikor majd 

„Megenyhül a lég, vidul a határ . . . 

addig legfeljebb szólóban jelenik meg egy-
egy jólelkű gólya, hogy kis testvérkét hoz-
zon a jó gyermekeknek. Elszálltak a madarak 
s megjő helyettük a nemzet napszámosainak 
vándor serege, megélénkül esténként a szellős 
fealkotmány, gyújtani fog a dal zene és költé-
szet! Üdvöz légy Tlialiának megnyilatkozott 
temploma! 

— Kútba ugrott. Két év óta hajtogat-
ta 3 . . * , J . , , . csabai földmives-gazdá-
nak Zsofka leánya 0 . . . . . - Gy . . . . 
szarvasi csinos fiatal legény vállára fejét és 
súgta a legénynek fiilébe : 

— Örökké csak tt tied !, ... 
A tulboldog legény hitt a leánynak és 

nehezen várta azt a napot, hogy szabadsá-
golják és beállíthasson a leány szülei elé, 
megkérni a kezét. — A szülök nem nézték 
rosz szemmel a fiatalok szerelmét, de köz-
ben beállított hozzájok egy özvegy embere 
kinek szép birtoka és talán több ökre van, 
mint a legénynek és ki szintén a leányuk 
kezét kérte tőlök; a szülök kijelentettek a 
kérő előtt, hogy leányoknak van már jegye-
se és ők nem óhajtanak arra ráerőszakolni 
senkit, — hanem igyekezzék annak szivét 
megnyerni, — s ók szívesen adják beleegye-
zéseket. 

— Ha csak ez a baj, ugy é felől egészen 
nyugodtak lehetnek, mert ő már bírja a le-
ányok szivét, csak ők adják beleegyezésüket 
és ő boldog lesz. 

Ez igy tartott egy darab ideig, hogy 
a leánynak két vőlegénye volt egyszerrey 

persze a legény nem tudva a másik létezé-
séről, — míg nem a mult csütörtökön mind-
ketten egyszerre állítottak be menyasszo-
nyuk látogatására. Egy darab ideig csak 
szemmel mérték egymást végig, inig végre 
az egyik kifakadt és kérdezte: 

— Mit keres ön .itt, mi joggal jön e 
házhoz ? 

— Én Zsofkának vőlegénye vagyok és 
igy azt hiszem, hogy jogom is van, hogy e 
házhoz járhassak. 

A vőlegények között támadt heves pár-
beszédet a menyasszony meghallván, ijedté-
ben néki rohant a kútnak és bele vetette 
magát, mit az ablaknál álló fiatal legény meg-
látva, kirohant és szerencsésen ki is men-

tette és mint, kinek nincs mit keresni ott, 
hol csak ül vesztett boldogságát sirathatja, 
kiment a vonathoz, hogy haza utazzék Szar-
vasra, de a leány ekkor tudta meg, hogy 
„Ki az igaz szerető", s ngj \ a hogy a kútból 
kihúzták, át.ázottan utána ment, visszahívni, 
liogy beszélje meg szüleivel, mikór tartják 
meg esküvőjüket. 

— Halálozás. Tavatzi János, ügyvéd, az 
egyh. és közs, élet egyik kiváló j elese hunyt el a 
napokban Orosházán. Benne iogymnasiumunk 
is több éven át buzgó iskolatanácsosát gyá-

— Jegyzőválasztás lesz holnap B.-Szt,-
Andráson. Mint értesülünk, a választás alatt 
levő II. jegyzői állásra Fábriczy Soma, ottani 
adóügyi ellenőrt fogják egyhangúlag megvá-
lasztani. 

. Hivatalos ideje most volna, ha az 
jég annyira tönkre nem tette 

volna szöllőskertjeinket. Valóban, az ideinél 
szomorúbb szüret csak az lehet már, mikor 
majd a fillokszera nálunk is elvégzi rettenetes 
munkáját. Szőllős gazdák, kik augusztus elején 
25—30 akónyi bortermést reméltek, restel-
kedve hozzák be évi bortermésüket egy más-
félakós hordócskában. Szomorú kilátás a far-
sangra. 

— Felhívás. A szarvasi főgymnasium 
könyvtárával hivatalból mielőbb átadni tar-
tozván t. cz. Mocskónyi József tanár úrnak, 
az iskola és közönség érdekében fölkérem 
mindazokat, kik bármely időből olvasásra 
vagy másnemű használatra könyvet kiköl-
tsönöztek, hogy azt legkésőbb f. év október 
10-ig beszolgáltatni s nevükről töröltetni el 
ne mulasszák. A Könyvtár átadásával meg-
bízottak nevében: Benka Gyula, igazgató. 

— Szerencsétlenség. Kontúr József 
kir. jbiró neje f. hó 21. Richárd Irma úrhölgy 
társuságában sétakocsizást tett a szentandrási 
kőúton. A gáton — nem tudni mi okból — a 
lovak megbokrosodtak, a kocsi az árokba for-
dult s a bennülök közül Richárd k . a. a vállán 
szenvedett súlyos sérülést. 

— Fonográf. Ezt a ritka gépezetet, me-
lyet a nyáron is élvezhetett a közönség, ismét 
elhozta hozzánk tulajdonosa. Ma egész nap á 
Bárány-szálloda 2. sz. szobájában megtekint-
hető. Ajánljuk az érdeklődők figyelmébe. 

— Német leányok, szepességi jó csalá-
dok gyermekei, ajánlkoznak kis gyermekek 
mellé a németnyelv elsajátítása vége tt. Érdek-
lődők forduljanak e tárgyban lapunk szerkesz-
tőségéhez. 

SELYEM-GRENADINES, feketék és szi-
nesek, (mindenféle világos színben is) 9 5 
k r t ó í 9*25 írtig méterenkint (18 minő-
ségben) küld öltözék- vagy darab-számra, 
porto- és vámmentesen Henneberg G. 
gyári raktára (cs. és kir, udvari szállító) 
Z ü r i c h b e n . Minták forduló postával kül-
detnek. Levelekre 10 krös levélbélyeg ra-

gasztandó. 

f 
1 

A legkellemesebb szórakozást az 
öszi és téli estékre a „Képes Családi 
Lapok" czimll szépirodalmi képes heti lap 
nyújtja válogatott tartalmával s szebbnél szebb 
illusztráczióival. Legutóbb megjelent száma el-
hunyt jelesünk, Ballagi Mór emlékén kívül a 
legnagyobb magyar, gróf SsiehcnyiMvdn emlé-
kezetének is van szentelve. Béutíe van továbbá 
Jókai Wfc czikke a budapesti életről; egy igen 
érdeke* czikk a jelen század milliomos jótevői-
ről \ érdekes elbeszélések, rajzok, költemények, 
csevegések s más mulattató apróságok egészí-
tik a lap tartalmát, mely úgy belérték, mint vál-
tozatosság tekintetében a közönség igényeit 
minden tekintetben kielégíti. Az októberi ne-
gyed kezdődni fog Bcnicskyné Bajza Lenkének 
„A tiiok" czinui nagyérdeküs kiváló szépségek-
ben gazdag regénye afőlapban, továbbá Tábory 



6. SZARVAS és VIDEKE Vasárnap, szeptember 27, 1891. 

Bóbcrt „Alakulások11 czimű éidekfeszitő regénye 
á p f l l é l d e t b ^ negyed folyamán 
JókaiMór koszorús Írónktól s. Tolnai Lajostői 
is fog közölni néhány kiválóan szép elbeszélést. 
Mindezeknél fogva a legmelegebben, ajánljuk a 
„Képes ös.alcidi-£apo¥'-&t olvasóink figyelmébe. 
Előfizetési ára : egé*z évre 6 írt, fél évre 3 frt, 
negyedévre 1 írt 50 kr. Kiadóhivatal: Buda-
pest, V., nagykoron a utcza 20. szám. 

„Feltét elünk emlékezésnek rabja ; vérmes 
szülött; de már számlálva napja ; mig érett 
gyümölcs : fáján tapad ; ha megpiíhiil; rá-
zatlan leszakad !" 

III, felv. 2. szin, 
* 

ÚVÍ m 

—Wá-iíjtV-

Közli: jíj. Bürlóky Lf 

„Gyarlóság, asszony a neved.'-1 

1. feiv. 3. szin. 
á; 

„Füled mindenki Irirja; szód kevés; 
ítéletet hallj bárkitől ne mondj lu 

I. felv. szin. 

„Kölcsönt ne végy, ne adj : mert a hi-
tel elveszti önmagát, el a barátot Viszont: 
adósság a gazdálkodás hegyét tompítja." 

I, iely. 8. szin. 

„RetuJü ; a nap, ltogy forgandó, 
Kátéid, csllíagtűz ragyog; 
A Valdfc, hogy Igazmondó, 
Csuk nö azt, hogy Iiií viigyok, 

II. f'«lv. szin. 

. . , . Becsületes lenni, — a 
jár a világ, — annyi, mint 

ezerböt lenni kiszemelve." 
II. felv. 2. szin. 

arezczal, kegyes gyakorlattal 
becznkrozzuk magát az ördögöt:1 

IIL fülv. X. szili. 
-f-

„Ltnni vagy nem lenniaz i t t a k é r -
dés ! — Akkor nemesb-e a lélek, ha tüll 
balsorsa minden nyűgét, s nyilait $ vagy, ha 
kiszáll tengerfájdalma ellen s fegyvert ra-
gadva : véget vet neki? Meghalni -—elsziuiy-
n y a d n i — s e m m i több, — g egy álom által 
elvégezni mind a szív keservét, a test ere-
dendő természetes rázkódtatásait: Oly czél, 
minőt óhajthat a kegyes." 

III. felv. lv szin. 

,, . > > . ha becsületes vagy, leány, szép 
is: nehogy szóba álljon becsületed szépsé-
geddel !" 

r. I. szili. 

Ha sominkkal a szeretet oda: 
Mert hogy melyik vezérli, vitapont, 
Sz.orelyin-é a sovsot, yngy viszont ? 

III, felv. % szin, 
*fc 

' „Am sírjon íi nyilverte vud, 
Ép giirmek treíasng; 

Mert, ki vigyáz, ki. w g szunyád , 
. így foly le a világ." , 

III. felv. 2 szin. 

,jj\lert e veszett világban aranyos lrezíi 
gonoszság félretol jogot s a vétek árán gyak-
ran megveszi magát a törvényt. De nem úgy 
van ott ferm: ott nincs kibúvó: a tény ott 
igaz mivoltaként áll s arra kényszerit,hogy 
szemtül-szembe állva bűneinkkel, valljuk be 

án !;{ 

. felv. 3 őzin. 

.„Felszárnyal a szó, eszme lenn mnrad, 
Szó eszme nelkill: inenybe solise hat*K 

111. ftílv. 3. szin. 

.,E szűkkeblű idők zsírjában az erény-
nek kell magának a vétket megkövetni \ sőt 
hajolva esengni: hagyjon tenni jót vele 

III. felv. 4. szin. 

„Fortélyos beszéd ahzik a bolondos 
fülben!" 

IV. felv. 2. szin. 
őt 

„Életrendünk egyedüli hatalmassága a 
féreg: mi minden egyéb teremtményt meg-
liizlalunk, hogy magunkat hizlalhassuk; ma-
gunkat pedig a pondrónak hizlaljuk. A kövér 
király, meg a sovány koldtU, csak más-más 
fogat étel: két tál egy asztalon x — azzal 
vége 

2 szin, 

„A vétek oly Ügyetlen, lui remeg; 
Bomlástól: lelve, magitfc rontja meg." 

v 5. 

„Ép ész, ha nincs : az ember irottkép, 
avagy barom \u 

IV. felv. 5. szin. 

„ . . . . jó, hogy ajánlja magái, külön-
ben nincs nyelv a világon, mely azt tenné!" 

V. felv. 2. szin. 

T r , 7 í . , . , , , , j;Kgy yei'éM se erfföt le a (íondyise-
mrnkt átkot mond jegyajándokképen ] é s ^ x ^ nélkül!« 

?llfhmla • TiÓO'tr Inni* /VTrr ni>/lc «mívi-f n -íiW , V. fülv, 2. szin. Ophéliánali i „Légy bár oly erős, mint a jég, 
oly tiszta, mint a hó ; ne menekülhess a 
rágalom elől !" 

IIL felv. 1. szin. 

„Őrizve járjanak örült nagyok !" 
1H. lelv. 2. szin. 

„ . . . . férfi vagy, ki a sors öklözését, 
jutalmait egylcép fbgádtad s áldott az, 

xv: vérével úgy vegyült ítélete, hogy nem 
ró- sip a sors íijja közt, oly hangot adni, 

milyent billeget I" 
III. feiv 2. szin. 

j, ... . rövid, mint a nö szerelme." 
III, felv. 2. szin. 

sí; 
íjMntán senldnek sincs olyanja, a mit 

itt ne hagí'jon, mit árt elébb Jiagyi el? 
Y. felv. 2. szin. . 

Tőzsdeüzletek, 
A korszerű nemzeígiizdászat legfonto-
tényezőj^ a tőzsde." «ajnos, minek da-

czára még balfogalmak uralkodnak nálunk 
igen sok témdalmi rétegben a tőzsde felől. 
A 1 e g s z o 1 i d a 1) b üzletek egyikét, a 
tözsdekötéseket* hazárdjátéknak nnnösitilt 
azok, ,kík a dologhoz nem értenek. 

Önkénytelenül is eszembe jut ez, midoa 
fájdalommal kell tapasztalnom, hogy érlék-

tözsdénk még nem. oly népszerű, aminőnek 
a közjólét nagy érdekében már régóta kel-
lene lennie. Hiszen másutt, például, Ham-
burgban is, amely pedig nem főváros, a be-
jegyzett czégek csaknem kivétel nélkül tag-
jai a tőzsdének s annak rendkívül szorgal-
mas látogatói. Mi tehát annak oka, hogy 
hazánk fővárosában nincs igy, sőt a buda-
pesti tőzsde számára a vidékről viszonylag 
kevés megbízás küldetik ? 

Fő okul mindenesetre azon végtelenül 
kiLros befolyás szolgál, melyet Bécs, illetőleg 
annak az eszközök megválogatásában épen 
nem válogatós pénzváltói, akik kivétel nél-
kül bankároknak czimeztetik magokat, pedig 
sokjok néha a kellő forgótőkével sem ren-
delkezik, honi tőzsdeüzleteinkre gyakorolnak. 

Bécs „röpiÜő üg37nökei" mint élies sás-
kák lepik, árasztják el Ilonunkat, letarolván 
mindent, ami 'általok maszlagos ígéretekkel 
hálóba keríthető. A legveszélyesebb üzlet-
fegyver^ a váltó'czen „lovagjai beliálozzák, 
becsapják könnyenbivő polgártársainkat; 
nem kívánnak készpénzfödözetet, váltóval 
is beérilc, amelyet azután könyörtelenül az 
ingók és ingatiaaiok dobraütése árán is be-
hajtatnak. 

Természetesen! akit azután ezen „rö-
pülök'" megkopasztottak, illetőleg aki hallott 
ilyféle fosztogatásról, bizony annak elmegy 
a kedve a tisztességes bankházak egyikéveí-
3íiásikával kötni rá nézve vajmi előnyös érték-
tőzsdeíízletet Pedig összes politikai napilap-
jaink a képzelhető leghathatósabb támoga-
tásban részesitik az érték-tőzsdcüzleteket: 
naponlcint hasábos ]cö7deményelcet n^j tanak 
a tőzsde árhullámzásairól és a hivatalos 
tözsdeárakról. H'iába! nálunk a közönség 
túlnyomóan legnagyobb része még húzódozik 
a tőzsdeügyletek " kötésétől, ahelyett, liogy 
a z o k b ö l t e t e m O B h a s z n o t m e r í t e -
n e m a g á n a k , 

Másrészről a tőzsdeügyletek kötését 
a közönségre nézve nagyon megnehezítik 
bankjaink, amelyek t ú l s á g o s a n maga s 
ö s s z e g ű pénzfodözetet követelnek a tözs-
dekötések födözetéül j továl)bá, a kötésenldnt 
fizetendő alkitszdijon (2 frt 50 kr.) Idnil 
még egy-nyolezad-százaléknyi ba)ikilletményt 
is szájnitanak föl, ami példáúl, egy. kötés 
osztrák hitelintézeti részvénynél (a legked-
veltebb játékpapir) 9—10 foruitra rug. Hát 
bizony ez tulmagas Icíadás a megbízó részére! 

Mindez arra szolg^il,. liogy nálunk a 
tőzsdeüzlet a közönség előtt népszerűtlenné 
legyen, ami nagy, érzékeny kár nenízetgaz-
dászati viszonyainkra, 

Szerfölött nagy örömmel üdvözölte hát 
minden jó haz&fi; aki foglalkozik nemzet-
gazdászati kérdésekkel, a méltán iegjobbhirü 
budapesti bank- és váltóházak egyikének, 
a l i é v a i D á v i d cz ; égnek , intézkedését, 
amely által lehetőséget nyújt a tőzsdeüzle-
tekben oly egyéneknek is a s i k e r biztos 
k i i á t á s á v a 1 résztvenriiök, akik csak 
25- -oO íbrintnyi födezetet bírnak egy-egy 
tözsclekötés számára nyújtani, Fokozza ezen 
nagy előnyt a megbízók részére azon kö-
rülmény, hogy a nevezett bankezég ionoké 
a legcdüícelőbb üzleti összeköttetések fölött 
rendelkezvén, megbízói számára folyton a 
legragyogóbb eredményt, nagy nyoreBőget 
bírta és birja elérni. Kzáz nieg száz köszö-
nő-levél bizonyítja ezt, amelyeket a társada-
lom legkülönfélébb osztályaihoz tartozó fér-
fiak és nők Írtak ez ügyben a nevezett banlc-
ezégnek. Kiváltkép nagyérdekűek a szegény 
özvegyek s egyedülálló nők levelei, a leik 
oly pénzeket bíztak tőzsdeüzletek kötése 
czéljából a nevezett banlcczégro, amely ele 
másutt évenkint c s a k 4—5 százalékot jö-
vedelmeztek; míg a L é v a i D á v i d bank-
és váltóház l e i k iö s ni e r e t B̂ Í a ká-
v á t o t t kezelése alatt minden hónapban 
legalább is M százaiékot hoztak a mcgln-
zóknak: s i g y 50—60%s z o r o s á t a z elöb-
b o n i j ö v e d e l e m n e 1c. 

Vák, ki. nem látja ily tőzsdeüzletek 
biztonságát és nagymérvű jövedelmező vol-
tát í rosszakaró, aki ezt tagadja. 
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Egyúttal megjegyzem, hogy a L é v a i . 

D á v x cl bank- és váltóház a tőzsdeügyletek 
kötése czéljából rá hízott pénzekkel távolról 
s e m játszik, hanem azok födozete alapján 
a l e g s z o l i d a b b tőzsdeiizletet végezi, 
amelynek biztos nyereségesvoltának egyik 
{¿tényezője a nevezett bankezég kiváló 
üzlet-összeköttetéseiben, ugy szintén szak-
avatotteágában rejlik... 

Az összes budapesti napilapok rende-
sen közlik a L é v a i D á v a d bank- ésvál-
tóház tőzsdeüzleteinek ragyogó eredniényét, 
amelyből kitűnik, hogy ezen bankczég tőzs-
deüzlet el nemcsak n y e r e s é g e s e k a 
m e g b í z ö k részére, hanem a 1 é g s z o li-
d a b b üzleti alapon vitetnek ki. 

Bármily társadalmi állású hölgynek s 
iirnak kivált kép ajánlhatom tehát a nevezett 
banlíczég tőzsde megbízatását: meri azáltal 
nemcsak jelentékeny, hanem bistositott pénz-
haszonra tesz szert, amelyet a L é v a i 
B á v i d bank- és váltóház pénztára minden 
hónapban kifizet a megbízóknak. 

Ennél jobb ajánlás nincs! 
mkm n5LEic G 

A szeptember nálunk nemcsak a sző-
lőérlelő hónap, hanem az őszi ekélés leg-
fontosabb ideje is; azéj't fokozottan szüksé-
ges, hogy mezőgazdáink figyelmét az eke be-
vásárlásra fölhívjuk. Midőn ezt tesszük, azt 
állapítjuk meg, hogy hazánk különböző ta-
lajviszonyainál fogva már évtizedéin óta a 
G u b i cz-íélc ekék a leginkább keresettek 
nálunk, melyek egyébh kitüntetéseken kivül 

lettek kitüntetve. A méltán hires ekék ki 
zárólagos gyártási jogát a Detrich ás Sagy 
budapesti czég magának megszerezvén, azo-
kat még az eddigi pompás minőségiteknél 
is jobbaknak készítteti. A czég egyik főnöke, 
D e t r i ch G y u l a , már két évtized óta 
ismeretes gazdáink körében, mint jeles szak-
értő, aki. méltó bizalmára. 

A D c t r i c h és N a g y-czég a önbicz-
féle ekéket Ghibicz ín- személyes felügyelete 
alatt készítteti, ami ujabb ajánlás azok ré-
s zére. A nevezett gyárczégnél vásárolható 
ebeken kivül mindazon mezőgnzdaságieszköz, 
amelyet akar kisbirtokosaiul^ M x P f ^ ^ é h b m . Abból kifizetem az "adót, mert hej 

czmi alatt az igazsággal homlokegye-
nest ellenkező, elferdített, gúnyos értesítést 
küldött be valami kificzamodott újdondász s 
nevetséges gúnyt szándékozik űzni velem, 
kárvallottal. Hogy mily tévesen fogta fel az 
újdondász úr a dolgot s mily bő* lében fel-
eresztve tálalt fel, lássuk az ügyet a maga 
valódiságában. 

Szept. 16-án bementem Szarvasra fel-
keresni Laukő Soma épitész urat, — kivel 
házam csak most készíttettem,— hogy a meg-
bízásom folytán vásárolt faanyag árát Wald-
ner Ignácz fakereskedö urnák kifizessem, 
Latikóval Truimer vendéglőjében találkoz-
tam. Ott voltak még: Osztroliiczki ,Já-
nos, Blaskő István, Ujíaluczki György. 
Öten bementünk a mellékszobába s leültünk 
négyen az asztalhoz szolid tarokra. Trunner, 
mint vendéglős többsaör megjelent köztünk. 
Más senki sem volt. Tárcsámból 1 frtot a je-
lenlevők láttára kivettem. Játék közben 36 
krra lett volna szükségem, de tárczámnak már 
hült helye volt. A társaság több tagja maga 
kérte, hogy rendőri motozás eszközöltessék, 
hogy így a gyanű rólok elhárittassék. Ko de 
volt közöttünk, leinek ez nem volt ínyére, s el 
sápadt arcczal, aggodalmak köztvárta az ered-
ményt s igy van okom feltételezni, ldnek indít-
ványára látott napvilágot az elferdített e be-
lőlem gúnyt űzni óhajtott tudósítás. Van okom 
hinni, hogy annak előadása folytán jelent meg 
a czikk, íri vJem egy társaságban töltötte el 
ama végzetes pár órát, midőn zsebemből a ta-
rokk-asztalnál kísaudzsiroztatott a 21S forint. 
No persze; szevettelvolna az ipse, lia én türel-
mesen elhallgatom s észre sem veszem a velem 
törtónt calaraitást. Kérdem, tisztességes ember 
rósz néven veheti-e ily körülmények közt a 
megmotoztatást ? Lám az ott levők többségi 
— mint ártat.lan emberek — maguk követelték 
a meg motoz tatást és a járásbíróság előtt is el-
ismerték, hogyjpénz volt nálam, midőn a tarokk-
asztalhoz leültünk. 4 

Hogy mennyire jó kedve volt a rugda-
lódzáshoz az újdondász urnák, kitűnik a követ-
kező soraiból: ,.Egy szentandrásí atyafi a 
mult héten berándul Szarvasra. Yig fiityö-
ré:?zé^kfízben elgondolja az úton, hogy milyen 
jó lesz már valahára lerázni a sok hitelezőt/' 
lUigdalódzásait tovább ígv folytatja: „Két-
száztiz forint.ocska lapűl* ott'benn a lajbi-

tékony czélra tett ajánlatomat legyen alkal-
mam mielőbb lefizetni. Ha pedig ön ez állítását 
bebizonyítani nem képes, úgy én Önt alávaló, 
hitvány, pökhendi henczegönek nyibánitom. 

B.-Szt.-Andyás, 1891. szept. 24. 
& s á i z l i n g e r Lász ló , 

gópés<, tőljb gép tulajdonosa és 
községi képviselői 

Érvényes 1S91. június 1-től kezdve. 
mm^ ^' s s i i , v. smM,v-

SZARVAS indul: 0- 34 cl. e. 10' 50 d. c. V 4:6 d, u 
MEZO-XÜK érk. 10' 20 „ 11* 40 „ 2- 32 5} 

V. 
MEZO-TUR indul : 5- 10 d. u. 12- 36 d. u, 0- 20 d. u. 
SZARVAS érk, 5- 56 „ V 22 4- 06 d. u. 

.) Egyelőre nem közlekedik. 

gy. 4 0 3 . 8Zi 4 0 5 . sz. 421. v. 
ARAD ind : S 24 d. e. 11.-18 d e. 9*05 este 
CSABA érk: 9 24 „ 12-50 „ 1Ö-5Ö „ — 

„ ind: 9.29 „ l ' lö d. u. 11.05 éj. — 
MEZÖ-TUR érk; 10-38 „ 242 ,, 1249 -

„ ind : 10-34 „ 2-50 „ 12 53 „ 7-09 reg. 
SZOLNOK érk: 11-19 „ 3-Ö0. „ 2.06 „ 9.06 d. e 

J7 nid; 11-27 „ 4-15 „ 2-21 „ 
BUDAPEST érk: 1-25 d. u. 7-20 este 5,50 reg, 

1 4 0 2 . gy- 4 0 4 . sz. 4G6. 4 2 2 . 
BTJDAPEST ind: 1-50 d. u.8 15 d. e. 9-50 este — 
SZOLNOK erk: 3'4S „ U'04 „ éj 

„ Ind; 3-57 „ 11'14 « 1.05 „ 5-40 d. xi. 
MEZÖ-TüR évk : 4'42 „ 12-17 d. u. 2-06 „ 7'46 este. 

„ ind:4-43 „ 1 ^ 4 2-09 
CSABA érk: 5*46 7, 1'4S „ 3-33 „ — -

ind: 5-52 213 „ 3-53 „ 
ARAD óik: 6-52 este 345 5-24 reg. — 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

egyeseknek, mind községeknek. A Deti'icli 
és^Nagy-czeg kiilünféle veíőgépei szintén a 
lerobban ajánlhatok. 

Hivatalosan jegyzett piaczi árak 
25-1 

Buza mim 9*70—9'80 Marhahús klgr. 
rna 5*50 Juhhús 

iS 

córicza 
5?50 Sertéshús 
6*50 Szalonna 

m 
-'6-7 

nagybirtokosaink szükségeinek. D e t r i c h j s r i k kell Tisza Kálmánnak"; itt parenthezisba 
G y u l a űr éveken át vezetvén az ország m é g o k é p rugdalódzni, ííögy: 
legnagyobl) tíhfccskendo-gyárát. term&zetes, ^politftaí tájékaxddás dolgában még mindig 
hogy az ű raktárából beszerczlietö t ű z o l t ó - 1 t a r t . " 
szerek mind jelesvoltunk, mind jüMnyopá-j % sületlenségek ol;va$ásám estembe 
guk 'folytán kiváltkép af^iühatökí ̂  mmd w ; ^ t t koszörns költőnknek, Csokonainelc eme 

kiíejezese: „sokszor rúgást ejt a szamár be-
csületes személyen," s felsóhajtottam e ké-
pen : jjbizony igaza van Csokonainak." f i i 

Azt is irja újdondász űr, hogy: polgár-
támiuk addig, nűg éber rendőrségünk nyomra 
vezetne, lemondott az adfeságtől valú szaba-
dulás ürömérzet érő Ejnye, ejnye, újdon-
dász űr! Jsem szükütt arczába yéi% midőn 
ily esetlen vicczet compónált,? Örülni a más 
kárán s belőle gúnyt faragni, —„bizony nem 
tisztességes dolog! Megsúgom Önnek, hogy 
bizJ én, daczára annak, hogy a mult héten 218 
forint sandzvsiroztatott ki idegen kezek által 
zsebemből, még is "Waldner iakereskedő urnák 
már e héten, kiílzettem a a házam épitéséhéz 
vásárolt faanyagok árát, 210 frtot. Tehát Ön-
nek ^ méltó boHszanködásáiu, nem jutottam 
az Ön által képzelt helyzetbe. 

Azt h irjarugdalódzáskép ujdondász űr, 
hogy í „Bo meg tisztázni fogja a dolgot Fisbán 
úriul], a hol az anyjuk jól bevásárolt még az 
őszibe, hogy Julist fékhez adták," Hogy hon-
nan vette ez állítását nem tudóin; de liogy Julis 
leányom nincs, azt férjhez nem adtam, az bizo-
nyos. Ha már most henezegő Ur! ez itlíitását 
bebizonyítani képes leend; tetszése szerint vá-
lasztandó két szarvasi jótékony czélra 100— 
100, összesen 200 frtot ajánlok fel Le tehát 
az ál arcczal! lépjen ki nvilt sisakkal a nyilvá-
nosság terére neve megnevezésével, hogy a j$-

230lü. sz. B.-Gyulai pénzügyigazgatóság. 
89 i. I. 

r • 

H a p s z á m : 
2 lovas 2.50 Kő ellátással ~ Á 0 
fér f i ellátással —.80 „ ellátás nélkül —,50 

„ ellát. nélk. 1.— 

*) 
- Válasz 

a „Szarvas és Vidéke" 88-)k számában „ci-
ci vénzét" czim alatt mcír 

Uliv. 
A „Szarvas Vidéke1* czirnü lap 38-ik 

száma ujdoiisági rovatában „ellopták a péii-
Ü) 33 rovat alatt közlöttekci't ntím vállal fele-

lósáégefe a 
Sí5KRK. 

A Békés gyulai kir. pénzügyigazgatosag 
részéről küzhirré tétetik a Békés megye csa-
bai járásában fekvő 0- és üjMgyóB község 
területén : 

a) a szeszes italoknak kimérése és kis 
mértékben való elárusitása után fizendö ital-
mérési adó beszedési joga, vagy esetleg 

b) a kizárólagos italmérési jogosultság 
s ezzel együtt az italm&ési jövedékről szőlő 
törvény végrehajtása ü'ánt X8S9. évi 33.450 
p. ü. min. szám a. kiadott utasítás 131. §-ának 
V. pontja szerinti korlátok között gyakorol-
ható kis mértékben való elárüsitás után járó 
italmérési adó beszedési joga, 

mindkét esetben az 1892. évi január hó 
1-ső napjától kezdve 1S92. évi deczember hó 
3l-ig terjedő időre föltétlen liatálylyal, és 
az 18 és 18 évekre a kölcsönös 
felmondás íentartásával, esetleg mind a három 
évre föltétlen liatálylyal a kölcsönös felmon-
dás fentartása nélkül, nyilvános árverés ut-
ján haszonbérbe adatik. 

Az árverés az alólirott kir. pénzügyi-
gazgatóság hivatalos helyiségében 1891 évi 
október hó 13. napján délelőtti 9 órakor fog 
megtartatni, a második árverés október 14-én. 
il előtt 9 órakor és a harmadik árverés okt. 
15-én d. előtt 9 órakor tartátik meg. 

Bérleni kívánók a kővetkezőket vegyék 
tudomásul: 

1. Ajánlatot lehet tenni akár az a) alatt, 
akár a b) alatt jelzett bérletre, akár mind^ 
kettőre nézve kiilön-kulön, iíat&rözottán ki-
jelentetik azonban, hogy az a) alatti esetben 
a kimérés és a kis mértékben való elárusi-
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tás után járó italmérési adó beszedésének 
joga, épügy a b) alatti esetben is a kizáró-
lagos italmérésiJogosultság s a korlátolt kis 
mértékben való elyrusitás után járó italmérési 
adó beszedésének joga elyálaszthátlan egysé-
ges bérleti tárgyat képez, s ehhez képest pél-
dául a b) alatti esetben a kizárólagos italméró-
si jogosultságot az e mellett gyakorolható kor-
látolt kis mértékben való elárüsitás után járó 
italmérési adó beszedési joga nélkül, vagy 
megfordítva, bérbe venni nem lehet. 

Teljesen egyenlő ajánlatok esetében az 
olyan ajánlat bír elsőbbséggel, mely az a) alatt 
emiitett bérletre vonatkozik. 

Ha a b) alatt emiitett bérletre vonatko-
zó ajánlat fogadtatik el : a haszonbérlet terü-
letén a kimérés gyakorlásához a haszonbéri 
szerződés mellett külön pénzügyi hatósági, 
engedély nem szükséges, és a bérlő és meg-
bízottjai az italmérési illeték és adó fizeté-
sétől mentesek. 

2. A kikiáltási ár az a) alatti esetben 
2793 Ét 39 kr. b) alatti esetben 3200 frt. 
van megállapitva. 

3. Az árverésben részt vehetnek, kik tör-
vény szerint terhes szerződések kötésére sze-
mélyi képességgel bírnak. 

Ejzáratnak : a kiskorúak, továbbá azok, 
kik valamely bűntény, vagy vétség miatt bün-
tetve voltak: Szintúgy azok, kik a kincstárral 
szerződési viszonyban állottak, de szerződési 
kötelezettségüket megszegték; végre kik csem-
pészet vagy más pénzügyi kihágás miatt bün-
tetve voltak. 

4. Az árverésen résztvenni kívánók köte-
bánatpénzül a kikiáltási ár tizedrészét 

-át) készpénzben, vagy az állami ital-
mérési jövedékről szóló törvény végrehajtása 
iránt kiadott utasítás 50. §-áhanfolsorolt, a bu-
dapesti tőzsdén jegyzett árfolyammal, ha pedig 
ez a névértéknél nagyobb volna, a névértékkel 
számításba vehető értékpapírokban letenni. 

A községele, mint jogi személyek, bánat-
X>énz letételére nem kötelezvék. 

Az árverés befejezése után a legtöbbet 
igérö által bánatpénzül letett összeg vissza-
tartatik^ a többi -árverező bánatpénze pedig 
legott visszaadatik, kivéve, ha a legtöbbet igé-
rö ajánlatinak bármely okból való elfogadása 
kétes, mely esetben a következő legkedvezőbb 
ajánlatot tevő bánatpénze is visszatartatik. 

5. írásbeli ajánlatok szintén elfogadtat-
nak, melyek azonban a 3-dik pontban megha-
tározott bánatpénzzel ellátandók. Az ilyen 
ajánlatokban az ajánlott összeg számokkal és 
betűkkel világosan kiírandó, s nem engedtetik 
meg, hogy azok tartalma oly záradékot is ma-
gában foglaljon, mely a jelen hirdetmény és a 
többi részletes bérleti feltételekbe ütközik. 

Az írásbeli ajánlatok 1891. évi október 
hó 13-napján délelőtt 8 "óráig lepecsételve a 
pénzügyigazgatóság főnökének adandók át, il-
letve posta útján oly időben küldendők meg, 
hogy azok a mondott határidőig kézbesítve 
lehessenek. 

B.-Gyulán, 1891 évi szept, hő 21-én 

A m. kir. pénzügyigazgatösg. 
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Szépirodalmi és ismeretterjesztő képes heti lap. 
Szerkeszti: Dr. TOLNAI LAJOS, Főmunkatárs i Dr. VÁRADI ANTAL. 

Felelős szevkeöztő és kiadótulajdonos : Dr. aiUllÁKYÍ ÁÍIMI2*, 

a „HÖLGYEK LAPJA" czimü divat-melléktettel s a Regényvielléklettel együtt: 
Egész évre 6 ffct. Félévre 3 frt. Negyedévre 1 frt 50 kr. 

A ^Képes Családi Lapok11 czimü hetilap uj negyedbe lép. A magyar szépiro-
dalomnak e hatalmas tényezőjét, a magyar művelt családoknak e szellemi kin-
csét még a következő irók és Írónők támogat]ák : Jókai Mór, Lanka Gusztáv, 
Rúdiiyáns%ky Gyula, Dalmady Győző, UikszáÜi Kálmán, Komócsy József, Temérdek 

dr, Mtimnyi Ernő, Petri Mór, dr. Roditzlcy Jenö\ Csorba Palotay Ákos, stb, ; Benitzky-
Bnjza Lenke, Büthner Lina, Nagyvárady Mira, Kuliffay-Benitzky Irma, Harmath 
Lujza, Hevfssiiié-Sikor. Margit, V. Gaál Karolina^ Karlovszky Ida, Mericzay-Ka* 
rossa Irma, Erzsike, stb. stb. 

A „Képes Családi Lapok'* az öfszes szépirodalmi képes hetilapok között a 
legélénkebb, legyúltozatosab. Tartalma ax irodalom minden vrflfaját felöleli; képei a jelen 
eseményéit s a legliirnevesebb festők műveit mutatják be. 

czimü havonkint kötszer megjelenő d i v a t m e 116 k 1 e t e a 

Begénymellékleté külön beköthető négy kíitet érdekes regénynyel ajándékozza 
meg évenkint az előfizetőit 

A „Képes Családi Lapök"-nak mdg a z ö l d b o r í t é k a is tele van mulattató 
közleményekkel, liumoros aprósiígokVal, sakk-, kép-, szám-, koezka- és ponttaliinyokkíi I és szó-
rejtvényekkel, mely.ek.nfek megfejtői értékes jtitalmakat kapnak 

A „Képes Családi Lapok" gazdag tartalma és számos melléklete daczára még-
is A- legolcsóbb szépirodalmi képe* hetilap ; éppen azért bizton számítunk minden honfiú cs 
hónleány, minden magyar család tamogatiísára és pártfogasára. 

Mutatványszámokat ingyen és bérmentve küld akiadóhivatal mind-
azoknak» a kik ez iránt — lugczéisz^übböii levelezőlapon — hozzáfordulnak. 

A ki az egészévre szőlő hat IVtnyi elóíizetési Összeget 40 kvíijeztlr csomagolási és posta-

szállítási dijjaí együtt egyszerre beküldi, annak A regéryt; és ii ki B frt előfizetési összeget' 

és 30 kr. csomagolási és postaszállítási díjjal együtt egyszerre beküld, annak két eredeti re. 

gényt küld ajánlva jutalmul. • • : ' " 

A k i 3 uj előfizetőt gyűjt s az előfizetési összöeget egyszerre beküldi, annak elisme-
résül egy díszes emlékkönyvet küld & kiadóhivatal, 

Megrendelhető postautalványon minden postahivatalnál és minden 
könyvkereskedésben. 

Előfizetéseket (a hónak bármely napjától) elfogad a »Képes Csa lád i L a -
pok" kiadóhivatala Budapest, Fagykorona-utcaa 20, szám. 

3—5. Telies számú 

1 Tf1 

közgazdasági és politikai napilap 
teljesen független programmal, 

szerkesztik 
Ló'cherer Andor és Kormos Alfréd. 

A AÖ-YAR FÖI/S" bel- és leül-
munkatársai közt a politikai és köz-
gazdasági téren szereplő férfiak egész 

sorát találjuk. 
E l ő f i z e t é s i á r : 
léyre 3 frt 

t f c "Sr 

A „MAGYAR FÖLDW előfizetői 
a lap ingyenhirdetési rovatát 

nagy sikerrel használják. 
K ü l ö n b ö z ö m e l l é k l e t e k . 
Mutatványszámokat ingyen és bér-

mentve küld: 

A M a g y a r E ö l c l k i a d ó -

3 - 3 h i v a t a l a 
Budapest, IV., Granátos-utcza 1. 

w 

'̂WtMWfAlfA-
f r 

Egy 7 oktávos erős szerkezetű 

w 
jegenyefából, igen jutányos áron 

I W B L A Í D é 
Megtekinthető 

KORIK JÁNOS 
fodrász urnái 

B—3 Beliczey-utcza 10, házszám. 

Nyomatott Sámuel A. gyorssajtőján Szarvason 
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