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tfiza-utcza, 1283. sz l̂tn, hova a lap szellemi 

részét illető közlemények, reclaimltiók és elő-
fizetési. pénzek küldendők. 

tol Kéziratok n&rn. adatnak vissza, 

Előfizetéseket és hirdetéseket elfogad hfclyben 
A KYÁOSIK SOMA UTÓDA OZ JÍG 

Ugyanitt egyes számuk is kaplia tök. 
Égycs szám ára 10 Jer. 

Hirdetések ás nyílttéri Iwzlemétiyek juldnyos 
áron vétetnek fél. 

Határkérdés és temetkezések. 
Az alföldön, hol ebben a század-

ban minden térem óriási haladás tör-
tént s különösen a lakosság nagy ará-
nyokban szaporodott több olyan ügy 
van, mely közigazgatási tekintetből más 
mórtéket igényel hazánk más vidé-
keiné], 

Magyarország felső vidékein, a vá-
rosoktól eltekintve — a községek na-
gyon csekély változást mutatnak, akár 
népességük, akár vagy0n0s0dásuk te-
tintetéheii az évtizedek előtt létezett 
állapothoz arányítva. Határuk többnyire 
ugyan az, mmt volt 20—30 év előtt 5 
egy-egy község nem bővülhet szerzés, vá-
sári ás utján; a lakosság helyhez kötött, 
vagy ha tartózkodása helyét meg is változ-
tatja, akkor útja nagyon is messze vi-
dékre visz, hol uj otthont keres magá-

sokan keresik a városinál olcsóbb életet. 
S ha egy nagy község egész rajt kibo-
csát a tanyák közé: a hatóság viszi 
utánok az iskolát, hogy részölc legyen 
a, mivelödés áldásaiban. 

Az iskola megtelik és a tanyai 
lakosság a „körülményekhez képest" 
jól érzi magát . . . . . líem igy a külön-
féle hatóságok, akár a község elöljá-
rósága, álcár a lelkészi hivatalok. Ha 
meg kell keresniük egy-egy tanyájához 
tapadt polgárt, valóságos nyomozás fö-
Ivik, kivált heti vásárok alkalmával, 
hogy valakitől kiüzenjenek a keresett-
nek, hogy „ gy ujj ék be, mert baj van 
a minisztériumnál ő miatta," — alább 

nak, Hem úgy a mi alföldi lakosságunk, í IT ia napság nem kezdjük Bizony-bizony 

keznek és virágzásnak indulnak. Lépten-
nyomon, az áldott sik föld minden ré-
szén ember lakik ; kicsi birtokára ta-
nyát épít s oda vonul állandó tartóz-
kodásra. Kincs egyedül sehol sem, mert megyében a határkérdés rendkívül za-

a lakosság el van szóródva, de azért egy 
központhoz illetékesnek tartja magát. 

Itt előre bocsájtom, hogy az al-
földön, vagy legalább nálunk, Békés-

melynek községei egyre tágulnak, a 
ter ara nrég in*« ; nenes 

nehéz állapot ez! 
De vizsgálódjunk tovább, mennyi 

m 

bert , ily pusztákból uj községek kelet-
v hívogatják a munkás em- visszaélés vagy törvénytelenség íölö 

kell sokszor szemet hunyni, azért, mert 

varos-
Senki nem hinné példáid, hogy ama 

bizonyos szentandrásrcsárda,nem Szent-
andrás határában létezik; hogy a Kondo-
rostól félórányira levő Kis-puszta, Kis-

ás, egyházilag Orosházához illeté-
s s nagy részt szarvasiak lakják; 

Kondorostól felórányira van Grásp ár te-
lek, Kis-Csákén, ez pedig orosházi ha-
tár. de egyházilag Szarvas—• Kondoros, 

A törvény úgy rendelkezik, hogy 
a mely község határában valaki elhal, 
az ugyancsak azon község határában 
temetendő, ha másutt óhajtaná az elta-
karittatást, felsőbb hatósági engedélyre 
van 

z am; rendien van ez 
felső vidékein, hol lépten-nyomon ujabb 
községre találunk, de nálunk alig me-
het valaki a szomszéd községbe a nél-
kül, hogy egy harmadik község határán 

T Á Fy 0 A,. 
rom nap a Balatonon, 

A „Szarvas <ís V K K W eredet i Uírtiija, — 

í r ín : Vitális István. 

Gyönyörű reggelre viradfimk. Minden-
felé a legnagyobb csend, csak a iák sárgulni 
kezdő 
szellő 

nélküli viz csillámlik s a gyenge hajnali 
szellő fodrozza s/i.iét. ¿v mint feljebb haladt 
a tiszta kék égen s sugarai fehnelegitették 
a levegő ti a tóban levő fürdőbe mentünk 
A tő vizén lebegő ftirdőházba mintegy 
B00 m. hosszú fahidacska vezet. Egyszer — 
mint beszélik, a sz . . , A püspök is meg-
látogatta a gyógyerejii fürdőt s midőn a 
gondnok nagyban dicsérte a viz gyógyító ere-

mé a icgnagyoou csenu, csaic a i,lk wgumi e i r & i t y e . l l 0 g y a <kl megfilrdik benne, 
cezdö lombja m t kőborol a hűvös hajnali | l c g a l l l b I ) é v v e J fiatalabban jön ki belőle, 
zöllő. A hajnal hasadását, a nap felkelésétL p n s p ö | c üeVetve monda: „No akkor még-

JIÜIV meg s a vérpiros «¡-»HWIV — 
egy óriási tűzgolyó, kibontakozik a ragyogó 
nap. Aranyos sugarai vidáman eviezkélnetc 
a tó tiszta vizében. A hajnali köd összevonja 
szárnyát s ; leplezetteim] tárul elénk a tó 
felséges panorámája! 

A lassan emelkedő nap beinosolyogja 
a parti rónát, melyet a suttogó nádas sze-
gélyez, s mely a távoli látóhatár kékesiedé-
be vész* Az első napsugár a tihanyi félsziget 
bérczhomlokát csókolja, kelet felé a parfc-

bugygyanó forrás vizét kóstoltuk meg* fe l -
kerestük Kisfaludy Sándor emlékszobrátj 
melyet zalamcgyei tisztelői emeltek a Bala-
ton vidék rege-költőjének 

Ezután búcsút vettünk a kedves fekvé-
ső B.-Füredtöl s Tihany felé hajóztunk. A 
félsziget messze szökik ki. a tóba s csak kes-
keny földnyelv köti össze a szárazzal. A 
kietlen bérez tetején a történelmi nevezetes-
ségű templom két tornya úgy emelkedik ég 

int két imádkozó kéz. A tó vizű 

meredeken kiemelkedő oldalon csak törpe 
bokrok, csenevész cserje s száraz kóró ten-
geti sijányan életét. A félsziget még e szá-
zad elején sűrű erdővel volt fedve, de a 
borra szomjazó nép meggondolatlanul egy 
szálig kiirtott?* az erdőt s most nem akad 
Ügyes vállalkozó, ki egy kis fáradozással 
tündérszép paradicsommá alakítsa át e ter-
mészeti szépségekben amúgy is bővelkedő 
félsziget kopár oldalát. A verőfényes oldalain 
ugyan megterem még ma is a tüzes bor 
s megterem a tisztamagyar ember is. A kis 
gözös gyorsan szelte a Balaton fodros vizét, s 
csakhatnarTihauy alatt vetetünk horgonyt A 
parton ott lesett inár egy pár gyerköczftele 
marok balatoni „kecslcekörümmer's „uri fej-
kötővel" A keskeny szirt-utón csak ügygyel-
bajjal tudtunk előre haladni, mert mind-
untalan megállított a száraz csipkebokor^ 
tán hogy bajait panaszolja el s orrabu-
kással fenyegetett a színtelen sima gyöp, 
I gazat mond a népdal: 

„Szdp a tihanyi kilátás, 
Do nolitfz it f e l ju tás ; 
H a jávíísod jol)b volna 
VVndtSgíiá ía több vühiá," 

Mire felértünk a hires viszhanghoií, egész 
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n e gázoljon. Piszén még Kondorosról 
Szarvasra is Szentandráson keresztül 
kell menni. i , 

Már most alig lehetséges kikerülni 
a törvénytelenséget. Elhal valaki a Fu-
r u g y i szőllőkhen, eszőllük Szt.-András 
határában vannak; vagy Csabaosüdön 
„ ez is Szt-Andráshoz tartozik — 
Szik egyszerűen Szarvasra eltemetés 
czéljából, mert az elhalt Szarva 1 

volt illetékes; Kte-Pusztáról is csak 
szállítják az elhunytakát, söt gyakran 
megesik, hogy Csákóról, Gáspártelekröl 
i s pedig ez utóbbi már Orosháza ha-
tára, honnan különben is a Kondoros 
határában levő temetőbe temetkeznek 
rendszerint. 

A hatóság nem tehet eleget a sza-
bályrendeleteknek, vagy a törvénynek. 
Néha megsokalja a dolgot és kibocsát 
szigorú rendeletet, hogy ezentúl 50 frt 
büntetes terhe alatt tilos a hullákat el-
temetés végett idegen határba szállitani. 

A nép zúgolódik és jajgat, hivat-
kozván. előbbi időkre, mikor a töivény 
pem volt olyan szigorú, és szegény 
egyesek kifakadnak; hogy ilyen csak is 
velők történhetik. Azután ? . . . Hogy 
a törvény ne szenvedjen csorbát, ki-
húzzák a haldoklókat az ágyból s viszik 
illetékelces helyére gyógykezelni és 
— meghalni. 

W m ritkán útközben meghal a 
szegény beteg, de legalább otthon pihen; 
teljesitve az ígéret, milyennel egykoron 
Jákob is Jekötelezé fiát, Józsefet, mond-
ván : „Ha én te előtted kedves vagyok, 
kérlek, cselekedjed velem e jótéteményt 
és hűséget: ne temess el kérlelt, enge-
met Egyptomban!? 

Hogy ki lehet eszközölni, 
a tanvai és maiorbeli n 

nem igen tudja^ de hogy „he lehet azt 
vinni okosan4i — azt érti. 

Ha már ilyen rendkívüliek a mi 
viszonyaink, ugy ezeknek elbírálása és 
mérlegelése is, kell, hogy kivételes le-

Xnkább könnyen szerezhető enge-
dély utján történjék az ilyesmi, mintsem 
hogy a törvényes rendelkezés kijátszá-
sával. Elég volna nézetem szerint a 
legközelebbi hatóságnál, elöljáróságnál 
jelenteni a dolgot s az illető hatósági 
közeg csak kivételes esetekben — jár-
vány idején — lépne fel akaciályózólag 
Helyes volna é tekintetben szabály-
rendek tileg intézkedni. 

A népesség szaporodik, terjeszke-
dik, otthonától messzire távozik, de 
az óhajtást magával visai, hogy bár 
csak valódi otthonában zárhatná le sze-
meit, vagy pihenhetné a örök álmot. 
' A határkérdés rendezése nem köny-

nyíi feladat, bízzuk a jövő századra; 
de a jelenben ennek kuszált volta ne 
legyen korlátozója népünk — jogosul-
taknak vélt és érz ett—óh aj ain ak. 

M E G Y E I K Ö m m E K 

az 
Békés vármegye törvényhatósági bi-

zottságának közelebb tartott rendes közgyű-
lésén az 1890. évi L«*t. cz. 24. §-a alapján ter-
mészetben leszolgálandó útadó kiszániitásá-
ről, lerovásáról; teljesítésének ellenőrzésé-
ről és felülvizsgálatáról a következő sza-
bályrendelet hozatott: 

1. §, Az útadó, valamint az igás és 
kézi minimum az egész vármegyében rend-
szerint készpénzben rovandó le, s abból ter-
mészetben semmi le nem szolgálható, kivéve, 
ha a törvényhatósági közgyűlés valamely 

reiidkivüll körülmény folytán a közúti költ-
ségelóirányz.tt megállapítása alkalmával jog-
érvényesen mást határoz. 

2, §. Az ekként rendelkezésre bocsátott 
természetben való útadó-tartozásról a szám-
vevőség a közgyűlés határozátánák megfele-
lői eg az útadó kivetési lajstromokbál közsé-
genként egyénenkinti lajstrommal felszerelt 
kimutatást készít, mely az alispán által leg-
később január 15-ig a kir. áÜainéptészeti 
hivatalnak adandó ki. 

3. §. Az alispántól vett ezen kimuta-
tás alapján a tartozások természetben való 
leszól gálására nézve a kir. áilamépitészeti 
hivatal a kiosztási (íerovási) munkálatot 
községenkint elkészíti, abban minden községre 
nézve kijelölj, hogy a község területén tar-
tózkodó ily közmunkákételesek mely sza-
kaszon, mily mennyiségű és minőségű mun-
kát tartoznak teljesíteni. Ezen munkálatot 
az alispán fslülvizsgálván, s a mennyiben 
a kiosztott munkák, a költség előirányzat-
ban megállapított építkezések, illetőleg fen-
tartások keretén belüliek, jóváhagyván, a kî  
osztás egy példánya az egyénenkénti lajs-
trommal együtt a kir. áliamépitészeti hiva-
talnak a m unkák községenkénti és helyszin-
kiosztása és az utbiztosoknak adandó utasí-
tás, a másik példány pedig a íöszolgahirák-
nalc és polgármesternek a végett adatik ki, 
liogv annak tartalmát az illető községekkel 
közöMn, — azok elöljáróságát utasítsák, 
miszerint; az utbiztos áltál tett felszólítások 
után a munkakötelezetteket a munka telje-
sítésére kirendelni el né mulasszák. 

A kirendelés az utbiztos kérésére az 
elöljáróság, illetve polgármester által a 
munka foganatba vételét előzőleg 8 nappal 
élőbb megteendő s a kirendeltek névsora az 
u¿biztosnak megküldendő. 

á. §. A leszolgál tatás rendszerint inár-
czius 1. és junius 1., valamint szeptember 
1. és november l-seje között foganatosítandó. 

5. §, Az útadó természetben való lero-
vása a kir. államépitészeti hivatal által csak 
községenként rovatván ki, az minden egyes 
kötelezettre külön az utbiztos által osztat 
tik szét. A leszolgáltatás lehetőleg a niun 

sereg gyermek verődött ott össze s mint az 
orgonasípok, helyezkedtek el s a hangskála 
legrikitóbb fokán zendítették rá egyszerre; 

„Hazádnak rendületlenül 
Légy hive, oh magyar . 

s a csendjéből felzaklatott Echó hivségesen 
harsogta vissza a Szózat minden szavát. 

Bizony bizony, elkelne sokszor, hogy a 
tihanyi Echó ajakán titáni erővel harsanna 
meg e hang, hogy meghallaná ez ország 
lakója Fiúmétól a magas Kárpátok erdős 
koszorújáig a Iánglelkű költő szózatát: Ha-
zádnak rendületlenül légy liive oh magyar! 

Felkerestük a félsziget északnyugati 
oldalán levő remetelakükat. A Balaton ha-
ragos zöld vizébe meredeken hajló szikla-
falakba vájt barlangok ezek, a természet 
utolérhetetlen mestere alkotta azokat s egy-
kor az emberi társadalom zajából önként 
menekülő remeték lakták e cellákat. Való-
ban álig is lehetne csendesebb s szebb ta-
nyát találni, mint minők e sziklabarlangok, 
hol az egész vidék nagyszerűsége minden 
ékesszónál inagasztossabban hirdeti a Te-
remtő mindenhátóságát, hova a szikíaodűlc 
alátfr rengő viz legszilajabb hullámmozgása 

is csak mint csendes csobogás hallik fok Ily 
magányban a vallásos ember keze önként 
imára kulcsolódik, a szem a mélységes ég 
felé irányul s az ajk hálaimát rebeg. 

A barlangok lakói jobb hazába költöz-
tek s azóta az elhagyott sziklabarlangokban 
vijjogó vércsék tanyáznak s a zúgószélen 
kívül csak hébe-hóba keresi fel egy-egy 
merészebb tourista! 

A remetelakokból a tihanyi apátság 
templomába mentünk.! A tihanyi apátsá-
got L Endre alapította 1055-ben. A régi 
templomot a törökök feldúlták, a mostani 
impozáns épület 1740-ben emeltetett, de a 
régi, altemplom egyik oldalfalában látható 
az alapító király síremléke, a falba illesztve. 
A templom belsejét két éve restaurálták, a 
dús aranyozással ékített főoltár mellett a 
mennyezet vonja magara figyelmünket, melyet 
Székely, Ebner és Lotz festőművészek bibliai 
tárgyú szép frecskói díszítenek, 

A derék tihanyi prior igazi magyar 
vendégszeretettel fogadott bennünket. Épen 
böjti nap lévén, a Balaton fő specziálitása, 
a fogasy is asztalra, került. A balatoni fogás 
Iv/iCjn oA* ^ A . p 0 n i I ) á s a n ĝ jgö t l | 

ízletes. Manapság azonban már ritkábban 
kerül a halászok hálójába, mert a balatoni 
parti nép nem igen tudja a természet ado-
mányát megbecsülni : még most is megesik, 
hogy—mint a prior beszélte, a nép íváskor 
leszedi a sásról a teméntelen halikrát s a 
malaczait éteti vele. 

A tihanyi félsziget minden pontjáról, 
de különösen az apátsági épületnek tóra 
néző ablakaiból nyílik szép kilátás. 

Két óra tájban búcsút vettünk a de-
rék priortól s Szántód felé tartott kis gőzö-
sünk. Tihany és Szántód között a Balaton 
alig 600 im széles. Itt keresztezi egymást 
a felülről s alulról jövő áram. A kenessél 
halász erősen állítja, hogy legjobb a halá-
szat „Tihahabbal" , azaz a Tihany felől 
jövő árammal; vi-zont a keszthelyi halásza 
felső széltől várja a szerencsét. 

A tihanyi parton ott látjuk kivetve a 
gondosan kezelt hálót, tihanyi kenderből 
fonta annak minden egyes szálát; a szorgal-
mas asszonynépség hosszú téli estéken dal 
s mese-szó mellett. A tihanyi halász maga 
készíti szerszámát ősi módra, mert neki 
„zsidó szerszám nem kell!" A tihanyi halástf 
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kateljesitmény, illetve a köteles napszám-
mennyiségnek megfelelő s^kmánymnnka > 
megszabása alapján a szabályrendelet rmk-
letti táblázathoz képest foganatosítandó. A 
napi mimkaidő 8 órá, A munkamennyiség 
megszabásánál egy koaéjeffcjű és minőségű 
munkás, vagy 2 lovas i&gat teljes myoloz 
ó m mtinka teljesítménye veendő ¡aUjrul. 

& ;§. A természetiben lesMgálandó 
utactóta)rtozásnál :a személyes Megjelenés 
Bem fóvtelező, a helyettesnek azairiban mun-
kaképes ¿8—60 év Wzötti férSiunak és a 
imnaatóra <alkaliBa-s késsi -szerszámokkal ellát-
va «kéli lennie. Üg^unez áll. az igás szol-
gtíikriainyra is. 

Az idő, mdlyöt a műnk akö telezett 
|övet »es menet -eltolt — illetőségébe rend-
íSzcaStiü «beszámltamfö. 

Ezen beéudáe 'azonban igénybe nem 
^vétethetik, lm a ;íniuikahéíy a kötelezett 
Ha'kháíyétől szekérre nézve kézi munká-
sokra ,pedig i kilométerre, 'vagy kisebb tá-
wolsugua es 

Kagyobk távolságoknál az igás muu-
ikásnak mindem 8 Mlométerort, a kézi mua-
jkásnák pedig^mmdea á kilométerért egy n<3-
igyed napszám betutiatik'illetőségébe, felte-
dén, ihogy a munkahelyen töltendő najfí 
¿munka .a jövet -és .menet , .-által rövidségiet 
meni -szenved, továbbá, hogy a kézi munkiá-
:Sok a -ímmkahelyre «és »vissm. szekéren nem 
witetnek 

-Ezen betudás tannélfagva nem az egyi&s 
miunkana?okra, 1 \anem ¡az «Illető fél egész 
ununkatartozására ózúöwlq, ¿esak igy lévén 
«éléiiiiető a£, hogy a map »m&nka a betudd 
{által rövidséget ne saenvedj^q. 

kétszeres napszámnak természetben való 
leszólgálására kényszer utján kötelezhető, 
A ki kötelességét hanyagul tcljesiti, munkája 
egyáltalán nem vétetik számításba. 

Az e tárgyban való határozathozatalra 
első fokon a főszolgabiró, illetve rendőrka-
pitány, másodfokom az alispán, harmadfokon 
pedig a közigazgatási bizottság illetékes. 

8> A, járási utbiztos a leszolgálást 
közvetlenül, vagy valamelyik alkalmas ut-
kaparőja áltál vezeti, a lerovást és hátralé-
kot nyilvántartja s arról a kir. államépité-
szetü hivatateak hetenkiiit, esetleg a szük-
séghez kéjest azonnal jelentést tesz. A köz-
mmkások kirendelése s a teljesített munka 
elszámolása a következő elvek mellett tör-
ténik: Ay, .utbiztos, vagy akadályoztatása 
esetén az általa e tekintetben megbízott 
©tfcaparö, «a 3-ik £~ban megszabott időn belől 
írásban közli az illető község elöljáróságával 
•a kirendelendő közmunkások számát, a mun-
ika helyét és idejét: a község elöljárósága 
ipodig legkésőbb a munka megkezdését meg-
előző najjon kézbesiti az utbiztosnak, esetleg 
.helyettesének a kirendelt munkások név-
jegyzékét. 

Az utbiztos vagy helyettese a tarto-
zásukat lerítt munkásokról elismervényt ad 
.a ikozség elöljáróságának, a teljesített mun-
káról pedig az egyes munkásoknak. 

9. §. A járási ioszolgabirák (polgár-
mester) a természetben leszolgálandó útadó 
lerovását ellenőrzik s a líözségtól nyert 
.adatokat .havonként a kir. illaniépitészeti 
•hivatallal közlik. 

10. §. A kir. államépitészeti hivatal a 
tartozást és .lerovást nyilvántartja, muszaki-
Jag vezeti és ellenőrzi, a mnnkateljesitiné-

lőleg okmányolt leszámolást mutat be a 
vármegye alispánjához a következő év már-
GZÍUS l-ig, ki azt a közúti pénztári száma-
dással együttesen leendő felülvizsgálás vé-
gett a vármegye törvényhatósági bizottságá-
nak bemutatja. 

11, §. Az e szabályrendeletben meg-
szabott eljárást elmulasztó, vagy hanyagul 
teljesítő elöljáró sági tagok és tisztviselők 
fegyelmi vétséget követnek el és fegyelmi 
úton lesznek büntetendők. 

12, §.. Jelen szabályrendelet jóváha-
gyása után csak azon esetben vétetik alkal-
mazásba, midőn a törvényhatósági bizottság 
az útadó bizonyos részének természetben 
való leszolgálását valamely évben elrendeli. 
A szabályrendelet végrehajtásával a vár-
megye alispánja bizatik meg. • 

L E V E L E Z É S . 

& Id a reá rótt .útadó megáilap- Jiyeket beutazásai alkalmával! megvizsgálja, 
ított készének természetben való lerovását az 
mtbmtos, illeic/c a kire&d&lt imuikafelügyelő 
tfojlíw&ására .a kitűzött Iiatóridőben alapos 
indok ¿nélkül .nem teljesül, vagy az elöljáró-
«ágifethi vására-ok n él kii 1 munkára ki nem áll, 
totozik az általa különben rfizetendett u'fc-
adímak kétszeresét leíizetuj\ ittely összeg 

,a szabályszerű és műszakilag megfelelő le-
dolgozást átveszi s az eredményeket az 
aKspátm&k félévééiként bejelenti, a szüksé-
geseknek mutatkozó intézkedésekre, változ-
tatásokra bármikor, de idejekorán indokolt 
javaslatot i^m. Az év folyamán igénybe vett 
természetbesi való közmunkatartozás elszá-

rajía az Altadó módjára log megvétetni. Be-; molásának felülvizsgálása czéljából az állam-
hajíJMlanság eseten a kötelezett m előirt j épjtéi^eti hivatal főnöke rendszeres és kel-

B.-Szt.-András, 1891. novenber 10. 
' Tek. Szerkesztő úr! 

B,-Szent-Andráson a közegészségügyi 
bizottság f. évi nov. hő 9-én tartotta meg 
tisztújító gyűlését, melyen elnökül Tolnay* 
Ferencz földbirtokos, jegyzőül Balm Gyula 
tanító választattak meg. — Ez alkalomból 
nagyon időszerűnek tartom a közegészség-
ügyi bizottség figyelmébe ajánlani a követ-
kező báli referádát: 

B.-Szent-Andráson f. hó 8-án táncz--
mulatságot rendezett a ^Népkör" saját pénz-
tára javára. — E mulatságon leginkább a . . 
földmives osztály vett részt A fiatal em-
berek igen nagy számmal s még nagyobb 
kedvvel tánczolták a csárdást, de mégis 
jobban kijutott a lányoknak, mert ők arány-
talanul kevesebben jelentek meg. Voltalc. 
órahosszat tartó csárdások, melyeket a sze-
gény leányoknak kényszer-élvezettel kellett 
végigtánczolniok, a tánezosok száma ugyanis^ 
legalább háromszor múlta felül a tánezos-
nőkét, s mint az már a mi legényeinloiél 
szokás, kézről kézre adták egymásnak 

a tánczolö leányokat. Volt is rekkenő liŐ-
ség, melynek különösen a női közönség 
vallotta kárát. Ko de ez a hőség és fáradt-
ság egészségi szempontból még tán nem is 

rendkavül vakmerő. Lélekvesztöjén, mit ő 
jjbödöji^-nek neve^t/(uem eírvébb. minta fél-

E közben .az ég boltozatán hanyatlani 
zd a nap fényes korongja. Alkonyodik. 

szigetről levágott sziteados tölgy kivájt kő-! A nap egyszerre eltűnik a partot szegélyző 
keniény dereka) merszei) ereszkedik le a | liegycsipkézet megett, a felhők szélét arany-
liáborgó vízre s bár Jfeus nevében indul a szegélylyel vonják be a leáldozó nap végső 
Mborgó hiiliánrra, lva szélvész lepi meg. I sugarai. Az est pirja lassankint kék színbe 
erősen ragadja lö^g eázett markával az j megy át. Egymás után tűnnek elő a ragyo-
evező végét, követve a közmondás jó utasi-tgó csillagok. Majd világosodni kezd a so-
fását: „Ember, segits magadon, az Isten is 
megsegit!" Mert bizony mm egyszer meg-
esik, hogy a Balaton haragos tündére a vak-
merő balászok közül öleli fagyos keblére a 
szemrevaló legényt. De a^ufcáu, ha beüt 
a szerencse: sok hal akad a hálóba, a ha-
lász nép sűrűbben hajtogatja a tlues borral 
telt kulacsot, A fiatalság erősen bokázik s 

a a treta meg a 
„lín vngyok u kalítazlcgcny, 
Én jítrok a via tofcojtín; 
En fogom- nz avíuiylmlab 
A tiknijyr hegyek nlafcW" 
A szántódi promatoriumon kevés ideig 

időzve Boglár felé haladtunk tovább. A Ba-
laton vize tükörsima, nem ver most rajta 
hullámot a szól .Felhő nem zúg* szellő sem 
lebben, halkan cseveg-esacsog a hab, mint a 

ia. 

mogyi part felől az égalja s egy óriási tűz 
csalóka képét tárja elénk a felkelő teli hold, 
az éj hű lovagja. A balatoni éj valóban fen-
séges ! A kis gőzös oldalához erőtlen hul-
lámok verődnek s csendesen csobognak. Mi-
közben elmerengve néztük a fölénk boruló 
csillogos eget: megérkeztünk Boglárra. Az 
éj már jó előre haladt, midőn elértük a 
boglári parti korcsma ütött-kopott épületét. 

Még alig pitymallott, s már távoztunk a 
nádas és bozótos somogyi part egyik emel-
kedésén fekvő Boglártól. Cfyönyörű napunk 
volt s egész napra szép idő ígérkezett 

A, tájon a Balaton tükrébe nyomuló 
Badacsony dominál. Körülötte csoportosulnak 
a Tóti, Guiácsi s a többi bazaltkúpok s a 
távolból a Gsobáncz várkoszoruzta hegy csú-
csa 

Egy óra múlva Badacsony alatt hor-
gonyoz hajónk. A boráról hires Badacsony 
tetejére az éjszaki oldalán lévő meredek ba-
zalt szikla-oszlopok között kúsztunk fel. A 
remélt kilátásban nem gyönyörködhettünk 
ugyan, mert a sűrű fák közül csak az ég 
egy kis foltocskáját pillanthattuk meg. 

A Badacsony hazánk egyik leghatal-
masabb tűzhányója volt. A vulkanikus erő 
ma már nem működik, de az egykori tüz-
omlás eredményeként mintegy 14 bazalt-kúp 
emelkedik a tó vidékén, a somogyi partom 

E szabályos kúpalakú hegyek szép ke-
retét képezik a Balaton víztükörének. Elra-
gadtatással beszél e vidékről a honfi* elis-
meréssel adózik az idegen. A természetvizs-
gáló éles szemével a hegyeket formáló kö-
vekből, mint a praehistorikus kor megmásit-
hatlan lapjairól olvassa le a földforrongás 
történetét s a laikus, a természet szépségei 
iránt íogékony kebellel megáldott utazó 
valóban nem tudja eldönteni Garayval, 

jyök tcvck-G oly kiessé 
A tüncídri tö>vizét ? 
Avugy a tő mfeíil lett 
Gyönyörű c hogyviilólc 



. 4 SZARVAS és VIDÉKE V asárnap, november 15. 1891, 

annyira lett volna figyelemre méltó, miut 
az a másik körülmény, hogy a tánczolö 
fiatalság jelentékeny része pipával vagy 
szi varral szájában (s kalappal fején!) illa-
tosnál illatosabb kapa- s nem tudom én 
miféle dohányt sziva lejtette a nemzeti 
tánezot — Proszit! Hajnal felé kóstolni meg 
ezt a levegőt, ami itt fejlődött! s melyet 
éppen akkor kellett magokba szíviiiok a 
jelenvöltaknak, mikor az italtól s táncztól 
áthevüLve különben is élénkebb volt a ki-
és belélegzés. Ez azonban nem feszélyezte 
a mulatókat, s a mulatságnak csak reggeli 
4 órakor szakadt vége. Eddig a báli refe-
ráda, melyet a közegészségügyi bizottság 
figyelmébe ajánlok. S most kérdem, nem 
lenne hozzá joga, nem-e kötelessége lenne 
a közegészségügyi bizottságnak kiterjeszteni 
oda is figyelmét és intézkedését, hogy az 
ilyen mulatságokban közegészségügyi szem-
pontból legalább is a táneztermen belül til-
tátnék el a dohányzás . . . 

Egy jelenvolt 

D i e s ő s é g t e m p I o m a. 
I r t a : Zarándy Â. Gáspár. 

(Két közlemény.) 
n. 

Magyar pantheonnak is lehetne ne-
vezni a 48-as kiállítás gyászszobáját. A fala-
kon a tizenhárom vértanúnak Zala György 
által készitett domború médaillon képe áz 
aradi szoborról. Ott vannak az aradi vár 
képei, az összes kivégzettek és bebörtönö-
zöttek lajstromai Batthyányi, Csányi, AVoro-
niczky, Mednyánszky, Perényi, Jeszenák, 
Lenkei, Ormai- Aufenberg, Kazinczy, Mur-
mann és a 13 arczképeL Kőrösy Sándor 
rabruhája, Mednyánszky, Kiss Ernő a Batthyá-
nyi pisztolyai, Leininger, Damjanich, Vé-
csey és ¡Pöltenberg utolsó levelei, halálos 
Ítéletek a bresciai véreb aláírásával és még 
számtalan becses ereklye, melyeknek látása 
fájó büszkeséggel tölti el és felemeli szi-
vünket a szabadság Istenéhez. A Kossuth-
teremben Kossuth Lajosnak harmadfél száz 
különféle képe látható, himzés, ujságkép, 

kőnyomat; fametszet, aczél- és rézpecsét, 
olajnyomat és olajfestmény, mellkép, egész 
alak, egyedül és csoportok közt éhtjelene-
tekben, komoly ábrázolás éscarricalicura, kép 
és szobormű. A kiáliitás rendezői hihetetlen 
munkát végeztek e képek összegyűjtésével. 
Nincs a föld kerekségén gyűjtemény, á mely 
ily teljesen ábrázolná ugyanazon embert élte 
hajnalán, delén és alkonyán, S az ábrázolás 
e töméntelen sokasága mindennél ékesebben 
szólóan hirdeti Kossuth felséges nagyságát. 
Nem csak a magyar és a német rajz olók 
tartották őt méltónak a megörökítésre, ké-
pei előállításában versenyzett a franczia, 
spanyol, olasz, angol, orosz és svéd a ma-
gyarral es a némettel s a mi a legkülönösebb, 
az idegen nemzetek karrikaturái soha sem 
ábrázolják őt ellenséges módon. Egy olasz 
képen: II leone d; üngheria névvel egy 
oroszlán törzsét ékesíti Kossuth feje, amint 
egy igen ismert, fenséges fejektől elrutitott 
kétfejű sas sziszeg ellene. Különösen hat 
reánk egy angol kép, mely Kossuth menekü-
lését mutatja. Ez az egyetlen, tudtunkkal, 
mely hazánk legnagyobb fiát szakáltalanul 

Alig méltányolható kellőképen azon 
férfiak érdeme, kik költséget és fáradságot 
nem kiméivé, összeállították az új Magyaror-
szág legfényesebb korszaka emlékeinek ezt a 
kiállitávsát, mely a nemzet nagy ideálját 
testesíti meg bámuló szemeink előtt, szivün-
ket büszkeséggel tölti el, megerősíti, hatvá-
nyozza keblünkben a honszeretet fölséges 
erényét s azon vágyat támasztja föl bennünk 
ellenállhatlan hatalommal, hogy vajha mi 
is az ősök dicsőségeinek nyomdokaiba 
léphetnénk, életet és vért áldozhatnánk nem 
egyes emberért, hanem a legmagasabb esz-
ményképért, hazánkért, melynek nagysága 
akkor válik iegyözhetlenné, ha fiainak eré-

¡1, szeretetéből és véréből fakad! 

— A két proi egyház jubiláris 
ünnepe. Az evangélikus és református 
e ryház legutóbbi konventjei azt a testvéries 
érzületre valló szép határozatot hozták, hogy 
a -f. év decemberében egyidejűleg tartanak 

ábrázolja. Ott van továbbá egy angol minta után i n á t ó l , a m i n d k é t v a l l á s~ 
készült selyemhimzés, egy magyar grófné '1szabadságának egyik biztosítékát kepezö 
kézi munkája, mellnek tárgyát Kossuth ame-
rikai utrák élése képezi, A többi kép nagy-
ban megfelel azon külsőnek, mely a magyai-
nép szivébe zárva meg van óva az< enyészet-
től s mégis csaknem valamennyi ábrázolás 
különbözik egymástól részleteiben. A har-
madik fél száz közt nem láttunk kettőt, 
mely egymással teljesen megegyeznék. 

A Kossuth-tereinben a szabadságba rcz 
egyik hires alakja állt őrt egykorú egyen-
ruhában. Ez Károly főhadnagy, azon nő, ki 
a lionvédruhával együtt felöltötte a honvéd-
erényeket s nem egy csatában tanította meg 
vitéz fegyverével a rohanva futó osztrákokat 
arra, hogy az egri nők dicső faja nem ve-
szett ki az édes magyar hazából. Az ajtók 
előtt s a temekben mindenütt a szabadság-
harcz honvédéi állnak őrt azon egyenruhá-

1791. XXVI. t. c. százados évfordulóját 
együttesen fogják megünnepelni Budapesten. 
E határozat folytán az ünnepek módozatai-
nak megállapítása a két egyház püspökeiből 
éí főgondnokaíbói illetve felügyelőiből szer-
vezetit bizottságra bízatott, A bizottság ed-
digi megállapodása alapján a közös ünnep 
programtnjára nézve következőket közöljük : 
Dec. 6-án d. e. 10 órakor mindenik hitféle-
kezet istentiszteletet tart saját temptomában, 
n indenik egyház zsinata kölcsönösen 30—30 
ttgból álló küldöttséggel képviselteti magát 
ái istentiszteleten, melyek végeztével mind-
két zsinat tagjai egy közös helyen jönnek 
Ö ŝze, s ott kettős elnökség alatt az ünne-
pély inegtartatik. A közös ünnepélyt báró 
Vaj/ Mihlősi ev. reform, főgondnok r.yitja 
ineg, a.z emlékbeszédet pedig Györy Elek, 

ba öltözve, melyek a nagy napok alatt föd- á s > hitA' ( ; ° ^ t e , n c s k o n v e n t i 
Il t in fé í- rt -i» f* lA >t f I-I rt i'Vif Art AÍ*ÍJ +VtY4fc»/H't̂'/l AÍ»' 

ték testüket. 

* 

Badacsonytól a somogyi part legmaga-
sabb pontját, Fonyódot közelítve meg, Ba-
laton-Berény felé hajóztunk* A zalai part 
hegyvidékének szépsége mind jobban kibon-
takozik, A gyönyörű panoráma előterében a 
Badacsony királyi alakja mögül a Tóti s 
Gfülácsi hegy csűcáá kandikál ki; nyugatra 
Szigliget s a hatalmas Szt-Györgyi hegy s 
a messzi háttérből Gsobáncz vára integet 
végbftesút. Gsobánczot s a vidék többi várait 
a labanczok döntötték romba. Most e romok, 
melyekről a Balaton-vidék keltője, Kisfaludy 
S. olyan szép regéket irt, elhagyatva állnak, 
mint ama romantikus idők néma tanúi. 

Balaton-Bórénj'ből este felé Keszthelyre 
indultunk. Már távolról láthattuk a kis jach-
tok fehér vászonvi torlát, melybe belekap 
a csendes esti szellő s a kis hajót sebesen 
röpíti előre a fodros vizén. A kikötőben 
élénk sürgés-forgás lepi még az utazót. 
Kipirult arczii hölgyek és urak gyors gon-
dolákkal s könnyű szaudoliüokkal szelik a 

kékes-zöld vizet. Kis gőzösünk erősen zaka-
tol, mintha csak zokogna, hogy már el kell 
válnunk! Még egy búcsúpillantást vetünk 
a kedves tóra, és a kékes köd leple alá 
rejtőző gyönyörű hegyvidékre — aztán csen-
desen beballagunk Keszthelyre. 

A vonat éj télkor indul Bpest felé, a 
legközelebbi fogadóba térünk. A czigány 
megszólaltatja száraz fáját s mintha csak 
szivünk húrjain húzná végig vonóját, olyan 
összhangban áll a dalok hangulata keblünk 
érzelmével Alig hangzik el annak a kedves 
magyar dalnak, 

„Sötét \va oj, mes-zc van még a r e g g e l . . 

Utolsó akkordja, már H mily szívhez szóló, 
merengő dalba kaptak; 

van, csend ds nyugalomnak éj*», 
A magas- monny lioJcins, oaillngös 

Éjféltájbán kibotorkáltunk az állo-
máshoz s már reggel a fővárosban mereng-
tünk az átélt kedves napok emlékein. 

meg tartani. Ha nevezett főgondnok tiszte 
végzésében akadályozva lenne, akkor annak 
teljesítésére báró P rónai Dezső, az ev. 
egyházkerületek főfelügyelője, kéretik fel, 
emlékbeszéd tartására pedig IlUoők Zsigmond 
kon vént i világi jegyző és a bihari egyház-
i icgye gondnoka. Röviden az elnökség (Kun 
Bertalan ev. ref. püspök s Prőnay Dezső ág, 
ev. egyetemes felügyelő) felkéretett oly 
intézkedésre, hogy az ünnepély lefolyásánál 
n indkét felekezet; akár a .megnyitó beszéd, 
akár az emlékbeszéd tartásánál képviseltes-
sek. A zsinat megnyitása után azonnal egy 
küldöttség jelenik meg kölcsönösen a másik 
zsinat tartásának helyén és a 1 hő 2-án 
t-irtott értekezlet megállapodását az ünnepély 
ügyében a zsinat elé terjesztendi. Az ünne-
pély helyének megválasztására Szctez Károly 
püspök és3,' Prőnay Dmö kérettek fel. 
Mint értesülünk, e czélra Pestmegye ahV 
I ánja a vármegye házát készséggel átengedi, 

— A szarvasi Mű sorsa, A Hármas 
Körös holt kanyarulatán fekvő nagy h.id 
gazdát Cserélt, Folyó hó 7-én vette azt át 
Békés megye, két évig tartott alkudozások 
és fellebbezésük után, Baross keresk. minis-
térnek f. évi Szeptember í)-én 56,301 sz, a. 
kelt végliatározata folytán a volt tulajdo-
nostól, a szarvasi regalc-közbirtoÍ:o^ságtól, 
m% pedig minden kártérítés nélkül A hl-
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don eddig gyakorlott vdnmedési jog ez év-
nek utolsó napján teljesen beszüntette tik. 
s a hídon január elsején — mint akármely 
más országúton, díjmentesen járhat-kelhet a 
vidéki utazó. - nov. 7-étől a ludat a me-
gye gondozandja, javitandja, a miért is a 
közbirtokosság pénztárából az ezen évben 
55 napra kijáró bérleti illetményül eső 166 
frt 65 kr. összeget a megyének kifizettetett, 
A vámház, területe és szádfalak kis kertje, 
a reg birtokosság tulajdona maradt. — Jö-
vőre Békés megye ezen hosszú hidat meg-
fogja rövidíteni, a bal és jobb parton eme-
lendő töltéseket a hidfa alkatrészeiből ké-
szült szádfalazattal erősitendi meg, s csak a 
holt Körös közepén marad áthidal nyílás. 
Az e tárgybaai leérkezett ministeri rendelet, 
s a híd átadása és átvételéről felvett jegyző-
könyv műit pénteken (nov. 13) tartott reg. 
képviseleti közgyűlésen lett felolvasva s 
kihirdetve. — (Ezen gyűlés lefolyásáról jö-
vő számunkban bővebbem) 

- Vajda-kör. Ujabban azon kegyeletes 
szokás jött divatba ugy a főváros, mint a 
vidék köz&pisköláiban, hogy a tanulóság ke-
belében fenálló irodalmi köröket a hazai 
irodalom egy-egy jelesének nevéről nevezik 
el. Eőgymnasiumunk tanuló ifjúsága is közel 
30 éves multa önképzőkörét tanárkari jó-
váhagyás mellett M Va?VZa-/füru-nekfogja elne-
vezni azon íérfiu nevéről, kinek országos 
nevén kivül jelentékeny része volt a kör 
alapvető munkájában is, 

— Az aranycsinálás titka. 
czia Vegyész kitalálta, hogyan lehet aranyat 
csinálni — ezüstből. A. franczia akadémiában 
kollégáinak állítólag egy ezüstöt mutatott be, 
a melyet bátran aranynak tarthatna az em-
ber. Ezt az aranysárga ezüstöt eziastsökkal 
és vascitrattal való kezelés folytán állította 
elő. Ettől az uj aranyozó módszertől fcokat 
várnak, mert kopkatatlan, amennyiben az 
ezüstnek nemcsak a felülete, hanem a bell-

is olyan, mint a színarany. De egyszer-
smind kiszámíthatatlan csalásokra is tág tért 
aylthat. — Valószínűleg ez a találmány volt 
ismeretes a középkorban s ez adhatott okot 
az alkhimisták állítására, hogy az ezüstből 
aranyat lehet csinálni. 

— A lapok hirdetései. A hírlapokban 
igazán hirdetni csak az angolok tudnak. Mi-
nél előkelőbb az üzlet, annál többet hirdet 
és pedig hosszan, de azértJ mégis röviden, 
mert ugyanazt a hirdetést ugyanazon lapban 
tízszer, húszszor is közli szorul szóra. Képe-
ket is rajzolnak hozzá, még pedig előkelő 
művészekkel készíttetik azokat; sokszor 
egész jelenetek diszitik a hirdetéseket. Az 
angol lapoknak is egyik nevezetes jövédelmi 
forrása a hirdetés. Ezek azonban nem fogad-
nak el egyszeri hirdetésre semmit, hanem 
legalább tizszeri hirdetésre. Maguk az angol 
kereskedők is igy okoskodnak: Az első hir-
detést talán az ördög sem veszi észre — az 
nem ér semmit. A. másodikat már meglátják, 
de nem olvas-ák. A harmadikat elolvassák. A 

> A társ. polg leány- negyediknél már megnézik, hogy a mit liir-
iskola tantestülete jövő hó elején fogja meg- detnek, mi is annak az ára. Í z ötödik hir-j eL A mUnka már folyamatban is van. 
tartani évi rendes hangversenyét, melyen dereskor foljegydk maguknak a czég czimét, helyesléssel regisztráljuk e Mrt, mert ez 
az intézeti növendékeken lcivül több működ- A hatodiknál figyelmeztetik a feleséget. A 

hegyesről kitelepítendő ménosztály részére, 
mely 250 ménből, 150 legény és 5 tisztből 
áll, a szükséglendő istállókat és laktanyát 
felállítani, melyért a kormány megfelelő bér-
összeget fizetne. A város, mely már ez ügy-
ben kérvényezett a miniszternél, az ajánlatot 
elfogadta és igy a ménosztály áttelepítése 
csak rövid idő kérdése. 

— Timsó, mini poloskaéllenes szer. 
A poloskák azonnal eltűnnek s. vissza nem 
térnek többé oda, hol a falakat, ágyakat 
stb., a hol fészkelni szoktak, forró timsóol-
dattal megnedvesítjük. Ha a ínész közé, mely-
lyel a szoba falát vagy mennyezetét be akar-
juk meszelni, egy kis timsót keverünk, a le-
gyek nem maradnak a szobában. Az ember-
nek — igy alkalmazva, legkevésbbé sem árt a 
timsó. Erancziaországban általában igy véde-
keznek a. poloskák,, és a legyek ellen. 

— O^ftrimz kis kiadásban. Ealb Ru-
dolf, ki beütött és be nem ütött időjóslataival 
veszedelmes versenytársa lett a kalendárium-
csinálóknak, ismét nemcsak gondolt, hanem 
mondott is merészet és nagyot. Legközelebb 
tartott felolvasásában ugyanis "egész határo-
zottsággal azt jövendölte, hogy a XIX. század 
legkritikusabb napjai 1892. márczius 28-án 
és április 25-án lesznek és olyan rendkívüli 
esőzések várhatók, hogy a mélyebben fekvő 
helyek mocsárokká válnak; — No, de vigasz-
taljuk magunkat azzal, hogy Falb ur máskor 
is eldobta már a sulykot! 

— A szarvas — szentandrási me-
gyei koutat mindkét oldalon korláttal 

velő is közre fog működni, Lenz szavalat, 
szóló- és karének, dialóg és hangszer zene. 
A részletes programot közelebbről fog- lapunk-
ban. közzététetni. 

— Visszavont l>éi*1i)eadási hirdet-
mény. A gyulai m. km pénzügyigazgatóság 
arról értesiti lapunkat, hogy a ttyoma köz-
ség bor, hus, valamint ezukor, és sör fogyasz-
tási adója bérbeadása iránt fl évi október 
hó 30-án 27482. szám alatt f. évi 16, 17; és 
18. kiirt árverés visszavonatott. 

hetedik hirdetés olvasása után elhatározzák, 
hogy vásárolnak. A nyolczadiknál — csaku-
gyan el is mennek a boltba vagy megren-
delést tesznek, A kilenczediknél figyelmez-
tetik az ismerősöket A tizedik hirdetést már 
figyelmeztetett, ismerősök és barátok is 
olvassák. — Óh hirdető közönsége Szarvas és 
Vidékének^ vagy — ha így jobban hangzik 
— „Szarvas és Vidékéinek, vegyed a te 
elmédbe a praktikus angol életbölcsességet! 

— Adó összeírás. A kereseti és házosz-

fog foganatosíttatni. — jjuíswctr 
haladás. 

- - R é g i s é g e k , Az ármentesitő társulat 
békés-bábockai szakaszigazgatósága nagyobb 
szabású föhlinunkálaíokat végeztet a Szent-
András és Öcsöd közt levő ideiglenes véd-
gát tüjvs kiépítése céljából Az ásás alkal-
mával rendkívül érdekes és nagyszámú ré-
giségek kerültek felszínre* melyek fontos 
iidaíMku fognak szolgáltatni az ókorban itt 
élt óHi'inkro VPÍÜI» közalap S nevezetes, hogy 
nvunrsnk e^yc^ helyeken bukkannak elő be-
csinél becsesebb annuitások, hanem a Idet 
több kilométeren át tart, s már eddig ís 
több száz darabra tyietó. Legtöbb van benne 
kúlönfrle alakit ékszer j karpmHwk és gyön-
gyök; kőbaHák edenyek, számtalan alak- és 
OT^yfégbívn; találtak egy e^ész kézi mal-
mot W (Valószinűh'^KÓ-ürléKre szolg'álhatott) 
10 tárgyak most a szakuszigazgatÖHág hiva-
talos helyiségében orUteinek, honnan á ma-
gyar nemzeti múzeumnak fogják felkuldeuu 

— Képviselőtestületi gyűlés tarta-
tott tegnap -lofolyásftról jlívö 
számunkban emlékezünk meg részletesen. 

- Az uj MilsŐ vásártéren,, aregalc-í tólyadó alakját képező összeírást â Milthé-
. < - . , , ten megyeszer te megkezdték Varosunkban 

képviselet liatározatabol ugy a vasarosolchnsz- f0iy az összeírás,mivel azonban 
nálatára, mint a városi ezen oldalon lakó ( a konskribálóknak házanként igen sok szem-
polgárok és utasok kényelmére egy nagyobb! pontra kell kiterjeszkedín, remélhetőleg még 
szabású kútnak mielőbbi" ásatása s falállitása f eltart néhány hétig. 

MegyöÍ3iiZott3ági tagok válasz-
, Héttbn ej tetetett meg városunkban is a 

Mihdlfc József és Petricz András elhalálozása 
folytán az I. és 111 kerületekben megüre-
sedett megyebizottsági tagsági helyek válasz-
tás utján való betöltése. A választásnál való-
ban megrovásra méltó érdeklődéshiány mu-
tatkozott Látszilc, hogy szavazásra jogosított 
lakótársaink nagy része még mindig irály 
csekély jelentőséget tulajdonit azou szent 
jogának, melynek alapján bár közvetve be-
folyhat megyei éleiiiuk irányítására. A sza-
vazás eredménye a következő 1 Az I, kerü-
letben Gadl Soma, (23 szavazattal,) a 111, 
kerületben Melis Mátyás (H6 szavazattal) vá-

Halálozás. Kluzrnann Tódor, szarvasi 
szoba- és czimorlbstö hosszas szenved*'s után 
l hó 1 elhunyt. 

— iUlarai méntelep A föld-
mivelésíigyi miniszter Csaba városához leira-
tot intézett, hogy hajlandó volna-e a 

óvintézkedés sok balesetnek fogja elejét 
venni. 

— Megszokott. Berkó István orosházi 
születésű szabotanoncz mesterétől a napok-
ban megszökött. A járási szolgabiróság 
körözteti. 

— Esö.,Ami után gazdáink hetek, hóna-
pok óta sovárogtak, a jótékony őszi esó vég-
re f. hó 12-ikén bekövetkezett; valóságos ál-
dás úgy a szántás, mint a vetés alatt álló 
földekre. S az eső hosott egy kis verőfényt 
is, mert rá következő pénteken valóságos ta-
vaszi napra Virradtunk. 

— Ötlábú lő. Ilyén szörnyszülött is ke-
rülközik, meg pedig nem is valami vásári 
menagériában, hanem telegráfdróton érkezett 
a mult héten a szarvasi m. kir. sürgöhyhi-
vatalhoz, a honnan le is adták egy kárval-
lott csabai gazda tudósítását ekképpen; 
„Tegnap elveszett egy pejlovanij ismertető 
jelei: Homloka hódas, öt lába kesely." Ér-
dekes volna tudni, vájjon már a feladó állo-
máson is ily torzalkata volt-e annak az 
eltévedt paripának, avagy csak Csabától idáig 
nőtt ki az ötödik lába. 

— Elkereszíeiés és a belügymi-
niszter. Spe t t Gyula, elkereszteh's miatt 
elitélt gyomai r. kath. plébános megfelle-
bbezte ügyét egész a belügyminiszterig A mi-
niszter határozata á napokban, érkezett le. 
A miniszter helybenhagyta a rriásodibkíi Íté-
let büntető részét, mely 50 irt pénzbírságot 
esetleg öt napi elzárást szab a plébánosra, 
ellenben megsemmisítette az ítéletnek azon* 
részét, mely a vádlottat az anyakönyvi kivo-
nat kiadására kötelezi. 

— Valóságos tintafolyó vau Algír-
ban ; két kis patakból áll, melyek közül, az 
egyiknek vize erős vastartalmú, a másik pe-
dig egy cserző mocsáron menve át, — sav-
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tartalmú. Mondják, hogy némelykor a kis 
folyó vizét minden átalakítás nélkül tintá-
nak lehet használni. 

— Az egyenes adók folyó évi bevé-
teli eredményéről igen örvendetes adatokat 
közölt a pénzügyminiszter a képviselőház 
pénzügyi bizottságával. Az év első három 
negyedében 72,300,000 fr t volt a bevétel az 
egyenes adókból. Az évnek utolsó negyedére 
ugyanannyi bevételt feltételezve, a mennyi 
a mult évben volt, 109 millió forintot tenne 
a bevétel, vagyis legalább 4i|s millió forint-
tal több, mint a mennyi elö volt irányozva, 

— Katonai lóvásár. A % lionvédhu-
szárezred parancsnoksága deczember hó 7 én 
lóvásárlást fog tartani Szarvason. A vétel-
nél megkívántatik 5—8 éves életkor, 158— 

5560. A betevők számára e hóban értékpa-
pír 45,250 frt névértékben vásároltatott. A 
clieque-forgalömban bevétetett 14520,535 
frt 67 kr. visszafizettetett 14.673,346 frt 42 
kr. A betétátlag tehát e forgalomban 151,816 
forint 75 krajczávral csőkkent, Az összfor-
galom 1891. október havában 29.193,882 forint 
9 kr. Az 1891, évi augusztus havában a 
számtulajdonosok sorába való felvételre jelent-
keztek 62-en. A magyar kir. postatakarék-
pénztár betétátlaga 1891. október 31-én : 
á tak arékforgalomban 5.624,629 forint 72 kr, 
a cbeque-forgalomban 2.728,870 frt 9o és fél 
kr, összesen 8.353,480 frt 67 és fél kr. Az 
összes résztvevők száma 1891J október hó 31-
én : a takarékforgalomban 184,636, a cliecine 
forgalom 1347, az utóbbbiak közül eddig 

166 mu. magasság. Felhívjuk, e körülmény- j 9 5 4 _ e n a cleáringforgalomhoz is csatlakoztak 
re lótenyésztő gazdaközönségünk figyelmét, 

— Csillaghullás. Mult Péntekről Szom-
batra forduló éjjelre ritka látványt jósol-
tak a csillagászok. Ez éjjel ugyanis a „nagy 
oroszlán" csillagképéből sok millió meteor 

sűrűen hasítják át a légkört, 
mint a gyorsan szállingó lió. Ez a sok mili-
árd meteorból álló ráj minden 33 egynegyed 
évben tér vissza s azt hiszik, hogy az eltűnt 
Biela-féle üstökösnek a szétzúzott parányai 
és roncsai. Először 1799-ben tűntek fel e 
meteorok, másodszor 1833-ban, harmadszor 
1866-ban, negyedszer 200-ben fognak feltűnni. 
A most feltűnő raj a lulencz év múlva ér-
kező főrajának pusztán előhírnöke. Novem-
ber 20-tól 27-ig is több meteorcsapatot lehet 
majd látni a „bika" és az „Androméda" 
Csillagképében. 

— Egyleti alapszabályok bélyeg-
mentéssége. Egyletek alakulásánál gyak-
ran megtörténik, hogy az egyesületek tiszt-
viselői, az alapszabályok bélyegilletékére 
nézve nincsenek kellőleg tájékozva. Helyén 
valónak látjuk itt megemlíteni, miszerint 
mindazon egyletek, melyek czélja nem pénz-
peli nyereségre van irányozva, a. közhatósá-
gokhoz és hivatalokhoz intézendő beadvá-
nyaikra és irataikra nézve, bélyegmentes-
ségben részesülnek. Ide tartoznak a tudo-
mányos-művészeti, gazdasági, kegyeleti és 
jótékony egyletek, továbbá bölcsőde, kisded-
óvó, árvák nevelésére keletkezett, kereset-
képességgel nem biró egyéneknek ideiglenes 
vagy állandó segélyezésére alakult, — to-
vábbá betegápolás, vagy temetési költségek 
fedezésére létesített egyesületek, társulatok 
és intézetek, há működésük a főczélon tul 
menő nyereményre nem terjed ki. — Ugyan-
ezen mentesség alá esnek az élelmezési, 
élölegézési és általában önsegélyzési társu-
latok, egyletek és népbankok, ha üzletek a 
társulat tagjainak nynjtott segelyezésen, élel-
mezésen vagy előlegezésen túl, más nyere-
ményre és kereseti ágra nem terjed ki. — 
Ha pedig az említett egyletek sáját tagjai-
nak nyújtott segélyezésen, élelmezésen vagy 
előlegesen tül terjedő más haszonhajtó üzle-
tekkel is foglalkoznak, ez esetben az alap-
szabályok az illeték-szabályoknak meghatá-
rozott bélyégkötelézettség alá esnek. 

— A magy. kir. postatakarékpénz- mar ^ 
tárnál 1891. okt. havában a takarékforga-
lomban betétetett 543,311 frt 77 kr, vissza-
fizettetett 470,402 frt 87 és fél kr. a betét-
átlag ennélfogva c hóban 78,908 frt 89 és 
fél kvral gyarapodott. Az összforgalom 1891. 
október hóban 1,013,714 frt 64 krt tett ki. 

október havában mint betevő belépett 

1801. október 31-ig Összesen 643 járadék-
könyvecske állíttatott ki, a .•melyeken össze-
sen 1*174,160 forint névértékű értékpapír 
van az intézetnél letétbe elhelyezve. A be-
tevők részére 1891. október 31-ig vásárol-

-tatott-és számukra- megküldetett 2,241.620 
frt névértékű értékpapír. 

— A vármegye a rendszerint de-
czember hóban tartani szokott, közgyűlését, 
noha a határnap még nincsen kitűzve, több 
mint valószínű, hogy e hó 30-án fogja tar-
tani. A közgyűlésnek,; sok és fontos tárgya 
lészen. 

gazdasszony, Magyaroszágnák igen sok részé-
ben huzamosb ideig lakott. A Szilágyság 
kies, de a világforgalomtól nagyon is félreeső 
városkájában, Zilahon kezdte a tapasztalatok 
gyűjtögetését, azután Nagyváradon, Debre-
czenben, Kassán, Eejértemplomon, Veszprém-
ben, Kolozsvárott és Szegeden; nem is említve 
Miokolczot és Egert, még számos más város-
ban is folytatta a gazdasszonyi tanulmányo-
kat. Mint gazdasszonyi szaki rőnő, néhány1 év 
előtt tűnt fel, megnyerve a „Magyar Házi-
asszony" pályázatát. Hét esztendeje lakik 
Budapesten s azóta folyvást főzési tudómá-

; a a 

százados évfordulóját fogja 18.92. őszén 
ünnepelni Spanyolország Madridban. A ki-
állításnak két fő része lesz, úgymint ame-
rikai történelmi, a mely az újvilág felfedez-
tetését és későbbi fejlődését tárgyalja és egy 
európai törten elmi, a mely Európa kulturális 
helyzetét a felfedeztetés idejében és későbbi 
fejlődését a fel fedeztetés után egész a 18-ik 
századig jelképezi. A kiállítás legnagyobb 
részben Spanyolország kulturális fejlődésével 
fog ugyan foglalkozni, de feí lettek az ösz-
szes európai kormányok is szólítva a rész-
vételre és Ausztriában már külön bizottság 
alakult, mely az osztrák-madridi kiállítás 
rendezésével foglalkozik. 

Fekete fehér és szines selyemszö-
, egy szinben vagy mintázottan, méter-

ét 60 krtól 15 frt 65 krig (mintegy 240 
különféle minőség és 2000 különféle szin 
és mintában) öltözék vagy végszámra portó-
és vámmentese G. 
(cs. és kir. ^udvari szállító) gyári raktára 
Zürichben. Minták azonnal küldetnek. 
Levelekre 10 kros levéljegy teendő. 

Valódi Magyar Szakácskönyv 
ezimmol Zilahy .Ágnes, a 60-as évek hírne-
ves kiutikusának, Zilahy Károljmak a nővé-
re szakmunkát adott ki, a mely a napok-
ban hagyta el a sajtót E könyv megjele-
nése a magyar gasztronómiai irodalom terén 

¿ért is esemény számba megy, 
világos és jó magyaros stílusban 

van írva, hogy ahhoz hasonlót szakácskönyv-
ben nem találunk. Minden reczeptje olyan, 
mintha valami újdondász rakta * volna papi-
rosra; utasitásait megértheti még az is, aki 
soha életében főzőkanalat nem fogott a ke-

25 év óta mint öim 

gazdasszonyt rovat vezetője s mint koszta-
dóné (!) keresi kenyerét. Középosztálybeli 
szakácskönyv megírásához a felsoroltaknál 
aligha lehet jobb iskolát képzelni. A Valódi 
Magyar Szakácskönyvben néhány igen érde-
kes, ma már divatból, mint a szerzönő meg-
jegyzi, kiment étel leírását is találjuk. A 
többek lcözt például ott van a levelen-sült, 
amelyről minden nagyobb régi lakoma leirá-
sánáí tétetik"~emlités. A Zilahy ignes sza-
kácskönyve, mely 350 oldalra terjedő vaskos 
kötet, Impható Budapesten, Erzsébet-körut 
36. szám. alatt, Mandel Ida asszonynál. A 
„Valódi Magyar Szakácskönyv" ára a vidékre 
utánvétellel megrendelve 1 forint és 20 kr. 

Hallatlan eset a magyar irodalom-
ban, a mi a J ó Egészség" naptárral történt, 
melyből rövid három két alatt az összes példá-
nyok elfogytak, úgy, hogy sürgősen egy uj 
kiadást keli belőle rendezni. Az igaz, hogy 
nem volt még olyan kahindárium, mely 30 
kr. áron előkelő írók, és orvosok tollából 
27 eredeti czikket közölt volna kit űnő illuszt-
rácziókkal. A második kiadásból is, a ki 10 
példány árát (3 irtot) beküld (dr. Réczey 
Imre tanár úrhoz, Budapesten, muzeum-körut 
9 sz.) az 13 példányt kap bérmentve. A köz-
oktatásügyi és a belügyi minisztériumok is 
melegen ajánlják a naptárt, 

L u c r 11 m c e s s a n s. 
Valamikor én is meg akartam nősülni 

és kiszemeltem magamnak egy ibolyakék 
szemű csinos szőke leányt, mert azt hallot-
tam, hogy a kék szemekben visszatükröződik 
a lélek mennyei jósága. 

Ideálomnak sok pénze volt, nekem 
pedig nagyon kevés, annyira, hogy még 
a virágcsokrokat is hitelbe kellett vásárol-
nom, melyeket az iniádottnalc reggelenként 
egy-egy szerelmes levél kíséretében hordárom 
által küldöttem. 

Az eljegyzési ünnepélyt valahogy csak 
kihúztam, mert a szabónál még volt hitelem, 
az ebnaradhatlan lakczipőt pedig egyik ba-
rátomtól vettem kölcsön, leinek hálám fejé-
ben megígértem, hogy házi baráttá avatom. 

Yégre elérkezett a rég óhajtott esküvő 
napja. Egész éjjel alig hunytam lö szememét, 
akkora izgatottsággal tekintettem a kitűzött 
óra elé. Nem csekély dolog végkép elbú-
csúzni a logényélettöl, mely annyi gyönyört 
i'éjt magában és belépni egy világba, me-
lyet csak mások tükrében látunk. Eszembe 
jutottak ifjúkori emlékeim, az eltűnt örömek, 
azt ászenvedett fájdalmak és kimondhatlan 
érzés fogta el lelkemet, mely át volt szőve 
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az égő vágytól, hogy minél előbb eloszlat-
hassam a bizonytalanság lengő ködét, mely 

ejti lépésemet. 
yira el voltam foglalva ezekkel a 

töpren kettesekkel, hogy az esküvő prózai 
körülményeiről egészen megfeledkeztem és 
csak akkor vettem észre vőlegényi toilettem 
fogyatékait, mikor az érkező násznép kocsi-
robogá^a már fölhallatszott a harmadik eme-
leten levő hónapos szobámig. 

Sokért nem adtam volna, ha e pilla-
natban valamely emberséges uzsorás meg-
szerencséltetett volna becses látogatásával. 
Azonban hiába reméltem, mert azok a vér-
szopó pióczák kerülik a valódi szorultságot 
és a hol komoly veszedelem fonyeget, ott 
nem. lehet számitaui segitségükre. 

Még egyszer szigorú vizsgálat alá 
fogtam toalettemet, és ngy találtam, hogy 
a czipöiii hűtelenlil felmondta a szolgálatot, 
és hogy a tátongó folytonossági hiányok 
kihivó módon protestálnak az 

Itt" gyors segély-szükséges — g 
lám — és siettem keresni egy olyan czipészt, 
a ki még nem dolgozott nekem hitelbe. 

Hosszú keresés után végre ráakadtam 
egyre. A derék iparos nagy örömmel foga-
dott és mikor azt kérdezém tőle, hogy van-e 
bizalma hozzám egy pár lakczipő erejéig, 
alázatos hangon válaszolá, hogy csak paran-
csoljak, majd elküldi a lakásomra. 

Teljes megnyugvással tértem haza és 
azt a rendeletet adtam ki. a gazdasszonyom« 
nafo hogy az érkező czipészsegédet fejedelmi 
fogadtatásban részesítse. 

Ifin aztán visszavonultam a szobámba 
és öltözködni kezdtem. Már minden rendben 
volt, s még csak a czipő hiányzott a teljes 
boldogsághoz. Hiába vártam, nem jött senki 
A gonosz suszter alkalmasint felültetett. 
Kezdek izzadni a félelemben és már a régi 
czipőmhöz akarok folyamodni, midőn gazd-
asszonyom sápadtan jelenti, hogy ő a csí-
pőt javítás végett átadta egy ismeretlen se-
gédnek, aki az imént itt járt, 

— Szerencsétlen asszony, kíálték két-
ségbeesetten, mit csinált, hiszen az nem volt 
czipészsegéd, hanem koldus! 

Á gazas^zonyom erre a szóra hangos 
sikoltásra fakadt, s még nekem kellett őt 
csifítanom, csakhogy a szomszédok össze ne 
fussanak a szokatlan zajra. Az esküvőre ter-
mészetesen el sem mehettem; de még leve-
let sem küldhettem elmaradásom kimagya-
rázására, mert rostéi tem, az igazi okot be-
vallani, ürügyet használni pedig tiltotta fér-
fiasságom. 

A menyasszonyom szégyenében még 
az nap elutazott nénjéhez a harmadik vái> 
megyébe; én pedig fölkerestem ügyvédemet, 
.hogy pert indítson a suszter ellen az elma-
radt haszon megtérítése miatt. 

Ügyvédem azonban nem igen biztatólag 
nyilatkozott az ügyről, mert — miként mondá, 
— bogy meg nem nősültem, csak elmaradt Mr. 
nem pedig fim áradt haszon, ős ebben talán csak-
ugyan igaza is lehet az én ügyvédemnek 

B—i E-—r. 

vatnlos lapja, a „Köztelek* szerkesztősége 
pályázatot irt ki a gazdasági haszon-állatok 
tenyésztésének bármely ágáról Írandó gyakor, 
Imi czikkre. A pályadíj 100 frank, mely idő-
közönként ismétlődve fog különböző gazda-
sági kérdések megvitatására kiíratni. Az ál-
lattenyésztési pályamunkák f. évi november 
hó 20-ig küldendők a „Köztelek" szerkesz-
tőségéhez, Budapestre. — 

— Tésztanemüek készítése cztni 
alatt jelenik meg legközelebb egy hézagot 
pótló munka, melyet teljes jóindulattal aján-
lunk minden magyar gazdasszony figyelmébe. 
A mű közel 300-féle tésztának különböző 
módon való elkészítésével ismertet meg s 
hisszük, hogy mint páratlanul álló munkát, 
minden gazdasszony igyekezni fog megsze-
rezni. A mű szerzője Erzsi néni, a mult év-
bén megjelent s a közönség és sajtó által 
kedvezően fogadott befőttes könyv irója. A 
könyv előfizetési dra 80 te, mely összeg leg-
célszerűbben postautalványon előre küldendő 
be Tarczáli Dezső könyvkiadónak tfyfregyhd-
ir.ár^,-kth.érmentve küldi -meg- mindonkiirek 
megjelenés után a derék munkát Megjelenés 

a könyv ára 1 fi 

Hivatalosan j -gyzet t pía<?zí íírak 

1891. november 13-ről. 

mm. 10 frtl0.3Ö Marhahús klgi\ 
5-50 Juhlnis 
5'40 Sertéshús 

Kukoricza 6" 60 Szalonna • K 

2 lovas í 
Féríi ellátással—.40 

élk.—,60 

n 
ellátás nélkül —.35 

— Gazdaság1! tudósítás. Békés-
Szt.-Andrásról irják la,punknak: Már tizenegy 
hete, hogy az oly sok kárt okozott jégveré-
sünk volt, azóta folytonos a szárazság s 35 
éves gazdasági praxis után mondhatom, hogy 
ily abnormis őszt nem éltem, Hogy e rend-
kívüli szárazság daczára szánthattam, részint 
a korai ngarlás, részint a nehéz hármasvasu 
ekéim munkaképességének köszönhetem, A 
répaföldet azonban nem vagyok képes meg-
szántatni és ezt annak tulajdonítom, hogy 
tavaszszál munkálását lágyba végeztem, sok 
gazda, még felibe sincs a munkával, sót van-
nak kisebb gazdák, kiknek gyenge az igá-
jok, hogy még nem is voltak képesek szán-
tani. li\ tudja pedig, még mikor kapunk esőt. 
A napszám férfinál 50 la-, leány és fin gyer-
meknél 40 kr. A szarvasmarha dllomdnyiirik 
egészséges^ igaz, hogy az összes jószág, jász-
lon van, legelőről szó sincs, A lóállömány 
szintén egészséges, a sertések közt egyes 
helyeken az orbáncz pusztít. Répatermésünk 
gyenge közép. A gabonadralc őszi buza hely» 
bén 9 írt 70, ha jól kezelt 10 írt. Árpa 6 irt 
mm. Zab) a mit itt keveset termelnek, 5 írt 
min. Csöves tengeri mm. 2 frt 50 — 3 frtig. 

T . 
Állattenyésztési pályázat, 

országos magyar gazdasági egyesület uj lií-

— A fagyos burgonyának és 
répának felhasználása. A megfagyott 
burgonyát vagy répát rakjuk előbb hideg 
vizbe, áztassuk abban egy ideig, azután vé-
kony rétegekben teregessük ki száraz és 
szellős helyre, hogy a levegő kiszárítsa. Még 
jobb a fagyott burgonyát vagy répát meg-
főzni (gőz behatásának tenni ki) vagy pedig 
bevernie! tetni. 

— A szölövesszö-forgalom kor-
látozását a kormány az orsz, íUlokszerabi-
zottság javaslatára beakarja szüntetni. E vég-
ből körrendeletet intéz a vármegyékhez, ille-
tőleg gazdasági egyesületekhez, nyilatkozza-
nak, vájjon a forgalom korlátozását vagy a 
szölövessző-forgalom szabaddá tételét ki-
vánják-e ? A mely vármegye a szabad for-
galom mellett fog nyilatkozni^ arra nézve 
a földmivelési minisztérium meg fogja szün-
tetni a tilalmat. 

V a s ú t i m e n e t r e n d . 
Érvényes 1891. j imíus 1-től kezdve 

5S0I.*) 5911. 5913. V 
SZARVAS indul : 9- 34 cl e. 10- 50 cl. c, !• 40 d. u 

M B Z Ö - T ü R cTklO' 20 " ,7" 11" 40 31 2- 32 „ 

5902*) 5912. v. 5914. v-
MföZÖ-TUR i n d u l : Ő* 10 d. n. 12' 36 (1. u. 8- 20 d. u. 
SZARVAS érk. 6' 56 n T 22 # 06 d, u. 

.ij) Egyelői-e nem közlekedik. 

. sy- 403. 405. 421. t-
A K A D ind ; 8 24 d. e. 11'18 d e. 9'05 este 
OS AB A évk : 9 24 „ 1250 „ 10-50 „ 
MEZÓ-TUR érlc ; 10-38 „ 2-42 „ 12 49 

„ híd : 9.29 „ 1-15 d. u. 11.05 éj. 
„ i n d : 1C-34 „ 2-50 „ 12 53 „ 7-09 reg 

SZOLNOK é r k : 11-19 „ 3*56 „ 2.06 n 9.06 d. c. 
i n d ; 11-27 „ 4* 15 „ 2 2Í „ 

BUDAPEST ávk : 1-25 d. ü. 7*20 este 5.50 reg. 

402. gr- 404. 406. sz. 422, v. 
BU.D A P E S T ind : 1 50 d, u. 8 15 d. e. 9*50 este — 
SZOMOÍC ë r k : 3'48 „ U ' 0 4 „ 12'53 éj 

„ ind ; 3 57 n 1 1 4 4 „ 1.05 „ 5*40 d. u 
M E Z Ö - T O B erk.: 4*42 „ 12-17 d. u. 2*06 „ 7-46 es te 

„ ind : 4 4 3 „ 12-24 „ 2-09 „ 

CSABA éi-k : 5*46 „ „ 3'33 n 

„ i n d : 5 52 „ 2 1 3 „ 3-53 „ - — 
A R A D érlc : 6*52 este 3 45 „ 5*24 reg. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : 
VARGA JÓZSEF. 

a r a n y ö z ő 
foljékony ezüst és réz. E 
íolyadék egyszerű beecse-
teíésével ininden gondol-
ható tárgy a legszebben és 
legtartősabban aranyoz-

> Templomi tár-

gypszfigurák és 
mindenféle tárgy bearanyoz,ására legalkal 
nrasabb. Ára iivegenkint használati ntasi 
tással. 4 0 , 6 0 kr. és 1 frt 

Kaphatd a kószitőnul 
E m . . M é G 

és a főraktárban: 
ANTAL-nál, BUDAPESTEN, 

Yáczi-körút 31. sz. —Kéretik a Pisehcr-féle 
gyártmányra ügyelni, mert az utánzatok 

nem felelnek meg a valódi czélnak. 
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A szarvam kir, járásbiróság mint telek-
könyvi hatóság közhírré teszi., — hogy Hra-
yik István, Zsuzsanna ós Mihály végrehaj-
tatönak Králik Pálné, szül. Bohony Mária, 
végrehajtást szenvedő elleni 75 frt — kr. töke 
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyében, 
a b.-gyulai kir. törvényszék (a szarvasi kir. 
jbiróság) területén levő Szarvas község ha-
tárában fekvő, a szarvasi 6428 sz. tjkvben 
foglalt, fele részben végrehajtást szenvedő 
— niásik fele részben pedig Králik Pál ne-
vén álló A f 1. rSz. a (3319 -21 ) Irrsz* 1150 
• ö l szöllöre, és pedig miután annak kikiál-
tási ára 200 frtot még nem haladja az 1881. 
LX. t. cz 156. §-a értelmében az egészre 
82 írtban, továbbá a szarvasi 3865, sz/tjkvben 
foglalt ugyancsak a fentiek nevén álló A I. 
1.. rsz. a. 352 hrsz, 3.78 iZöl beltelkes ház; 
— a fent hivatolt t. cz. értelmében miután 
annak kikiáltási ára 5ö0 irtot meg nem ha-
ladja;, szintén az egészre 429 írtban s így 
összesen az árverést 511 frt — krban ezen-
nel megállapított kikiáltási árban elrendelje 
— és hogy a fenebb megjelölt ingatlan az 
1891. évi november hó i©-ik napján 
délelőtt 10 órákor Szarvason a tkkvi 
hatóság hivatalos helyiségében megtartandó 
vános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlan becsárának lOOje-át, — vagyis 51 frt 
10 krt készpénzben, vagy az 1881. LX. t. 
cz. 42 §-ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. 
a, kelt m. kir. igazságügyminiszteri rendelet 
8. §-ában kijelölt és óvadékképes értékpa-
pírban a kiküldött kezéhez letenni avagy az 
1881. LX. t, cz. 170 §. értelmében a bánat-
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszol-
gáltatni. 

Kir, járásbiróság mint telekkönyvi lia-

Szarvason, 1891. év augusztus hó 12-én. 
Kontúr «József. 

kir. járásbiró* 

Tisztelettel értesítem a t. közönsé-
get, hogy a m. állami vasát igazgatóság 
közbenjöttével sürgöny útján 80 waggoti 
I és H. oszt. kitünö bükkfát rendeltem, 
mely szállítmány már e hét elején ide 
érkezik. 

Ugyancsak nálam jó minőségű kő-
szén > salgótarjáni és porosz szén — 
minden időben nagyban és kicsinyben 
kapható. 

Ajánlom szolgálataimat a t. közön-
ség figyelmébe. 

tisztelettel 

I P • (• 

M o i f*iH CD «« 
•maáf. 
m<=> 1 

A „ F E K E T E KUTYÁHOZ" 

Ajánlja igcn-szép-válaáyjtéku-ke/.dettké/;i munkáit,- u.jn,. 

à ? ® 
V f 
à " p 
f z « 

^H! Ajánlja -igen^-zép--v\lla^zték-u-kezdett kézi munkáit,. u. m,_Ház- — ífj | 
áldás, Levélkosár, Lámpatartó, &yufatartó, Asztal- T ̂  fM 

ffl*M | kosár, Óratartó, Lámpaernyö, Szalvéta, Gyüru, kezdett i rn | j | 
^ ¿papucs, Czipö, Csízmahuzó, Törülköző-tartó, Asztal- T |Éf 

I S M â r r - . , , k ^ jgg 
m f J L l ö a u ö s á r a k és p o n t o s k i s s o l p á l á s m e l l e t t , f m ^ | ^ ••••••• I • o A 

- ^ A é É é é ^ 

gazdasági, erdészeti és ipari czélokra legjobb kivitelben jutányos i l 
árakon továbbá : ^ 

LAJOS 
fa- és szénkereskedő 

2—3 S z a r v a s o n, B ù z ap í a cz. 

yomatott Sámuel A, gyorssajtóján Szarvason 1891, 
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