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Lapunk október hó elejével X. évfolyama-
nak 4-ik negyedét kezdi meg. Kilencz évi fennál-
lása bizonyítéka annak, hogy mindig és minden-
ben a közönség érdekeinek megfelelően szerkesz-
tettük a lapot. Vezércikkeinkben ugy a helyi ér-
dekeket, mint a társadalmi kérdéseket megvitatás 
tárgyává tettük, s mint eddig, ugy ezután is, min-
den oldalró jövő felszólamlásoknak szívesen helyt 
adtunk és jövőben is helyt fogunk adn;. Tárcsá-
inkban a legszigorúbb kritikát kiálló költeménye-
ket és elbeszéléseket adtunk. A hirek rovatában 
a helyi közérdekű eseményeken kivül, bár korlá-
toltabb alakban, az országos eseményekről is meg-
emlékeztünk. Egyébb rovatainkban is, mindenkor 
iparkodtunk a tartalmasságra és eredetiségre, en-
nek daczára az előfizetési árat mérsékelten ál-
lapiíottuk meg, midőn mindezeknek öndicsekvés 
nélküli felemlitésével a nagyérdemű közönség to-
további hathatós támogatását kérjük, ez előfizetési 
árakat az alábbiakban közüljük : 

sz évre . . . . 4 
évre 2 

Negyed évre . . . . 1 frt, 
Azon tisztelt előfizetőinket pedig, kik az elő-

fizetési díjjal hátralékban vannak, hátralékaik be-
küldésére s előfizetésük megújítására kérjük. 

Tisztelettel 
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kiadóhivatala. 

Október 6. 
A magyar nemzet uagy gyászának félszázados 

fordulóján, mikor a kegyelet és a szivekben élő haza 
— és szabadság szere! et megkoszorúzza, ama helyet, 
hol a hallial,Iau emlekii tizenhárom rat kezek által 
vértanú halált lelt- városunk polgársága is ugyanazt 
érezte e napon mit minden szív érez e hősök hálájá-
nak 50 éves évfordulóján. — Nagy idő ! . . . és mennyi 
enyésyelt el azóta? . . . De e keserű napok emléke 
örökké fog élni szivünkben, mert a haza és a szabad-
ság szeretet tüze soha nem fog kialudni onnan! 

Városunk polgársága gyászünnepet ült e napon, a 
templomokban felekezeti külöinbség nélkül istentiszte-
letet tartatott, melyen a hatóságok képviselői is részt 
vettek. — Délelőtt 11 órakor vette kezdetét az ünne-
pélynek ama íésze, mely a szarvasi szinkörben folyt 
] e _ A színkört zsúfolásig tölté meg a lelkes közön-
ség s közlük lát luk társadalmunk kiválóbb alakjait is 
szép számmal. - Az ünnepélyt Bajza József „Ébresztője" 
— melyre á zenét Benka Gyula igazg. tanár irta — 
nyitotta meg, melyet a körülbelül 60 tagból álló vegye, 
kar szabatosan, teljes Összhangban adott elő. — Majd 
Dancs Szilárd ügyvédjelölt larfotla lendületes, eszmék-
be,, gazdag, fiatalos hévvel előadott alábbi beszédét, 
melyet a közönség nagy tetszéssel fogadott. 

A töldmíveiö mint vállalkozó 

Nem paszta véletlen a/, hogy a nyelvszokás 
oly élesen megkíilömbözteti azt a két fogalmat; 
földbirtokos — földmivelő, mert hiszen földbirto-
kos az is, ki a földet csak azért szerezte, hogy 
abua készpénzét fektesse, vagy hogy azzal spe-
kuláljon s leh^ő nagy nyereséggel ismét túlad-
jon rajta, «kár egy liizú disznón. De földmivelő 
az, ki családjával, haza népével maga miveli a 
haza földjét. Szép hivatás az : földmivelőnek 
lenni ! mert a haza friss erőt főleg abból az osz-
tályból nierit, mely véres verejtékével szerzi meg 
magának és a többi társadalmi osztálynak a min-
dennapi kenyeret, adja a honvédelemhez a leg-
edzettebb karokat s helylyel-közzel felfrissíti a 
városi lakók elposhadt vérét. 

A földmivelő gazda és a napszámos közt he-
lyet íoglaló-gányók, napszámos-telepesek, házas 
zsellérek, ha kis marhatartásuk van, tágabb ér-
telemben még* a paraszt osztályhoz tartoznak 
ugyan de még sincsen nekik a földmivelő ama 
szép rendi jellege, mely abban sarkallik, hogy 
háztartása, gazdálkodása a termőföldhöz van 
kötve. 

Igaz hogy felszabadultunk a régi megkötött-
ség alól, de azt akarjuk, hogy a szó szebb és 
nemesebb értelmében a földhöz kötöttek marad-
junk, hogy annak a feladatnak, melyre Isten 
bölcsessége rendolt, tökéletesen megfelelhes-

Nem valódi földmivelő már az, kinek szo-
kásai erkölcsei nem viselik magukon a vidék 

jellegét, mely bizonyos tekintetben nem volna 
külön jellegű, mi által a városi élet és szokások-
nak az egyenlősítésre irányuló törekvései-
nek és célzatainak természetes egyensúly o-ző-
jává lesz. 

Ott a városokban u. i., de sajnos sok 
helyütt már a vidéken is, szemlátomást növek-
szik azon fajta emberek száma, kik elveszítvén a 
földhöz való ragaszkodás kapcsát, máról holnap-
ra tengődnek és mohon fogadják a földosztásra 
vonatkozó s általában a magántulajdon jogtalan-
ságát hirdető tanokat, melyeket a társadalmi 
rend felforgatásának szószólói hangoztatnak. Ezek 
az emberek legbuzgóbb terjesztői azoknak az 
őrültes igéknek, mert hát ők ugy hiszik, nincs 
nekik mit veszíteni, ők csak nyerhetnének a nagy 
föltorgatásból. 

Elmek a lelkeket megmételyező ragálynak 
legjobban útját állja az egészséges földmivelő osz-
tály, melynek öröke biztosítja számára a tisztes-
séges megélhetést, de melynek szavának is oly 
tekintélyesnek kell lenni, hogy a bol az hallatja 
magát : respektálják. Egy belsőleg egészséges, 
külsőleg tiszteit földmivelő osztály az a szikla, 
melyen a kórság erőt nem vehet; azért gyűlöli 
az Isten a haza fogalmait lábbal tipró nem-
zetközi proletariátus. Ha hízeleg neki, azt 
csalárt lélekkel teszi, mert érzi, hogy addig, 
rnig ki nem vetkőzteti egészséges észjárásából, 
ez az osztály áll leginkább útjában hóbortos ta-
nainak. 

Évszázadokon át azok a terhes korlátok, 
melyek közzé szorították a földmivelőt, erőteljes-
sebb fejlődésében gátolták. Aztán egyszerre 1848 

A vértanuk halhatatlan szellemének mélyen 
tisztelt ünneplői! 

Hosszú ezredéve él és virul a magyar nemzet a 
négy folyós és .három halmos földön Árpád örökén. 
Történelmünk lapjai tanúbizonyságot tesznek a mérhet-
len szenvedésről, a mesés vér zivatarokról a sok kese-
rűségről, elnyomatásról, fényről, dicsőségről egyaránt. 
Nincs a kerek földnek egy népesem, mely annyi meg-
próbáltatásnak lett volna os^tályrészese mint a magyar. 
Oh hányszor csavarta ki kezéből a hitszegő erőszak a 
szabadság három szitui zas/Jajat, hányszor dobtak tag-
jainkra csörgő rabbilincset, hányszor álltunk pártos 
tusák után önásta sírunk partinál. 

És mi mégis élünk! 
Mert a magyar a hazaszeretettel jő a világra s 

idő kérdése csnpán, hogy ugy repüljön a fellegek között 
mint ifjú szabad madár. Apáról fiára szállt a szentelt 
érzelem, igy maradt reánk is. Eme nemzeti szellem 
tLicső szárnyalását látom mai ünnepünkön. Ünnepelni 
jöttünk ötven évnek multán a kegyelet s hala értékes 
gyöngyével, áldozni megdicsőülfc szellemeteknek kik 
vértanúi halált haltatok a szabadságért. 

Varázslatos mesés volt földi utatok, midőn ádász 
csatákban oroszlánként küzdöttetek egy eszmét nem 
ismerő bérelt horda ellen, amely vakmerően Isten 
jogába nyúlt. S nyomunkba száguldott egy hős maroknyi 
nép, piros arca, szeme vllianása büszkén hirdette Isten 

és világ előtt, hogy keble minden szent eszme tanyája 
csak a halál félelem van onnan messze számkivetve 
S miért áldozott nyugalmat, békét, szexeimet, boldog-
ságot az elhagyott magyar, hogy a csatamezőn búcsúz-
zék el utoljára a véres biborban nyugvó napsugártól 
hogy riadó harsanás legyen a papja, ágyúdörej a halotti 
harangszó, kardcsattogás pedig a sirásó kapa pendülése, 
s a rögök hullása a koporsójára puskák ropogása. 

Mert a szabadtág szent miként a hit, vele minden 
drága kincset, nélküle mit sem ér a lét. Szolgaságban 
rabigában keserű a kenyér, bűzhödt a forrás tiszta 
cseppje, undorító a szerető édes csókja, s az élet rut 
kínszenvedés. 

Az örök igazság Istene azoknak a nemzetéknek 
amelyeket szeret szabadságot ad mennyel felragyogta-
tását a nemzetre bízza s jő a jutalom az igaz sáfárnak 
boldog* dicső napok szivárványa Isten mosolygása. De 
ki könnyelműn ráveti kockára vagy meghunyászkodva 
fcuyegdtö szótól eldobja kezéből — attól elfordul az 

Félszázad «ve, hogy a magyar kezéből önhibáján 
kivül ki kellett hullni a szabadság védelmére kiráütótt 
kardnak, s jöttek nehéz, súlyos napok. Elkövetkezett a 
világosi katastopha. Ráborult a nemzetre a hosszú 
sötét éjj. S a felkelő napsugár végig tekint a hervadó 
mezon, s bitót faragni lát szégyenletes bitót, s felhő 

magára a szörnyűt látó napsugár s mun-
kát a vérpiros bakó. 



ban minden át menet nélkül lerombolták minden 
valódi és képzelt korlátait — szabadjára eresz-
tették. De afelszabadult úrbéres-osztály vállára 
rakták az irtvány földet pénzbeli megváltásának 
terhét, s az egyre fokozódó egyenes és közvetett 
adókat, miközben egyre csak azzal vigasztalták 
a csüggedő s terhei alatt roskadozó fölclmivest, 
hogy szabad vagy, ur vagy! Bizony pedig jobb 
lett volna ha felszabadításánál a „lassan haladj 
tovább érsz" jelszót figyelembe vették volna, 
arról gondoskodva, hogy előbb fejleszszük a föld-
mivelö értelmiségét és belátását oly mértékben 
hogy szabadságával teljesen élni tudjon. No, de 
most már hiába sopánkodunk azon, hogy volt és 
mint lett volna jobban ! 

Arra kell most törekedni, hogy a gazda nem-
csak jó hazafi, de ügyes vállalkozó is legyen-

Ne sajnálja a fáradságot és vizsgáljon meg 
minden gazdasága javítását érdeklődő tanácsot, 
célszerű jó eljárást, hasznos fölfedezést, vagy ta-
lálmányt 

Abban igaza van, ha nem hisz, mielőtt nem 
lát. Ne is induljon vakon a mások szava után! 
De nagyot hibáznak ám. a kiknek minden jó, a 
mi régi, csak azért, mert megszokták. 

Hej, a mi öregeink is voltak valamikor fiata-
lok s biz ők is vizsgálgatták : mi a jobb? mert 
a jobb ellensége a jónak. Halad a világ, hilad 
a gazdálkodás mestersége is, ugyancsak iparkod-
ni kell a magyarnak, hogy el ne maradjon. Azért 
egyre azon keli okoskodnunk : miből húzhat-
nánk hasznot ? 

Kézelje el magának a gazdálkodást tengeri 
burgonya, répa. lucerna, piros lóhere, vaseke, bo-
rona, rosta nélkül . . . Szinte hallom hogyan 
mondja: No, ilyet még az öregapám se látott. Pe-
dig hát a mi oly lehetetlennek látszik, az ugy volt 
nem olyan régen. 

Valóban, hol volnánk ? mik volnánk? föld-
höz kötött nyomorgó szegénységben sínylődő pá-
rák \ ha nem akad eleink kör̂ t, ki azon buzgólko-
dott hogy hasznos növényeket, fákat, állatodat 
tenyészszen és terjeszszen ; ha nem akadt volna, 
ki ujabb célszerű szerszámokat fölfedez és csinál. 
Mai nap pedig már alig akad jóravaló földmivelő 
gazda ki a vetőgépet, arató, és cséplőgépet nem 
ismerné. A triörrel meg — mint nélkülözhetlen 
eszközzel — m a már minden gazda, ismerős. Több 
megyékben a gazdik szövetkeztek és gőzcsézlőgé-
pet vásároltak már több évtizeddel ezelőtt, hogy 
ne is említsem a csehországi parasztokat, kik ma-
guk állítanak fel cukorgyárakat, igy nemcsak a 

Már uégy hős vérét itta fel az aradi várpiac. s 
most egymásután járult a kilenc Rettenthetetlen a gyil-
kos kötél alá. halálmegvetéssel néztek a hurokra s 
elrebbent ajkaikról a fohász: „Éljen a haza." 

Nemzetem dicső vértanúi, l e g y e n emléketek áldott 
sírotokon virraszt mig magyar él e földön, a hála és 
kegyelet öröktüzü szövétneke. 

Az a tudat, hogy megdicsőült lelketek az örökké-
valóság csillagos hónából reánk tekint, szolgává lenni 
nem enged soha. Nevetek hangzása mint a varázsul és 
megdobbantja minden magyar szivét,, hogy talpra álljon, 
ha kell, életet, vert áldozzon az alkotmányos szabad 
hazáért, melynek védelmében martyr halált haltatok az 
aradi Golgothán. 

S eme ünneplésből bátran élek a nagy költő 
szavaival: 

„Egy nemzet gyásza nem csak lezerö, 
Nép, mely dicsőt, magasztost igv magasztal 
Van abban élni hit, jog és erő V* 
A miisor 3-ik pontjául Balog István „Az aradi 

tizenhárom" eimü költeményét szavalta el Csiszár István 
melyet Sárkány Imre gymn. tanár felolvasása követett. 
— Ezután Lányi Anna úrhölgy lépett a közönség elé 
és sok művészi tehetséggel s meleg érzéssel szavalta el 
Nuszbek Sándor „Október 6" eimü hangulatos köl-
teményét. 

Végül a vegyes kar a „Hymnust" énekel te, melyet 
a közönség állva hallgatott végig. 

répa ára, hanem a cukorgyártás haszna ís az ő 
zsebüket veri. 

Szóval nagyot haladtunk, de még kellhalad-
nunk, sürgősen meg kell barátkoznunk a jobb 
trágyakezeléssel, műtrágyák beszerzésével, erő-
takarmánynak használatával, foldjavitással, a 
háromnyomásos gazdálkodásnak helyes vetés-
váltóval való fölcserélésével, és hasonló üdvös 
dolgokkal. 

A ki csak gabonát termeszt, mihelyt pénzre 
szorul, rendszerint piaezra kell hogy vesse, akár 
van ára, akár nincsen, Azért baj az egyoldalú 
gabonagazdaság, mely most már rendesen ala-
csony árakkal is társul, ha csak kiválóbb minő-
ségűt nem vagyunk képesek termeszteni, mint 
példának okáért : jóféle sörárpát, 

Mindebből azt a tanulságot kellene levonnni, 
hogy szerencsét proháljunk oly termékkel is, 
melyeket nem kínál fü-fa, melyeknél túltermelés 
nincsen, melyekből biztosabban lehet pénzelni, 
mert jobban és álandóbban keresik. Az olyan 
gazda, ki 6—7 forintos búzaárak mellet tönkre 
jut, talán megállhat a lábán, ha sikerül neki 
— mint mondám — jó sörárpát előállítani, 
melyet most 7 — 8 forinton értékesíthet. A másik 
meg ugy boldogul, ha a gabonatermesztést csak 
a házi szükségletre szorítja s a helyett a piaezon 
jól értékesíthető asztali burgonyát, zöldségfélé-
ket, kendert, lent, komlót vagy gyógyfüveket 
stb. termeszt. A harmadik földjének jó fütermö 
voltát hasznosíthatná * tehántartás felkarolása 
által, a tejet közvetlen eladásra szánva, vagy 
vajkeszité>sel értékesítve. Szóval sok ut vezet a 
gazdasági boldogulás terén is Rómába, csak azt O O O ' 
nehigyje senki, hogy bármely vállalkozással a 
gazdaember máról-holnapra gazdag emberré vál-
hatik. A termőföld nem lutri, s a gazda foglal-
kozása nem lutrizás! De a ki élelmes. szemfüles, 
az meg fogja érni, hogy innen is, onnan is 
csurran vagy ha nem csurran legalább cseppen, 
mert elvégre cseppekből áll a nagy tenger is. s 
a ki nem sajnálja a fáradságot a jóléthez csép 
penkint jutni, annak munkáján előbb utóbb meg 
lesz Isten áldása! 

Min- vállalkozónak, a gazdának különösen 
arra kell ügyelni, hogy szükség nélkül, vagy 
éppen kölcsön vett pénzen ne építkezzék mert 
az a tőke a mit az épületekbe fektet kamatot 
nem hoz, hanem lassacskán önmagát megemészti. 
A gazdasági épülcttk értéke nem nő, sőt, hogy 
az a gyors hanyatlásnak ne induljon, folyvást 
javítgatni, tatarozni kell épületeinket. 

Ennek a költsége pedig épp ugy mint az 
adó, terheli a termőföldet s igy megeshetik, hogy 
ha az épületteher tulságosau nagy, az a föld, 
nek jövedelmezőségét nagyobbára, vagy teljesen 
fölemészti. 

A gazdasági épületek is csak azon határig 
hasznosak, a meddig reájuk a gazdálkodás szem-
pontjából okvetlenül szükség van, miért is von-

szépaégü állatokat tenyészt : hanem értenie kell a 
mellett ez adás-vevés, az értékesítés mesterségét is. 

De az ember megtanulja egy kis tapasztalat árán 
azt is. 

~ ~ R E K 

juk le ebből azon szabalyt, hogy cs 
építsünk, ha ezt a gazdaság vitele elkerülhetet-
lenül megkívánja s akkor is mindig csak kellő 
takarékossággal építkezzünk, mert nem csak az 
épületek száma, hanem a használt — túlságosan 
drága — építkezési anyag is pazarolóvá teheti 
az f A r r 

Tehát a mennyire a módja csak engedi, lé-
pést tartson a gazda a mezőgazdasági haladássab 
Tudom, hogy erre azt mondja, meg volna a 
készség, meg a képesség a korral való haladásni 
de hát nincs elég pénzem, szóval szegény az 
eklézsia maga harangozik a pap. „Pénzmagra,, 
szert tenni, vagyonát szaporítani — elismerem 
— a szegény emberre nézve mesterség. De hát 
annak is van módja és csinja-binja. Erre n e * elég, 

aki — mint arra élőbb biztattam — ki-
tűnő minőségű terményeket állit elő, vagy páratlan 

elöljárósága által közhírré 
tétetik hogy a honvéd ellenőrzési szemle Szarvas köz-
ségházánál a f. évi oktober 7—11 ike közt a kővetkező 
sorrenben fog megejietni: Október 7 én az öcsödi ille-
tőségűek mind. Október 8 fin az 1887 1888 években 
besorozott szarvasiak, Október 9 én az 1S89 — 1892 
években besorozott szarvasiak, Október 10 én az 1893 
túl végig a szarvasiak, Október 11 én a bsztandrásiak 
és kondorosiak mind. A községben tartozkodó más 
gyalog vagy huszár ezredekhez tartozó honvédok a 
szemlén szintén kötelesek részt venni. Áz ellenőrzési 
szemlén meg nem jelenők pedig kötelesek lesznek a f. 
évi november hó 24 és 25-én reggel 9 órakor Gyulán 
a kieg. p«. ancsno' sági irodában megtartandó utószem-
lén megjelenni. 

— Szarvas község elöljárósága által közhírré 
tétetik hogy a cs. és kir, közös hadseregbeliek ellen-
őrzési szemléje Szarvason a községházán a f. évi ok-
tóber 13. 15. 16. és 17-én a következő sorrendben fog 
megtartani: Kaionui igazolványi könyvecskével jelent-
kezni köthessek. Október hó 14-én szombaton szarva-
suk 1899—1893 évfolyainbeliek. Október hó 15-én 
vasárnap szarvasiak 1894—1898 évíolyambeliek. Októ-
ber hó 16-án hétfőn B -Szt.-andrásiak és kondorosak 
1889—1898 évfolyambeliek. Október hó 17,én keduen 
öcsödiek 1888—1898 évfolyanibeliek. A szemle min-
denkor reggel 8 órakor veszi kezdetét. 

— Vissza vont lemondás : A megyei és fő-
városi lapok a multiiéten. ama meglepő hírt hozták, 
hogy a szarvasi Ág, Ev, Egyház világi felügyelője 
Haviár Dániel ur. e tiszteletbeli állásától lemondott; 
de mint örómmel értesültünk, nevez«tt felügyelő ur e 
lemondását — a szarvasi Ág. Ev. Egyház vezér fér-
fiúnak ismételt kérésére, visszavonta, s igy teljes 
megnyugvással nézhetünk ama áldatlan harc; elé, mely 
az e-gyh&i kebelében ujabban kezdetét vette, az Isteni 
tiszteletek nyelvi kérdése tekintetében. 

— Nyugalomba vonult tanítók. A szarvasi 
Ág. Evangélikus egyháznak két veterán tanítója u. m. 
Mocskonyi Ágoston, és Szirácaky János tanító urak, 
40 évi fcanitói működés után, állásukról lemondottak, 
s az általuk méltán megérdemelt nyugalomba vonultak. 

— Ajándékozás, özv Valkovszky Mihály né és 
fia Mihály cs&bacsüdi birtokosok, a szarvasi Ág. Ev. 
uj templom részére, egy díszes csillárt ajándékoztak 
Vallásos érintetüket feltüntető eme kegyes tettük meg 
érdemli azt, hogy arról a nagy közönség is tudomást, 
szerezzen. 

— A szarvasi járás gasdabisottsága ál-
tal, a szegedi mezőgazdasági kiállításon bemutatott 
helyi youatkozásu képek és térképek már viasza ér-
keztek, s azok a napokban, a szarvasi ipar és áru-
csarnok nagytermenek falain helyeitettek el, hol is 
azokat az érdeklődő közönség bármikor is megte-
kintheti. 

— Kondoroson — mint levelezőnk írja — 
szintén nagy kegyelettel ünnepelték meg az aradi vér-
tanuk gyászos halálának félazázados évfordulóját. Az 
ág. ev. templomban az Elöljáróság s a község és kör-
nyéke lakosságának jelenlétében Kevicky László lelkész 
igen szép alkalmi beszédet, » megható könyörgést mon-
dott. — A községi képviselőtestület képviseletébeu 
három tagból álló bizottság Aradra utazott, s a vértanuk 
emlékkövénél diszes koszorút helyezett el a község 
nevében. 

— Uj bírósági végrehajtó. A fszavasi kir 
Járásbírósághoz kinevezett bírósági végrehajtó, Magyar 
Mihály ur, e napokban foglalta el állását, ösmerve- ne-
vezet nuk humánus érintkeizését s bánásmódját, azt hisz-
szük, hogy rövid idő alatt, községünk általánosan kedvelt 
embere lesz. 

— Köszönet nyilvánítás. Mindazoknak, kik 
felejthetetlen férjem temetésén megjelentelv, s részvé-
tükkel mérhetlen fájdalmamat enyhíteni igyekeztek, ez 
utón mond hálás köszönetet. özv. Róth Józseíné. 

— Szarvas -nagy község faiskolájában, a f. 
évi okt. 1 -tót eladásra kerülő gyümölcsfa ojtványok 
-gazdasági fák, díszfák, díszcserjék és vadonc/okról 
szol ló árjegyzék már megjelent, mellyel az érdeklődők-
nek szívesen szolgál a község elöljárósága, esetleg a 
faiskola kezelőjétől Krebsz Zoltán ur, 

— Tüz. E hó 6-án d. u. 4 órakor Fulajtár Pál-
nak Zrinyi-ntca 1369 számú bel telkén lévő istálló 
leégett. 



— A perzsa Nagy Sándor. (Álexandros) 
Világrenaitö hős, az ó-kor Napóleonja, A leghatalma-
sahbak közül valót, a kik VHUIU megváltoztatták 
a föld térképéi. Ö hatalmasat fordított rajta. Mikor ő 
születeti, az ö birodalmuk egy kis ország, körül apró 
kis szomszéd államokkal És mikor megbalt, volt a főid 
egyetlen nagy ország; az ő birodalma. Hatalmas kopor 
sója valóságos mozgódlázban feküdt, úgy vontatták 
sírjába a világ hatalmas urát, az ó-körnak Hanniballal 
együtt legnagyobb hadvezérét, a ki halálos ágyán még 
egyszer, utoljára, elvonultatta maga előtt pompás &erer 
géí, s lankadó kézzel utolsó istenhczzádot intett kedves 
katonáinak. 

, rgyaija- a jwagy jvepes viiagTöriöaet is 
megjelent 39-ik füzetében. E remek könyv különben 
közli az emlékeket is, sarkophagjának mind a négy 
oldalát, s az issosi csata világhírű mozaikját, még pedig 
eddig a legtökéletesebb reproduclióban. 

E nagyszerű mii füzetenként is kapható $0 krjával. 
Megjelen minden héten egy tüzet Kapható a kiadóknál 
(Révai Testvérek, írod. Int. Rt. Budapest, VIIL , 
Üllői-ut 18.) s minden hazai könyvkereskedés utján. 

14 frt 65 krig méterenként — valamint fekete, fehér 
és színes ,,Hennebergseyem" 45 krtól 14 Irt 65 
krig méterenkent — a legdivatessabb szövés, szín és 
mintázatban. Privát-fogyasztóknak postabér és 
vámmentesen valamint házhoz szállítva, — mintákat 
pedig postafordultával küldenek. 
Henneberg G. seyemgyárai (es és k. udvari 
szál li tó) Zürichi) en. 

— Magyar levelezés. Svájczba kétszeres levélbé-
lyeg ragasztandó. — 

iziosiiási ügyek 
A% élethi&tositásrőL 

Takarékosságra int a kor szelleme. Egyrészt 
azért, mert ijesztő módon tolong minden pályán 
a tömeg ember és nyüzsgő sokaságából nem 
mindenkinek jut kenyér; másrészt, mert ezrek 
kezéből csavarja ki az életfentartó eszközt — a 
gép és még folyton növekvöben van a harc az 
emberi erő és a masina energiája között . Panaszra 
nyílik az e m b e r i ajk, mint Madách mondja Ember 
tragédiájában. „Több az eszkimó mint a f ó k a ! " 
Nagy szociális átalakulásoknak kell történniök, 
hogy .kiegyenlítést nyerjen az emberkinálat és a 
kereslet közötti kedvezőtlen arány és «sak jövő 
generációk fogják a szocializmus nivelláló hatását 
érezni; de anvig a társadalom üstjében a jövő 
életitala forr, addig hallani véljük a kor intelmét, 
amely -szól szegényhez, gazdaghoz egyaránt: 
„takaríts! * 

És boldogok, akik a kor szózatát hallják és 

követik. 
Az életnek legnagyobb bölcsesége szól belőle 

hozzánk. 
De mi még messze mögötte vagyunk más 

kulturállamoknak ezen intelem kellő megértésében; 
mutatja és szomorúan igazolja ezt az az alacsony 
arányszám, amely hazánkban az életbiztosítás 
terjedtségét jelzi. Pedig az ésszerű takarításnak 
épen az óletbiztositás utján kell megtörténnie 
mert hiszen kiszámithatatlan a sors szeszélye és 
soha sem tudhatjuk, hogy megengedtetik-e érnünk 
a következő napot. De mit takaríthatunk, ha nem 
áll rendelkezésünkre hosszú idő a takaritáshoz? 
Mig az életbiztosítás intézményének épen abban 
rejlik áldásos és üdvös volta, hogy előre is tud-
juk: mennyi a takarított összeg, akár felénk 
suhint a halál kaszája, akár nem. 

Ha van törvénye a nagy számoknak, ugy 
még inkább van a fix számoknak törvénye a 
küzdelmes létben, amely hogy meddig tart, nincs halandó, aki rneginondhatná. 

A gyásznak. könnyűjét ugyan nem, de a 
nyomormik sok ezer könyjét szárítaná fel, ha az 
életbiztosítás intézménye napjainkban terjedtebb 
volna nálunk magyaroknál. Pedig még mindig 
ott tartunk, hogy ügynököd e.reí mozgosittatnak 
az üzletszerzés ? czéljából és -ezeknek valoságos 
demosthenesi eloquenciát, ördöngös praktiicat 

kell kifejteniük, hogy aránylag szerény eredményi 
érjenek el ; de mennyivel uagyobb azoknak száma 
akik az életbiztosítás lényegét megérteni nem 
akarják, azt fel nem fogják, jóllehet egy érvet 
sem bírnának felhozni ellene, Es ezekből lesznek 
a gondtelt aggok, az embertársak kegyeleínmor-
zsáira utalt nyomorgók, a proletariátus szülői. 

Volt idö, amikor sovaiizmusunk nem engedte 
hogy éljünk a biztosítás malasztjával; mikor a 
külföldnek kellett volna juttatnunk pénzünket, 
nem lévén akkor még magyar intézet, amelyhez 
szívesen fordulhattunk volna. Ma azonban más-
képen áll a dolog. Van magyar alkotású, magyar 
vezetésű boni intézetünk, nem egy. 

Előttünk fekszik egy fiatal intézet tájékoz-
tatója, a „Nemzeti Baleset biztosító Részvény-
társaságé", amely intézet már nem egy babért 
szerzött maganak hasznos közgazdasági tényke-
désével. Menten ósdi, avult eszméktől, sok ujat 
alkotott már eddig is a balesetbiztosítás terén, 
mig legújabban az életbiztosítást véve fel üzlet-
körébe, el tudta hagyni azt az ösvényt, melyen 
már ükapáink jártak és teremlett ujat, érdekest 
és vonzót, a nagyközönségre nézve pedig szo-
katlan előnyöst. 

Nem kívánjuk jelen cikkünk keretében bőven 
ismertetni mindazt a jeles kombinációt, amelye-
ket a „Nemzetiu életbiztosi prospektusa tartal-
maz; de kiemeljük azt az eddig egyedül álló 
módozatot, amely szerint a „Nemzeti" minden 
évben, kir. közjegyző jelenlétében, egy bizonyos 
(a prospektusban közelebbről meghatározott) 
számú kötvényt huzat ki, amely kihúzott köt-
vények biztosított összegei, legyenek ezek bármily 
nagyságúak, azonnal kjfizetésre kerülnek. 

Elképzelhető, hogy milyen előnyt nyújt a 
„Nemzeti" ezen módozattal biztosító feleinek, 
akik közül évenként többen abban, a bizonyára 
őket nagyon megörvendeztető és anyagilag is 
súlyosan latba eső előnyben részesülnek, hogy a 
biztosított tőkét, amely után halálig vagy egy-
két évtizeden át dijat kellett volna fizetniök, 
kézre kapják, esetleg már egy-két díjrészlet fize-
tése után is. 

Szerencsés idea volt a „Nemzeti" vezetősé-
gétől ezt a biztosítási módozatot kiokoskodni ; 
de méltóan sorakoznak ehez a többi táblázatok 
is, melyek közül csupán azt emlitjük itt fel, 
amely szerint lehetővé teszi a „Nemzeti", hogy 
oly egyének, akik csak évek multán juthatnak 
dúsabb keresethez, előre is nagyobb tökét biz-
tosithassanak oly módon, hogy öt éven át csak 
a díj felét fizetik. Látszik ebből is, hogy finom 
érzéke van a „Nemzetinek" a gyakorlati élet 
igényei iránt, és így a balesetbiztosítás terén 
szerzett babéraihoz hozzá fogja jogosan tűzhetni 
azokat, amelyeket az életbiztosítás terén szerezni 
legjobb utón van. 

rendelkezik Vannak mezőgazdák, akiknek csupán két» 
talán csak egy telienök van. Ekkor már csakugyan 
oly kevés a feldolgo-andó tej hogy a feldolgozása túl-
ságos költséget okozna, De kopogtassunk be a szomszéd-
hoz s kérdésük meg töle, nem lenn.ee hajlandó arra, 
lmgy a ket gazdaság tejét együttesen dolgozzák fel. 
Hogy a dolog jól jövedelmez, arra elég p-íHa áll 
előttünk. Hamar akad majd egy harmadik hk'í egy 
negyedik gazda ki tejét szintén az előbbi-u*. kívánja 
feldolgozni, így alakulnak a tejszövetkei.* v. — A 
Separator főraktára (Budapest Erzsébetkor: * szegedi 
kiállításon az állami díszoklevéllel tüntetet k\ 

Minthogy a tavasz előrehaladásával csecse-
mőt, gyermeket és felnőttet egyaránt fenyeget a 
járványok veszélye, ismét csak a minden alka-
lommal hálásan fogadott 

vizének használatát ajánljuk. Egyrészt mert olcsó, 
igen kellemes és tiszta ivóvíz lévén, a tavaszi és 
nyári évszakokban kedvelt élvezetszerként szere-
pel, másrészt, mert dus szénsavtartalmánal fogva, 
specificus övószer is a tiplnis, cliolera és a gyer-
mekek tiphoid-szeru tavaszi-nyári hasmenése ellem 
Ehhez járul még, hogy a csecsemőt is megvédi az 
ilyenkor nagyon veszalyes huvutos bélbántalmak 

| ellen, mig s/zoptatója e viz használata folytán 
nagyon kedvező összetételű és bőséges tejet nyer. 
A már meglevő gyomor- és bélliurutot gyerme-
keknél és felnőtteknél gyógyítja. Kellemesen hat-
ván be szénsavánál fogva a gyomor és bél ide-
geire ; a gyermekek lázas megbetegedéseinél pedig 
nélkülözhetetlen, hűtő, hugyhajtó és a szomjat 
csillapító hatásánál fogva. 

Kedveit borvíz, = — 
A mohai Ágnes-forrás 

kezelösége. 

u ű 

Fó'raktár: p 
J 

es. és kir. udvari száUitó 
BUDAPEST, V., Erzsébet-tér 8. 

minden g y ó g y t á r b a n , füszer-
kereskedésben. és vendéglőben . 

Helybeli főraktár: 
j ó S o m a íűsz.eriizletében, aliol minden bel-
és külföldi vizek friss töltésben kaphatók. 

23—24. 

A S/^gedmi s/.ept. 3—12, napjai) lefoly első me-
zőgazdasági kiállítás, iiiöly a legnagyobb várakozásokat 
is felülmulta rendkívüli gazdasága ós tanul*ágoság& 
által, igen sok oly érdekes részlettel lnrl, melyekről 
még utólag kimerítőbben foglalkozni szükséges volua, 
hogy a/,okról, így a nyilvánosság utján azok is tudo-
m á s t nyerhessenek, kiknek nem volt alvalmaszemélyesen 
megtekinteni a kiállítási, Térszüke miatt azonban c<ak 
a következőkre terjeszkedhetünk ki. 

A kiállítás egyik legtanulságosabb látványossága 
volt az Alf.i-Scparatűr(azelőtt Pfauháuser Antal) rész-
vénytársaság pavilonja, hal szemlélhető volt, hogy 
mezőgazdasági iparunk tejgazdasági ágában mily óriási 
haladás történt a hasznos gépek szerkes/.tése folytán. 
Separator néven oly gépet gyártanak, melynek segélyé-
vel a tej és után egy fél óra múlva legfinomabb tea-
vajat nyerjük. Ize kitűnő, zamatja pompás s a melleit 
egy harmadával több és f.lszertu urtósibb mint „házi" 
vaj. A modern gépgyári ipar különös gondját fordította 
oly mezőgazdára, aki csak kevés feldolgozandó tejjel 

Ezen rovatban közöfctekért nem vállal felelőséget a 
szerkesztő. 

2797/899 tkvi szám. 
r í i i t i 

A szarvasi kir. jbirőság mint tkvi hatóság 
közhírré teszi, hogy Kovács Sándor és neje 
Miidós Zsuzsanna végrehajtatónak Schlesinger 
Ignác és neje Schlesinger Száli végrehajtást szen-
vedők ellen 3000 frt tökekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a szarvasi 5358 sz. 
tjkvben A f 1- r. sz. a. felvett 976—977 hsz. bei-
telkes házra az árverést 1600 írtban ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy 
a fentebb megjelölt ingatlan az 1899. évi 
december hó 9-ik napján délelőtt 9 
órakor a szarvasi kir. jbirőság árverelö helyi-
ségében megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alól is elfog adatni. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10 %-át vagyis 160 frtot készpénz-
ben vagy az 1881. LX. tcz. 42. §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8 § ában kijelölt óvadékképes érték-
papírban a kiküldött kezéhez leteni- -v az 
1881. LX. tcz. 170. §-a értelmébe}. ., bánat-
pénznek a bíróságnál előleges ehu- késéről 
gondoskodni, s a kiállított szabályszer ' . ismer-
vényt átszolgáltatni. 

¡3 
Szarvason, 1899. évi szeptember hő 22-én. 

Mészáros 



legszerencsésebb esetben 

l 

Az összes ő>0.000 nyeremény 
J E G Y Z É K E 

A legnagyobb nyeremény legszerencséseb esetben 

korona 
A nyarcméayek részletas beosztása a következő: 

^ Korona 

1 Jutalom 
1 nyer. i 
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Az ötödik nav m. kir. osztálysorsjáték nem-
sokára isinét kezdődilc és 

sorsjegyre nyeremény 
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jut vagyis az oldalt levő nyeivményjegyzék sze-

rint az összes sorsjegyek fele feltétlenül nyerni fog 

A nyerési esélyek tehát, mint már általáno-

san ismeretes, óriásiak. 

Összesen tizenhárom millió 160,000 koronát 

sorsolnak ki biztosan. A legnagyobb nyeremény 
legszerencsvüíi'bb esetben 

m m 

s m m i 
t! i ^ i 
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l ü 

nyer ét* jut, 
összegben 

Szives mielőbbi megrendel é.-éknél eredeti 

sorsjegyeket a lervs/.rrii eredeti árban és p» d ig : 

egy egész 1. 0. <TIMU»IÍ sorsjegyet 6 . -

» fél „ „ » 1» 3. 
„ negyed „ „ „ „ 1-50 

„ nyolcad „ „ „ „ — ' 7 5 

kn díink s/.. t utánvéttel vagy a pénz előleges be-

küldése ellenében 
A húzások uíán ni<gkftldjiik tisztelt verő-

inknek a hivatalos huzási jegyzéket, hivatalos ter-
vezetek pedig díjtalanul állanak rendelkezésre. A 
húzások a m. kir. kormány ellenőrzése mellett 
nyilvánosan történnek és azoknál mindenki meg-
jelenhetik. 

Kérjük a rendelményeket mielőbb, legkésőbb 
azonban 

/ e . 
1 * 

hozzánk beküldeni. 

A. és Tsa 
a m. kir. osztálysorsjáték föelárusitói 

B u d a p e s t , V B&czi^öFiifc 4|a 
Sok és nagy nyereményt fizettünk ki tisztelt 

vevőinknek: rövid idő alatt egy és fél milió koro-

nánál többet. 

Rendelölevél levágandó TÖRÖK A. É S TÁRSA urnák Budapest. 
Kerek részenne I. oszt, m. kir. szab. osatálysorsjáték eredeti sorsjegyet a- hivatalo? terve-

zettel együtt kiilvieni. 
)utánvételezni kérem ) 

Az összeget írt)postautalványnyal küldöm.) A. nem tetsző törlendő. 
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évi jótállás 

± f 
A magyar kir. fémjelzö hivatal.*--

k á 

i 
^ által hitelesített arany órák és ékszerek ± ^ 
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l ' ^ l é\$zm$z ég Iáí^z&pé^zqél 
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(Szt. István kir. uJ jutányos árban 
kaphatók. 

Nagy raktár valódi „Genfi" és 
Glashütte" zsebórákban, valamint fali g 

| és ébresztő órákban. Orajavitáso-
[|| k f, arany miixes munkákat, ugy-
¡ ¡ f szintén villanycsengők szerelé-

sét és javítását hallatlan olcsón és j 
pontosan eszközöl 2 évi jótállás 

Jj mellett. Nagy választék valódi tajték j 
¡ff pipák és szemüvegekben. 

1 m -
simtnoC %ci9 % i 

tó -tó^-T mmf svmnpc z T -"jí'íH-

V e t ő m a g n á l n é l k ü -

isÜi ̂ fc^k^^'^fe 

omatott a öxarvas és Vidéke gy-orssajtójáiv 
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