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Vak az, aki nem látja, hogy közéletünk-
ben és társadalmunkban mind erösebi) gyökeret 
ver egy irányzat, egy felfogás, mely 20—30 
esztendőn keresztül, ha nem is idegen, dc ro-
konszenves éppenséggel nem volt a mi hazánk-
ban. A konzervativizmus ez, melyet néhány év-
tized előtt kiszorított a liberalizmus és most 
visszatér, hogy megbuktassa a rendszert, mely 
annak idején öt buktatta meg. 

A konzervativizmus ezen megújhodásáról 
ne higyje senki, hogy az visszafejlődés. Nem, 
ez a fejlődés processnsa, a tömegeket mozgató 
eszm ék hullám zása. 

Ne higyjo senki, hogy a konzervativizmus 
sötétséget, elfogultságot, felekezeti türelmetlensé-
gét, szóval a visszaidézett középkort jelenti. Ez 
a bal vélemény csak Magyarországon van róla 
elterjedve, ami nem is csoda, mert hisz kifej-
lett konzervatív irányok és pártok a szónak 
mostani jelentőségében még alig voltak. Mi csak 
a közjogi konzervativizmust ismertük meg a 
maradi táblabíró világból, mely sehogysem tudta 
megérteni, hogy minek kell a magyarnak füg-
getlen és felelős minisztérium, avagy parlament. 
Most egészen más jelentősége van, a közjognak 
már alig jut szerep benne. A konzervativizmus 
nva Magyarországon azt jelenti, amit a külföldön. 

Első sorban jelentőségében messze kiható 
gazdasági programmja van. Megszünteti a ki-
váltságokat, melyeket az ipar és kereskedelem 
a mezőgazdaság rovására élvez és viszont. Ná-
lunk inkább csak az előbbiről lehet szó, aminek 
egyébként részlete? az oka. Nálunk harnvnc 
esztendő előtt ugy szólván meg kellett terem-
teni az ipart és kereskedelmet, nagy áldozatokat 
hoztunk, és a megteremtés lázas munkájában 
nem csoda, ha háttérbe szorult bizonyos más 

érdek. Most azonban iparunk és kereskedelmünk 
nem szorul már a gyámolitásoknak erre a mód-
jára. Szabadon bontogatja szárnyait és éppen 
olyan fontos tényezője lett közgazdaságunknak 
mint a mezőgazdaság. 

A konzervativizmus, a szó nemes értelmé-
ben óvakodik a túlkapásoktól, a hálaadást semmi 
tekintetben nem gátolja, de bizonyos lassú, nyu-
godt tempót visz bele a közéletbe. A vakmerő 
ujitásoktol irtózik, de nagy megfontolással al-
kot. Es erre mi tűrés — tagadás szüksége van 
már az országnak. Nagyon sok milliót cl. hál-
tak ki haszontalanságokra a rokamos haladás és 
fejlődés reményében. Hogy többet ne mondjunk 
itt a vaskapu szabályozás. Eddigelé több mint 
busz millió koronába került, clo még most sem 
hajózható a szoros. 

Magyarországon még a közelmúltban szo-
kás volt a konzervativizmus a reakczóval együtt 
emlegetni, ami pedig helyes dolog. Mert a kon-
zervativizmus a reakciótól épp olyan távol áll 
mint a liberalizmus, A helytelen felfogás még 
a múltból maradt ránk, midőn konzervativek-
nek nevezték azokat a magánosokat is, akik 
Metternich szekerét tolták. Ma egészen mást je-
lent ez az irányza1, mely keveset foglalkozik 
politikával, semmit a közjoggal, de annál többe* 
a gazdasági élettel és a társadalmi problémákkal. 

Nézzük az angol konzervativeket, akik a 
nagy hritt birodalomban most a helyzetet ural-
ják. Tanuljunk tőlük, ha az angol rendszer szel-
lemét itt meg tudnák honosítani. az igazi sze-
rencse lenne Magyarországra nézve. A sziget-
országban olyan szólási és lelkiismereti szabad-
ság van, mely semmiben sem áll mögötte a de-
mokrata Franciaországnak. Ilyen konzervativiz-
musnak kell lennie nálunk is, mert hisz más-
képpen nem is lehet nálunk elképzelni egy 
uralkodó áramlatot, csak olyannak, amely biz-

r 
tositja az egyén belső és kulsö szabadságát. Ép-
pen csak azért ismétlem: ne tévessze össze senki 
a modern konzervativizmust a reakcióval, vagy 
ultramontánismussal. Helytelen tendencia az ma-
napság, mely e fogalmakat azonosítja. 

A szabad versenynek azonban meglehet, 
hogy ártani fog a konzervativizmus. Nem vi-
tatható el a szabad versenynek hasznos és elő-
nyös volta, ele hogy káros és kóros hatása is 
van sok tekintetben — az is bizonyos. Csakis 
a szabad versenynek tudható be, hogy bizonyos 
iparágak a romlásba kerültek és ha a kisipa-
rosok sanyarú helyzetének okai lelett elmélke-
dünk. az okok között ott találjuk a szabad 
versenyt is. 

A versenynek megszorítását az iparosok 
fogják első sorban a legszívesebben látni. Erre 
a megszorításra őszintén szólva már régóta nagy 
szükség van söt már annyira vagyunk, hogy 
egves körük egyenesen a eéhrendszeT visszaái-
litsisát követelik. — A gyár ipnrnak mit sem 
fog ártani a helyes megszorítás, legfeljebb csak 
az a néhány gyár fogja megérezni, mely akis-
ipar rovására birja az előnyüket. 

A konzervativizmus, mely azokban a kere-
tekben mozog, amelyeket például Angliában 

ht'ik neki, áldásom lehet, T)e végzetessé vál-
tat ik, ha túllépi a célszerüsitési határt, ha olyan 
emberek kezébe játsza a vezető hatalmat, akik 
túlzásokra hajlanak. 

Ezek aztán hamarosan lejáratnák és gyűlö-
letessé tennék az u j rendszert, mely a szabad-
ságok ellen tör. De meg nagyobb baj lenne az, 
hogy olyan ellenség erejét növelné, amelytől 
méltán van oka tartani a polgári társadalom-
nak, legyen az akár liberális, akár konzervatív. 
A szocialistákat értem. Egy rosz konzervativ 
uralom a legalkalmasabb úttörőjévé lehbt a szo-
ciáldemokráciának. 

Délelőtt. Nclli kisasszony álmosan jár-kel a la-
kásán. Kezében egy csokrot szorongat. EIsft dobaljé 
a Városi színházban előző este volt. 

Istenem, istenem, ínég most is kavarog velem a 
világ! Áh, a tegnapi est! Micsoda láz. micsoda féle-
lem gyötört. Azt hiszem; köibl álltam á megőrtilésliéz, 
Aimtcor kiléptem a színpadra, mintha a páholyokból 
a kaszinó sorból, a zárts^ékekből, söt még a II, eme-
leti erkélyről is csupa ágyuk-torka meredt volna rám. 
Pedig csak a látcsövek- voltak. És az ehö dal. A tor-
komat ugy összeszorította a félelem, hogy azt hittem 
megfúlok. 

Eelsoli jt és idegesen szagolja a rózsákat. 
Na, de aztán meg volt a siker 1 Hogy zúgott a 

taps, szinte belerendült a színház. A kaszinósorbol va-
laki bravót kiáltott feléin. Jól láttam, a miilábas báró 
volt. „Sapristi! « 

Hahaha, igy szokta mondani s báró' ha valami 
nagyon megtetszett neki, Kaptam is tőle olyan virág 

sen hájásodik. Az első felvonás után odajött az öltö-
zőmbe ós megcsókolt: 

— Sxépen játszott édes, — mondta nekem — 
gratuláloiv! közben ugy nézett rám, mintlm meg akarna 

kósarat. hogy hárman vitték az öltözőmbe, Jbgy név-
jegy volt ¡mm mellékelve s csak ennyi volt rá i rva ; 

Ah, kühinösen ennél a dalnál tört ki a t aps ! dú-
dolva a Nebántsvirágból. 

A színháziak majd megpukkadtak A primadonna, 
akinek a szerepét játszottam 'elájult* Szegéay- már erő-

— Fulladna 1 meg ! — gondoltam magamban. 
Aztán jöttek a kritikusok. Legelsőnek az a s a vé-

szem ü, cvikkeres bolond, akiről azt mondják, hugy a 
világ legszellemesebb embere. j 

— Te Nellí — mondta lelkendezve nagyszerűen 
domborítottál! Adj egy csókot! 

— Forduljon a mamához! Ha ő megengedi.., 
Üh, az a hebehurgya mama! Félreértett és l> 

maga csókolta meg a savószemü Cyrauót! 
kacag. Egészségükbe! 
A többi kritikus is agyba főbe dicsért, Minde-

gyiknek adtam egy szál virágot Egy kórisiáuó, f va-
lami vén meszelő, hallottam, amint epésen jegyezie 
meg erre ; 

— Nini az a kis kófic már tudja hogyan köll 
bán ni az emberekkel I 

(kacér mosolylyaJ.) No persze, hiszen olyan osto-
bák az emberek ! Egy mosoly egy kacsintás,.. . &s 
hullnak az ember lábához, mint az őszi legyek. 

Brrrí (Undorral.) Alapjában utálom őket. Minde-
gyik az ember erényére aspirál. Na hanem leszerelem 
Őket. A mama ugyan dühös emiatt és otthon sokat 
veszekszik velem. 

—• Te ostoba, — szokta mondani — nem azért 
vagy színésznő, hogy apáca légy. Te égy kész vagyon 
vagy, egy forgó töke és a befektetés csak hasznodra 

így ! Oh, a mama nagyon intelligens nö ám. 
a, hogy uij a beiektetés! 

(Sóhajtva,) Oh, csak hogy tul vagyok a tegnapi 
napon. Sándor, Emil, Ernő mind ott voltak és hogy 
néztek ? Megértem hát a nagy sikert. Mennyi virág. 
Istenem! Mintha egy virágerdő indult volna meg.. , 
Primadonna vagyok. Az eddigi úgyis elhájasodott, sós-
fürdőkre szorul. Én rólam fog beszélni ezentúl min-
denki. Egy mosolyomért, a lábaimnál halnak meg, egy 
szemkacsintásomört, egy csókomért háborút viselnek ! 
Ah! Tán még lovaimat is ki fogják fogni. 

(Leül es álmodozik) h i r . . . kincs . . . dicsőség . . . 
minden, minden az enyém. Vége lessz hát a vidéki kó-
borlásnak unalmas életnek és a — koplalásnak! Ah, 
hogy is mondják csak ! 

— C1 est la vie 1 0 est la g.uerre 1 
(Lázasan felugrik,) idézzük csak a reggeli lapo-

kat. Mit is irnak P Képzelem, hogy dicsérnek, magasz-
talnak. (Kezébe vesz egy újságot.) 

Ez a Reggeli Tárogató. Lássuk csak mit ir a kis 
Tátray. (Olvas.) 

„Tegnap a Nebántsvirág Denise de FJavigni sze-
repében uj primadonnában gyönyörködhettünk. S/ende 
Neili kisasszony csak ugy aa gyönyörködtető látvány 
(Ah.) Ami hamis hangot csak öszcjiozni lehetett, azt a 
kisabszony egy végítéleti szinfon iában mind 
elénk öntötte. Szinte szerettük volna, ha, zenedetekri» 
veket küldhettünk volna á színpadra, akik e hamis 
hangokat mind bekísérték volna." 

Ali, végem van"1 A nyomorult gazember! Tönkre 
fett, tönkre tett ¡(Izgatottan felugrik.) És e/ mind azért, 
mert a múltkor nem hallgattam meg. (Összegyűri az 
újságot.) Eh ez is újság! ki olvas ilyen szemét lapot? 
Lássuk a többit. Itt vau a »Fővárosi Hiradó1' (Olvas) 

wUj Denise de Flavignit láttunk az este a szili-
padon, Valami Szende Nelli nevű hölgy játszotta ezt 
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ujkiiti birtokos. Dr. Kerényi Sot?ia B. Csaba. Mérő Li-
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József, Szarvas; Hunyady Kálmán vásáriéi ügyelő Bpest, 
Illyés Lajos Szarvas, Dr . Kunos István ügyvéd Oros-
háza, Macskássy Vilma tanítónő B. Csaba, Margócsy 
Gyula Szarvas, Marjálaki Jenő mérnök Tisza-Roíf,\I)r. 
Oláh Antal ügyvéd Öcsöd, Di\ Plavecz Bél , Popják 
György Szarvas, Rátái János ker. számvevő Bpest, Dr. 
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Szeberényi Lajos Zs. lelkész B. Csaba, Di\ Pardos Dt1-
zső iigyvéd jelölt B. Csaba, Vajda Bálint Szombathely, 
Zvarinji Lajos tanár B. Csaba 5 — 5 K-val. Arnold 
Frigyes aljegyző, Ujverbász, (Jzikotszky Márton lelkész 
Alberti, Dcd hányi Béla Szarvas, Esztergaly Dezső állo-
más főnök Kizterenne, Fejér Lajo^ tanár Mezőtúr, 
Kondacs István Szarvas, Korcn Pál lelkész B. Csaba, 
Lipthay András Fakövezekéuy, Lövi Simon Szarvas, 
Mihálíi Ilona tanítónő B.-Csaba, Ponyiczky Pál lelkész, 
Temesbutyin Pól Dani, Reiter Ferenc/., Sámuel Adolí 
Szarvas, Dr. Spát Henrik körorvos Veleucze, Z-ilinszky 
Sándor B. Csaba, Rohoska Mátyás tani tó Pitvavos 
4 - 4 K. Bajcsi Gusztáv, Borsit? ignácz, Csapó Somn, 
Horváth Gyula, Szarvas. Podsztrelen György Orosháza, 
Röbicsek Soma, Szenes Elekne, Tepliczky János, Wolf 
Gyula 3—3 K, Folyta 

— Megint a palló. A rom, kath. plébániával 
szemben az ártézi kut vizét levezető árkon keresztül 
két palló van fektetve átjáróul, egymástól meglehetős 
távolságban. E távolság azonban nem volt elegendő 
arra, hogy egy szegény cselédleáuy a két palló közé 
beszorult lábát Önerejéből kihúzhassa, így tehát az arra 
menőkhöz kiálltott segélyért, kik azután nagy erőlködéssel 
kimentették a beszorult lábát, de ugy, hogy oly sérü-
léseket szenvedett, hogy saját lábáu útját nem foly-
tathatta. Sajnálatos dolog, hogy az elöljáróság nem 
gondoskodik e veszedelmes átjáró megCáin altatásáról, 
jóllehet a múltkori vásáron ugyancsak itt egy asszony 
lábát törte a rossz pallók miatt. 

— Juliális. A Szarvason időző diákság folyó hó 
27.-én a népkertben juliálist fog rendezni. A készülődé-
sek már nagyban folynak, A jáliulis moly eddg min-
den évben jól sikerült, remélhetőleg most is jól fog 
sikerülni. 

— Közgyűlés, A polgári leányiskolái közgyűlés 
szokásos évvégei közgyűléséi rat d. u. 4 órakor tart ja 
a leányiskola termeiben. Felhívjuk a közönség figyel-
mét ezen közgyűlésre, hogy azon minél nagyobb szám-
ban jelenjen meg. 

— Iskolai értesítők. A szarvasi ág. ev. ío-
gymnasium, vaiam.iií a társulati polgári leányiskola ér-

a szép, poétikus s z ^ v p e t ; bár ne játszta volna. Csinos, 
kedves teremtés, jól is tánezol, de nem tud magyarul 
és előadásról és művészetről nagyon gyönge fogalma 
van. Ugy m ríják a kisasszony a vidéken primadonna 
volt. Hát menjen csak vissza a vidékre, ha oit oly tü-
relmesek az emberek. Mi nekünk egész éjjel lázálmaíuk 
voltak. Azt a direktort pedig, a ki a főváros inteH». 
gens publikumának ilyen művésznőt ad be, csukják be, 
mihamarabb a bolondok házába. A legbosszantóbb az, 
hogy a kisasszonynak azért, mégis kíjtuoft a tapsból, 
.a taps a siker hirharsonája. Ideje volna beszüntetni ezt 
az abuzust a Színházi klakkaL A jó Weklinger bácsi, 
a derék klakk-nagymester vonuljon immár vissza a me-
gérdemelt nyugalomba! 

Ah, elájulok ! Káprázik a szemem. Eh, ez nem 
igaz! (Lázasan.) Ah? lássuk, Iftssujc a többit, 
már mindegy.) Idegesen kapkodja az újságokat. 

(Olvas.) 
„Tegnap a Nebánt$virág címszerepében, egy vi-

'ki primadonna lépeti föl. Szende Neüi-nek hívják 
rgy értesülünk, Jiogy az igazgatóság azért léptot 'e föl 

a kisasszonyt, hogy egyszer s mindenkorra vége sza-
annak a hajszának, melyet a másik prímadonna 

intéznek irodalmi 6A társadalmi körök már höua-
óta, A cél elérve.. A. botokucl, Vágy singaléz bár-

táncosnő művésznő ehhez a vidéki színésznőhöz képest. 
Bocsásson meg neki a jóságos Mim'ennató!" (Kiejti az 
újságot.) Ah, meghalok. (Elájul.) 

tesitője e héten bocsájtátott közre, Benka Gyula, illetve 
Margócsy Gyula igazgatók szerkesztésében. A főgymna-
sium értesítőjében Benka Gyula szépen ecseteli a iöyő tan-
évben fenállásának száz éves évfordulóját ünneplő fő-
gymnasium alakulását, megemlékezik az iskola 1900/901 
tanévének fontosabb eseményeiről s hasznos utasitáso-
kat közöl a jövő tanévre vonatkozólag; a leányiskola 
értesítő)ében pedig Margócsy Gyula hasonlókép beha-
tóan tárgyalja a lefolyt tanév történetét. 

— Betonjárda Orosházán. Orosházán az 
utcák betoniroztatása nem sokára be lesz fejezve. Ed-
digelé a vásárhelyi és szentesi utca a község háza előtti 
sor készült el, s most az Erzsébet-királyné utcát be-
tonírozzák. 

— Közgyűlés. Az augusztus 10-én tartandó 
hangversenynyel egybekötött calicot táncmulatság ren-
dezői f. hó 15-énesíe fél kilenc órakor közgyűlést tar-
tanak az Árpád szállodában. 

— Felhívás, Az 1883. évi 44-ik t. cz. 36. § a 
értelmében felhivatnak mindazon adófizetők, kik adójú* 
kaű közvetlenül a szarvasi m. kir. adóhivatalnál fizetik 
be, hogy adókönyvecskéiket az adóelőírása végett 2—10 
K-ig terjedhető pénzbírság terhe mellett 8 nap alatt 
bemutatni szíveskedjenek. 

M, kir. Adóhivatal. 
— Leányiskolái gyűlés. A helybeli társulati 

leányiskola választmánya a múlt szerdán tartotta gyű-
lését Haviár Dani egyházm -gyei felügyelő jelenlétében. 
A gyűlésen Margócsy Gyula igazgató beterjesztette a 
múlt évre vonatkozó jelentését és a számadást A vá-
lasztmányi gyűlés a számadások megvizsgálására ki-
küldte Benka Gyula és Mayer Frigyes tagokat. A gyű-
lés még egyes apróbb ügyeket elintézve szétoszlott. 

— Szerelmi dráma. Elmúlt egy éve már, 
hogy Hódossi Imre asztalos segéd jegyese lett Krsnyak 
Gizellának. Nem is volt között Lik semmi egyenetlenke-
dés, inig most egyszerre, minden ok nélkül vasárnap 
kiadta a vőlegénynek a leány az útját. Annyira elke-
serítette a szerelmes legényt e kíutasitás, hogy kedden 
délután revolvert véve magához, elment Krsnyakékhoz 
megkérdezni a leányt, hogy végleg akar-e vele szaki-
tani? Ennek igenlő válaszára annyira indulatba jötr, 
hogy revolverét kirántva, háromszor lőtt a leányra, 
egyet a mellébe, egyet a fiile tövébe, mig a harmadik 
lövés nem talált, azután maga ellen iorditotta a fegy-
vert, s kétszer a mellébe Jött, mind két golyó a tüde-
jé t já r ta át. Hódossi pár órai kínlódás után megholt 
mig Krsnyak Gizella még súlyos betegen fekszik. 

— A m. k posta éstávirűa és távbeszé-
lőnél 135. gyakornok jelölt állásra pályázat lett hir-
detve. A kérvények julius hő 3L-ig adandók be. A m. 
kir. posta távírda igazgatóságokhoz. A felvett gyakor-
nok jelölt 2 korona napidíjban részesül. Pályázhatnak, 
kik az érettségi vizsgát sikerrel letették, a pályázathoz, 
községi erkölcsi bizonyitvány fedhetlen előéletökről és 
hatósági orvosi bizonyitvány testi épségekről és egész-
ségű kr öl mellékelendők. Bővebb felvilágosítást a hely-
beli posta és távírda hivatal tőnöke nyújt. Továbbá: 
A helybeli posta távírda és távbeszélő hivatalnál vasár-
nap alábbi ünnepnapokon, u. m. Újév, húsvét hétfőn, 
áldozó csütörtök, űrnap, pünkösd hétfőn, karácsony első 
és másodnapján, április 11-én és augusztus 20-án, a 
szolgálat következőleg lett szabályozva. Felvétel: pos-
tánál ; d- o. 9-—12 ig, d. u. nincs. Távírda és távbe-
szélőnél : d. e. 8V2—ll1/2-ig, d. u, 2 - 3-ig. Miután a 
hírlapok vasárnap d u. nem hordatnak ki, d. é 27a—3-ig 
a hivaíalban átvehetők. 

M. kir. posta távírda hivatal. 
— Halálozás. Életének legszebb Idejében ra-

gadott ki a kérlelhet lén halál az élők sorából egy if-
jat, a szarvasi főgyinnasium Y l l osztályát most végzett 
tanulóját, Zűld Gábort. Otthon szülei ölelő karjai kö-
zött lvhclte ki életét. Szarvasról már betegen távozott 
tödőelvérzés volt halálának oka. Zöld ugyanis a még 
hideg Kőrösben megfürdött és itt kapta betegségét 
Nyugodjék békében. 

— Vízbe fúltak. Csabán Pap József közkatona 
fürdés közben görcsöket kapott s a segélyére sietők 
szenio lá t tára odaveszett, — A szülői gondatlanság áh-
dozíita lett Puszta-iázent Tornyán á kis Csizmadia Mi-
hály. Magára hagyva játszogatott az udvaron, miközben 
a kut mellett levő vizzel telt gödörbe esett s a vízbe 

örözés. Lipíák Pál szarvasi lakos, Pál 
nevű Jiát köröztetik. Pnkusnyiczki Mihály szarvasi la-
kostői megszökött s azóta nyoma veszett. Személylci-
j-asa : lé éves, alacsony, sovány, barna hajú suhancz; 
ruházata; vászon ing, bő lábravaló, fekete uj kalai , 
mezítláb van. 

— A vármegyei közkórház betegfor-
galma- Az elmúlt évnegyedben a vármegyei közkór-
hazban ápoltatott összesen; X982 beteg, a kik közül a 

mult negyedévről visszamaradt 1578. újonnan felvétetett 
404. — A beteglétszámból elbocsájtátott 408 ; meghalt 
33 ; visszamaradt 1541, — az összes ápolási napok 
száma: 47653 volt. 

— Tüz volt 7-én éjjel fél 12 órakor Szarvason. 
Leégett Gilan János lakóháza. 

— Öngyilkosság 4 0 korona miatt. Domo-
kos Mihály orosházi földmives amiatti bánatában, hogy 
becsületsértés miatt 10 korona pénzbüntetést és 30 
korona perköltséget kellett volna fizetnie, vadászfegy-
verével, majd revolverével szájába lőtt. Orosházáról a 
gyulai körházba szállították, hol most halállal vivődik. 

— Használt cimbalom megvételre kerestetik 
Eladók jelentkezzenek a kiadóhivatalban. 

— Meleg időszakban majduem nélkülö 
hetetlen egy jég szekrény. Az 1873 óta fennálló S11l-
iéi" József cs. és kir, szab, jégszekrény gyár Buda-
pest, Nagydiófa utca 22. törvényesen védett hűtőké-
szülékei, sör. víz, vaj, nyershus stb. hü é.sére elismert 
legjobb szerkezetűek, miért is nagy kedveltségnek ör-
vendenek és több kitü 11 te é;st nyertek. E ineghizn'iLÓ 
cég egyéb készítményei * is,* mint fagylalt, u j szabad, 
sörklmérőkészülékei, bormérési berei^dezései, csapjai, 
fürdőkádai stb. mind tartósok és a mellett olcsóak, 
Képes árjegyzéket, ingyen és bérmentve küld. 

— A reformáció, északi vallás, eszméin, ta-
nain Északnak jeges lehellete éj-zik,, ugyanaz, ami az 
északi népeknek költészetét, képzeletét, művészetét, 

* 

sőt még a nyelvét is jellemzi. Már Tacitus idejében is 
mint a vad, nyers erő képviselői tűntek ki, akiket ren-
geteg erdőikben összefogdostak s elvittek az aréna fö-
venyére, hogy legyőzzék a finom, mesterkélt, tanult, 
olajozott testű, elpuhulfabb keleti gladiátorokat. Hason-
latosak voltak a medvékhez, akikkel együtt laktak óri-
ási tőlgyrengetegeikben. Bőrbe öltöztek, vadak voltak 
s óriási elszánással elsöpörték Róma hatalmát, de vele 
együtt civilizációját is. És mégis volt bennük a poé-
zisnak valami csodálatos ere je ; Roma akkor látott elő-
ször arany haj-koronákat, mikor a rabul ejtett germán 
leányok szőke haja söpörte végig Caesar diadalmene-
tében a fórum márványköveit. És Rómát meghódította 
az a diadalmas szőke aranyhajkorona. De a férfiak 
ereje és a nök komolyabb bája csodálatos költészetté 
olvadtak népjellemükben és történetükben. Nyelvük is 
zord, de a finomság és erő varázsát nem lehet megta-
gadni tőlük. Egy jeles nyelvész mondta, hogy az a 
különbség, amely a mesélgető déli románc és az északi 
nyers, zord balladak közt van, megvíin a nyelvükben 
is. A déli nyelvek csupa magánhangzókból alJanak. 
dallamosak és lágyak, az északiakban csak ugy torló-
dik egymásra asolc mássalhangzó. Ennek fiziológiai oka 
van ; Delen sokszor kell lélegzetet venni s a magán-
hangzó mind kilehelés ; Északon az ember minél keve-
sebbet szí be a hideg levegőből és minél inkább a fo-
gán át, az összeszorított inyek közt pedig a mással-
hangzók születnek. Egész költészetükben, a legújabban 
is, a zordságnak ez a csodálatos jellemvonása hódit. 
Mint Ősi államszervezetükben a szigorúságot a mindeu-
kinek egyenjogúsága szeliditi, költészetüknek szinte 
költőietlen erélyét is meguemesiti a mindenkihez szóló 
eszmei tartalom. Vallásukban is ez a jellemző. E pu-
ritán vallás igyekszik közel férkőzni a nép minden ré-
tegéhez. Nyelve a nemzeti nyelv, éneke a hivők éneke, 
Istentisztelete a hívőkhöz intézett beszéd. Az Úrvacso-
ránál a nép ép ugy részesül mindkét színben, mint 
maga a pap. Amiben a katoholikus vallástól eltér, az 
legnagyobbrészt a nyugoti és északi hidegebb égalj 
követelményének engedő komolyság. Északon nem le-
hetséges a bojt télen, inkább már a növényi táplálék 
is kielégítő. Ilyen és ehhez hasonló szempontokból re-
formálta a XVI. század az északi nemzetek vallását. 
Erről a refoimácziőrCl szól a Nagy Képes Világtörté-
net 121 — 122. füzete. A 12 kötetes nagy munka 
szerkesztője dr, Marczali Henrik, egyetemi tanár. 
Egy-egy kötet ára díszes félbőrkötésben 16 korona; 
füzetenként is kapható 60 fillérjével.Megjelen minden 
héten egy fűzet. Kapható a kiadókr.ál (Révai Testvé-
rek Írod Int. Rt. Budapest, Vili.., Ülloi-ut. 18. sz.) a 
minden hazai könyvkereskedés utján. 

-onnan 
Az irodalomért. 
Kisasszony: (sétalovaglás közben. ) . . . s a lovának 

micsoda nevet adott, hadnagy ur ? 
Hadnagy; Pegazus, 
Kisasszony : P e g a z u s . , , ah, szép név. 
Hadnagy: Há t egyszer már án is akartam tenni 

valamit az irodalomért. 



ib ngy. 
I, 

— Tiszteli a nacscsagám a kisasszonyt: adjon 
neki kölcsön valamit olvasni, 

— Mondd meg, hogy én élvből nem adok kölcsön 
könyvet sonbinek, hanem ha a nacscságád eljön 
hozzám, szívesen adok neki i t t olvasnivalót. 

II. 
— Tisztelteti a tanitó-kisasszony a micscságát: 

legyen szíves neki egypár órára idekölcsönözni a 
szobavixolö kefét. 

Mondd meg, hogy én kefét senkinek kölcsön 
nem adok; hanem hozza el a kisasszony a palöját: 
i t t szívesen adok hozzá kefét. 

Sötét sejtelem. 
akar tőlem ? 

rem, én vagyok az. a kit a báró nr a 
múlt hajtövadászaton meglőtt. 

Báró Hisz azért már mégkapta tőlem a fájdalomdijat. 
Haj tő : Persze. De a jövő héten megint hajtő va-

dászat lesz. Arra instálok egy kis előleget, 
A katonakórházban. 
— S ha a tábornok ur azt kérdezi tőletek, ho-

gyan érzitek magatokat, azt felelitek hogy : Igen jól, 
tábornok ur ! Értitek ti maflák, szót se többet. 

— Hogy vagy fiam, kérdi a tábornok ? 

— S mi a bajod ? 
— Eltörtem a lábamat. 
— Mikor ? 
— Negyedórával ezélőtt. 
A majszt' uram érvelése. 
— No miért szöktél meg, kölyök ? 
— Mért a majszterné asszony mindig goromba 

volt velem. 
— Ez is uk? Hát megszöktem én már vala-

mikor ? 
Anarkisták egymás között. 
— Nem jössz nézni az akasztás t? 
— Kit akasztanak? 
— Kodics Ignácot. 
— Nem megyek. Nem voltunk soha jóba, 
Prüdéria. 
— Miért vörösödnek őszszel a fák levelei? 
— Mert elpirulnak szégyenletiikben látván a 

csupasz fákat, 
— Biztosítás. 
Biztosítási felügyelő: — Micsoda? Azt e huszon-

két zsák szenet is mi fizessük meg önnek, ami elégett? 
Hiszen ön ezt annigy is elégette volnál 

Napfogyatkozás . 
Kupak Kelemen éjfélután két órakor vetődött 

haza. A félesége szidta mint a bokrot: 
— Ilyen, amolyan gézengúz ! Most kő neköd ha-

zagyünnöd? Hol jártál eddig? 
— - A napfogyatkozást néztük, galambom ! 
Az emeleten jó ismeretségben él két szomszéd. 

Reggel találkoznak a folyosón, 
— Jó reggelt, Gyuri pajtás. 
— Jó reggelt, Józsi. 
— Ugyan mi történt nálatok az éjjel, ugy éjfél 

után két óra tájban? Ulyan zaj, puilbgás, csattogás, 
kiabálás hallatszott át, mintha össze akar t volna a 

— Ah, semmi különös . . . csak a feleségem 
kérdezősködött, hogy hol jártam olyan sokáig és miért 
jöttém haza olyan későn? 

Időjárási jelentés 1901. július 12-ig. 
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A szarvasi lur. járásbíróságnak 1901 évi V, 
7 4 / 7 . S Z . végzése folytán Dr. Szemző Gyula ügyvéd 
által képviselt Szarvas nagyközség végrehajtató 
részéveGarai Frigyes végrehajtást, szenvedett ellen 
1600 és 251 K. követelés s iár. erejéig elren-
delt kielégítési végrehajtás alkalmával alperestől 
lefoglalt és 3422 K-ra becsült ingóságokra a 
szarvasi kir. járásbiróságnak 1901, V. 74/7 sz. 
végzésével a további eljárás elrendeltetvén, an-
nak az alap és felülfoglaltatók követelése erőjéig 
is, amennyi ben azok kielégítési jogot nyertek 
volna, Szarvason, az „Árpád" szállodában leendő 
megtartására határidőül 1901- évi julius hó 20-ik 
napjának délután 3 óráját kitűzöm, a mikor a bí-
róilag lefoglalt kávéházi, vendéglői és szál-
lodai berendezések s egyéb ingóságokat a leg-
többet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség 
esetén becsáron alul is el fogom aclni. 

Felhívom tehát mindazokat, kik az elárve-
rezendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégittetésliez jogot tarta-
nának, a mennyiben részükre a foglalás kn 'b-
ban eszközöltetett volna és ez a" végrehajtási 
jegyzőkönyvből ki nem tiinnélc, hogy elsőbségi 
bejelentéseiket az árverés megkezdéséig nálam 
Írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni cl 
ne mulaszák. 

Kelt Szarvason, 1901. évi julius hó 4-én, 
Magyar Mihály, 

S/.arvks 1901. jul. 13. Plencznei Lajos 

Felelfta & szerkesztésért Sámuel A. a k iadó 

iá 

H Q ? Millenniumi kiállítás 1896; Nagy millenniumi érem, 

S T A H E L és 

Ajánljuk az általunk gyártott legjobb minőségű : 
Trieui'ök : a konkoly ós bükkönynek a buzo, árpa vagy rozs 

közüli kiválasztására. 
rieurök: a zabnak vagy árpának a búza közüli ós a göm-

bölyű magvak kiválasztására. 
L e n c s e t i s z t i t ó és o s z t á l y o z ó t r i e u x ^ ö k : az árpa kivá-

lasztására és a lencse osztályozására. 
O s z t á l y o z ó-Tvi e u r ö k . 
S z a b a d a l m a z o t t T i ' i e u r és o s z t á l y o z ó g é p e k minden 

gabonafaj tisztítására ós tetszés szerint osztályozására. — 
Elvállalunk Gutjahr és Müller, illetve Maycr rendszerű 
trieurók csekély költséggel a trieur beküldése mellett ezen 
szabadalmazott trieurükké átalakítását. 

Malom-Trieurhengerek vagy burkolatai. 

Lyukasztott v a g y hasított l e m e z e k tetszés^szeriníi nagyságban ipari vagy gazdasági czétokra. 

Árjegyzékek vagy mintakönyvek ingyen és bérmentve küldetnek. 



ÎJBT 

o m o r 
Mindazoknak, a lak meghűlés, vagy túlterhelés, úgyszintén nehezen emész 

heto, vagy meleg, vagy hideg ételek, vagy rendetlen életmód által gyoniorbajt, úgymint 

Gyomor-katariig gyomor görcs, 
gyomorfájdalom, nehéz emészthetőség, vagy elnyáíkásodásban szenvednek, ezen házi 
szer ajánltatik, melynek kitűnő hatasa éveken kipróbálva lett. Ezen biztos szer a 

gyfü-bor kitűnő gyógyhatású füvekből és tiszta borból lett készitve 
ö szerveket, az embernél elősegíti az emésztést és kitűnő hatássa 

Ezen gyógyfü-bor k 
feléleszti az emésztő szerveket, 
van a vérképzöclésre. 

Idejekorán való használatnál a gyomorbaj már csirájában el lett fojtva. Azért" 
igyekezzünk kellő időben használatba venni. Simptomák, mint; fejfájás, büfögés, 
gyomorégés? felfúvódás ós hányás, mely idült gyomorbajnál stlrübben előfordul, 
elmúlik néhányszori ivás után. 

S z é k r e k e d é s és ennek következteben előforduló szívdobogás és álmatlanság, 
máj- és vesebaj gyorsan javul. Gyógy fii bor kitűnő hatással van az emésztésre, könnyű 
szekletéfelt idéz elő? eltávolít kártékony anyagot a gyomor és belekből. 

Aszóit, sápadt kinézés, vérszegénység, elgyengülés rendesen rosz emésztés 
következmény eij rosz vérképződés és májbaj következtében. Étvágy hiány, ideges 
lehangoltság, úgyszintén ismétlődő fejfájás és álmatlan éjszakák sok embert vittek a 
sirba. ÍI^S* Gyógyfiibor az elgyengült életerőt feléleszti. Gyógy fiibor elősegíti 
a é t v á g y a t , rzáltal kőnnyiti az emésztést és a táplálkozást, elősegíti az anyag cserét, 
jó hatással van a vérképződésre és az izgatott idegeket lecsillapítja, növeli az élet-
kedvet. Ezt bizonyítja számos elismerés es köszönő nyilatkozat, 

Gyógyfübor kapható Íivegpnkint3 és 4 koronáért következő gyógyszertárakban: 
Szarvason Medveczky József, Bugyis Andor ós Burgor Frigyesnél. Továbbá: 
Gyula, Kétegyháza, Élek, Székudvar, kisjonö, Vadász, ^Sarkad, Kötegyán, Doboz 
Békés, Mezo-Berény, B.-Csaba, IJj Kígyós Apácza. Megyes-Bodzás, Kunágota 
Heverni es, RÍ ácsa, Szt.-Márton, Zimánd, Zaránd, Boros Jenő, Csermő, Apáti, Nagy-
szalonta, Marcziháza, Zsadány, Okány, Vésztő, Szeghalom, Körös Ladány, Körös 
Tarcsa, Gyoma, Endrőd, Kondoron, N.-Szénás, Osorvás, Tót-Komlós, M.-Kovácsháza 
Battonya, P.-Sz, Tornya. Kurties. IJj-Szent-Aiina, Komlós- ()-Szent-Anna, P a n U t a . 
Bokszeg, Tenke, Kornádi, Cső kmő, l)é vn-Váuya', Orosháza, Arad, Nagyvárad.' 
Békés-Szent-András, Öcsöd, Mezö-Tur Sz ri\ más, Bán, Orosz, Szentes, Szegvar, 
Csongrád, Gsepa, Kun-Szt.-Márton, Tisza-Kurt, tlj-Kecske, Czibukliáza, Tisza Föld-
vár, Tisza-Várkony. Ugy Magyrorország minden kisebb helyiségeibe és nagyobb 
vánsojiba. 

Úgyszintén eredeti árak betartása mellett a szarvasi gyógyszertárak 3 vagy több 
veg gyógyflibort Ausztria ós Magyarország bármely községébe küldenek.ü 

Utánzat okra figyelemmel legyünk ! 
Tessék kérni 

i 

Ullrich Hubert-féle gógy fü bor. 

CTg" K i t ű n ő k a s z á k j ó t á l l á s m e l l e t t . 

F R A K T O R 
v a s l v e r e s k e c i é s e 

KZoss-ULtlx X j a . j o s - i a . t c z i a , 
(Ny.uisik-fílf épiilelben.) 

Ajánlja dúsan felszereli rak túrát a legpontosabb kiszolgálás 
mellrlt n. m. : 

Vas, lakatosára, szerszám, konyhafölszerelések; 
valódi alpacca evő eszközök; különféle kályhák és tűzhelyek. 

Y a m ) - ó g a d i a g i g é p i e k , g e p s / i j a k j 

Géprészek és technikai czikkek. 

Sörok^ekék és ekelvcsekt, szeeskp- cs cjpayágők* 
Vízmentes ponyvák és zsákok; egyensúly- tized- s százados mérlegek. 

K ü l ö n f é l e f e s t é k e k , o l a j o k é s p a d l ó m á z . 
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Szarvas község központi valasztmány. 

A lói írottak Szarvas nagyközség központi 
választmánynak folyó évi julius bó 5-én tartott 
ülésében 24/901 kpv. szám alatt hozott határo-
zata értelmében ezennel közhírré tesszük, hogy 
a központi választmánynak az 1902-ik évi or-
szággyűlési képviselőt választók névjegyzéke el-
len beadott felszólalások és észrevételek tárgyá-
ban hozott határozatai folyó 1901-ik év julius 
bó 20—30-ig lesznek közszemlére kitéve. Azok 
a kiknek felszólalása vaov észrevétele feleit n 
a központi választmány határozatot hozott — 
a mennyiben e határozat nem saját Választó jo-
gukra vonatkozik (1899. XV. t. 'cz. 148 §.) 
annak közszemlére történt kitételét követő 10 
nap alatt, azok pedig kiknek e határozatok kéz-
besítettek, a kézbesítéstől számított 10 nap alatt 
a kir. curiához intézett felebbezésüket a központi 
választmány elnökéhez benyújthatják. 

Szarvason, 1901. évi julius hó 9-én. 
A központi választmány nevében; 

Liska János, Jlelis János, 
kpv. jegyző. kpv. elnök. 

irmiR&f i 

Cs, Má^ocsi uradalmi „Tiber-Telep" 
ez évi must, csemegeszőllö és törköly terméséi 
áruba bocsájtja. 

Must kisebb nagyobb mennyiségben hely-
szilién a vevő edényébe fog sziiretni. 

Csemege szőlő eladás a tökén, vagy hely-
ben megszedve, vagy beszállítva. 

líor fajok mind fehér es pedig felerészben 
olasz rizling, felerészben mustos fehér, erdei én 
Slankíunenka. 

Csemege sző 1 ő feliér Chasse 1 as ezenki vü 1 
kisebb részben piros C>hasseta>s és Alexandriai 
muskotály. 

Szüretelés kezdete a lapokban ideje korán 
közzzé fog tétetni. 

Elöjegyézsek sorrendje betartatni fog azok 
beérkezte szerint — melyeket elfogad és az 
árakra nézve felvilágosítással szolaál. 

Az uradalmi joszágfelügyelőség. 

• / 

iNyonuuott a „Szarvas és Vidéke^ ^ orssajtóján 

bőrkereskecléseben, 

S z a r v a s o n 

Jfplf] 
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