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Szarvas 1901. fulius%28. 

Beliczey-utcza 11 szám, hova a lap szellemi részét 
illető közlemények küldendők« 

K é z i r a t o k v i s s z a n e m a d a t n a k . 
B É R M E N T £ T L E N M T V E I j E K E B N E M F O G A D T A T N A K . 

E G J E L E N I K M I N D E N Y A S A R N A P . 

évre . . . 8 kor. — Félévre . . . . 4 kor. 
Negyedévre . . . 2 kor. — Egyes szám . 16 fill, 

Beliczey-utcza 11. szám. (saját ház,) hová az elő-
fizetési pénzek intézendők. 

Hirdetéseket jutányos áron elfogad. 
Kiadó b lap tulajdonos SÁMUEL ADOLF 

Nagyon csalódnak azok, akik azt hiszik, hogy 
a küszöbön álló választások jelentősége és ha-
tása csak ugyanolyan, mint azok a képviselő 
válaszfások, melyeket húsz és egynehány esz-
tendő óta esinátt az ország. 

Nem! Az idei őszön megtartandó válasz-
tás sokkal nagyobb jelentőségű, mondhatók 
korszakos, mert kiinduló pontja lesz a legkö-
zelebbi évtizedeken keresztül uralkodni hivatott 
társadalmi és politikai szellemnek. Valamenyien 
észleltük már, hogy egy uj rendszer szerint, uj 
szellemben kormányozzák az országot, de igazi 
fundamentuma az u j rendszernek a képviselővá-
lasztás lesz. Es nincs kétségünk az iránt, hogy 
az is lesz. 

Bevégződött egy korszak, mely tartott 1875-
töl 1900-ig. Az ipari és kereskedelmi fellendü-
lés, a felekezet problémák törvényen megoldásá-
nak korszaka volt ez. De egyúttal az adósság 
csinálásé, az adóemelésé és a gazdasági és tár-
sadalmi érdekek kiélesedése is volt. Az utóbbi 
években különösen az utóbbi volt a szőnyegen 
és nem járunk messze a valóságtól, midőn azt 
állítjuk, hogz a gazdasági és társadalmi érdekek 
folytonos erős súrlódása morzsolta össze a rend-
szert, mely Tisza Kálmántól Bánffy Dezsőig 
tartott. 

S jön most az u j korszak, u j czélokkal, és 
mmaBmmmmmmmműaímímj^ 

— -

uj eszközökkel. Osak a mai nemzedéknek ujak 
ezek, mert a mult század húszas évei óta, mi-
dőn fellendült az alkotmányos élet Magyarorszá-
gon, gyakran keresztül ment hazánk a korszel-
lem változásain. Olvassuk csak el annak a kor-
nak a történetét, mely a pozsonyi országgyűlés-
hez, Széchenyi Istvánhoz és Kossuth Lajos ne-
véhez fűződik, 

Erősen folynak az uj korszak előmunkála-
tai. íme itt az összeférlietetlerségi törvény, me-
lyet a lasubb felfogású vidék, mely nem tudja 
magát olyan gyorsan beleélni az uj helyzetekbe, 
nem tart a legszerencsétlenebb alkotásnak. Pe-
dig lehet, hogy nincs is igaza. Egyébként nem 
reális dolog e törvény helyes vagy helytelen 
voltáról igy elméletileg vitatkozni. Csakis a gya-
korlat fogja megadni a választ arra a kérdésre, 
hogy szükséget pótol-eez a szigorú törvény, vagy 
alkalmatlan nyüg-e. 

Az azonban már is bizonyos, hogy az a 
törvény nagy behatással lesz a mozgalom kia-
lakulására. Mert sok olyan érdek, mely egy bi-
zonyos személy köré tömöritette a választok ér-
dekelt hányadát, mondom, sok olyan érdek nem 
nyerhet többé kielégítést az Összeférhetetlenségi 
törvény szerint. De megvan szoxitva az egy 
kerület választóinak összességét érdeklő lokálig 
érdek is, aminek következménye az, hogy a lo-
kálpatriotizmus kevésbbé fog belejátszani a vá-
lasztásba, mint eddig. 

Nem hallgathatjuk el, hogy ez a körülmény 
sok keserűségre fog okot szolgáltatni. Mert bi-
zony akármelyik választó polgárnak voltak már 
olyan ügyes-bajos dolgai, vagy akár anyagi ér-
dekei is, melyeket a kerület képviselőjének hat-
hatós támogatásával rendeznie sikerült. Mig a 
nélkül nem sikerült volna. Vagy voltak akárme-
lyik kerületnek is olyan érdekei, melyeket kép-
viselők utánjárása juttatott érvényre. S mi volt 
ebben a rossz ? Mi volt ebben tisztességtelen ? 
Mondhatjuk, hogy az ilyen képviselői tényke-
dések foglalták le a sok képviselő működésének 
nagy részét s ugy a kerület, mint a polgárság, 
jótevőjét, támaszát látta benne. S igazuk 
is volt. 

Nem mondjuk, hogy az uj tőrrény az ilyen 
képviselő ténykedést egyenesen lehetetlenné te-
szi, ele mindenesetre megszorítja s a képviselő, 
aki kerületének vagy választóinak szívességet 
tesz, gyakran fog drukkolni, hogy nem követett-e 
el összeférhetetlenséget. 

Ennek a törvénynek tehát hatása lesz a vá-
lasztási mozgalomban a jelölt személye körüli 
megállapodásban. A lokálpatriotizmus nem lesz 
már olyan nagy faktor mint eddig volt és a 
központból jelöltnek sokkal kedvezőbb az esélye 
a győzelemre mint eddig volt. 

Tiszta választás! Ez a jelszó, melylye'l*Ma" 
gyarország belemegy a választási küzdelembe-
El kell ismernünk, hogy az összeférhetetlenségi 

Tristia. 
Az a menyasszonyi fátyol 
A mély lelked hamvát óvja 
Az lesz az én sok szép álmom 
Reménységem, boldogságom, 
Szemfedőjef koporsója 

És a mit az oltár előtt 
Félve rebegsz súgva ejtve 
Az az egy szó. . , Én Istenem 
Osak egy szóba — súgva ejtve 
Hogy is lehet egy életnek 
Reménysége, boldogsága 
Mindörökre eltemetve. 

• r 
Sléaer 

Eredeti adatok nyomán irta ; Losonczl Sándor. 

Azt hihetilök, hogy nincs természetesebb a sirás-
vagy nevetésnél, Hogy ugy az egyiket, mint a 

másikat a kedélynek }ó vagy rossz állapota idézi :elő, 
Ha az ember sírni akar, ugy kell» hogy kedélyére egy 
bizonyos dolog, gyász, bánat, betegség, gond vagy az 
elmúlt időkre való visszaemlékezés fájó keservei egy 
bizonyos, legalább is pillanatnyi impressiót gyakorol-
janak, És vica versa igy áll a nevetésnél, hiszen íietn 

is képzelhető, hogy valaki bánatában vagy gondjai kö-
zepete jóízűen nevethessen, kell hogy ezt valami kelle-
mes dolog hozza létre, ajándék siker, szerencse stb, 
főképzen pedig a jólét vagy pillanatnyi megelégedett-
ség. Előfordul azonban ugy a sirásnál mint a neve-
tésnél, hogy más által idéztetik elő azonban szintéu a 
legtermészetesebb formában. T. i. a színházban, 
egy-egy megható drámai jelenetnél, illetőleg egy víg-
játék, vagy bohózat komikus apróságainál. 

Ez volna tehát a természetes behatás, mely alatt 
természetének szabad folyást engedve az ember sírva 
fakadhat, vagy jóízűen felkacag. 

Valójában azonban nem igy áll a dolog. A sirást 
vagy nevetést éppen ugy lehet hámisi huri. mint pl. o. 

a bankjegyeket, csakhogy amaz még sokkal na-
gyobb bajok kútforrása lehet, min a pénzhamisítás, 

Vannak asszonyok kik tetszésük szerint bármikor 
és bárhol sírhatnak ós oly forró könnyeket hullatnak, 
hogy, a legnagyobb tévedésbe ejtik a (legtöblmyire) 
férjekot. Ez, az abuzus valósággal modernizál tátott a 
XX-ik századbeli secessiós házas életben. Ez oly ta-
lentum, mely h zunyos tekintetben valósággal nriivészet-
uök mondható. Mivel a miivé^et tényleg ott kezdődik, 
a hol az utánzás termem-tó válik s az eredetitől meg-
nem különböztethető,. 

Híres míivészny \vU a sírásban & szépségéről hi-
híres Pompadour grófnő s még régebben XIH. Lnjos 
udvarában a feltűnő szépségű Saint Clavessien mar-
quisse, 

A márkinő éppen a királynál volt audiencián, mi-
kor egy kegyelmi kérvényt nyújtott át főhadsegéd a 
felségnek, melyben egy deserlálásért halálra iíélt köz-
katona eseng a királyi kegyelemért. 

A király hangosan dobta félre a kérvényt; Szö-
kevény meghalt előttem úgyis, az nem katona. Lőjjétek 
agyon. Ez a kegyelem 1 — A márkinő fölnézett a ki-
rályra s lassan peregtette könnyeit, melyek szépen 
folytak végig, mintegy fényes átlátszó ezüst fátyolba 
takarva a bájos arcot. Kegyelem Síre! 

Mennyit ér egy ily nyomorult ember élete? Kér-
dezte a király a főhadsegédet, 

Ha százezreket érne, ákkor is meglenne fizetve. 
A labelle Marquísse egy könny-gyöngye milliókat ér. 
Megvan a váltságdíj fizetve. 

a halálra itélí még az nap Lieutenant Premiere -
nek neveztetett ki. Később mint Lieutenant Colonell 
el is vette élete megmentőjét, hogy egy bizalmas téte-a 
té'c-nél egy magasrangu udvari személyiséggel rajta-
kapva tőrével átszúrhassa. Meg is kapta érte a már 
előbb rámért büntetést, melyet most meghalt neje nem 
sirhatott el fejéről. 

II. József császár udvarában nem kevésbbé hires 
volt könnyei révén, a festői szépségű Bertoletti grófnő, 
született olasz nő, férje a császári udvarhoz beosztott 
olasz méltóság volt, 

Mérvadó volt ugy a divat tekintetében, mint a 
nagyúri társaságokban, hol érette rajongókkal mindig 
körül volt véve, Befolyásának és sok tekiutetbeni ha-
talmának élvezetet azonban II. József császárnak a 
grófnővel szembeni különös aurypáthiája nagyban el-
keserité, mig végre könnyei és egy véletlen révén ezt 
az atypátliiát a legnagyobb synpáthiá-vá tudta átvál-

n i 
Ez időtájban nyitotta meg, ugyanis a császár a 

császári ligeteket (Prá\er) a nép számára' a kapuk 



törvény megfelel-e jelszó szellemének és bízvást 
reméljük, hogy ez a szellem kárpótolni fog ben-
nünket azokért az áldozatokért, melyeket az 
ugynevezettpurifikáczióért esetleg hozunk. 

Az idei képvisel óvá] asztási mozgalom egyút-
tal az ellentétes gazdasági erők mérkőzése is 
lesz. Egy pártban vaunak mind a ketten: mer-
kantilisták és agráriusok s az ü tób biak m ár 
évek óta hathatós agitáczióz fejtenek ki, készül-
vén egyúttal a választásokra is. 

Csak sajnálkozni lehet a fölött, hogy a vá-
lasztó polgárság óriási részének nincsen gazda-
sági közvéleménye, csak politikai. Holott az 
előbbi már sokkal fontosabb, mint az utóbbi. 
Gazdasági problémák foglalkoztaják most a kor-
mányokat s a politikai problémákat azoknak 
rendelik alá. 

Kívánjon a polgárság nagyszabású, mindent 
felölelő gazdasági programot a jelölttől s prog-
rambeszédéböl lelkiismeretesen vonja le a követ-
keztetést. És ez irányítsa akaratát, hogy kire 
szavazzon, azzal, hogy jelölték-e felülről vagy 
nem az illetőt, ne törödjön sokat. Se fölülről, 
sem alulról nem szabad befolyásolni a válasz-
tókat: ez a tiszta választás! 

( Kálmán, Metenik József, N. N,, Vitái János, 
Simkovics István, Pétery József, Rohoska Jenő, 
Eoboska Géza, Rohoska Béla, Rohoska Pál, 
Rohoska István, Margócsy Emil, Ziisz Aladár, 

I Mornau Jakab, Zerztb Péter, Klein Sándor, 
Tapavicza Simon, Földvárszky Pál, Morauvcsik 
Emil, Klár Ede, SzilárdfyIstván, Némedy Gyula, 
Benyovszky János, Nuszbelc Lajos. Gntvein Fü-
löp, Székács József, Székács Mihály, Bechtold 
Fülöp, Lukács Jenő, Tájber Oszkár, Zvarinyi 
János, Demcsák János, Vagner József, Gold-
mann Gyula, Valkővszky György, Schummacher 
Dezső, Cukor László. Mocskónyi Béla, Gold-
mann Aurél, Szabó Lajos, Aszódi Imre, Litauszky 
Pál, Horváth Dezső, Kovács Ferencz, Kádár 
Sándor, Szlovák Iván, Klosz János, Deini Vin-
cze. Dudái János, Konyecsni János, Polónyi 
Kálmán, Süveges Pál, Kozsuch János, Kozsucli 
Isíván, Kondacs István, Kondacs András, Pnl-
kovics András, Dérczy László, Grilnvald Árpád, 
Mérei Cszkár, Bolza Alfonz gróf, Csúcs Pál, 
Siebmann Vilmos, Jeszenszky Nándor, Tajber 
Rezső, Zvarinyi Szilárd,Revuczky Vilmos, Klein 
Ferencz, Szemző István, ifj. clelhányí Béla, Pop-
jak Pál. Folytatjuk. 

A Beq^a (Jjjula ö ^ o n d p a p adaípzoina^ névgoía. 
Folytatás. Jeszenszky Ignácz lelkész Nagy-

Kikikinda 4 K, Hpléczy Béla B K, ifj . Popjálc 
György, Fuksz Lajos, ifj. Baila Sándor, ifj . 
Oláh Miklós, ifj . Haviár Gyula, ifj. Czavar Gyula, 
Holéczy Mariska, Dánielné Jalcobei Erzsébet, 
Grexa György, Rablóczky Mariska, Liska János, 
Mocskónyi József, Neumann Jenő, Hensch Béla, 
Sulek József, Fertig Alajos, Pleuczner Lajos 
Pappszász Gyula, Saskó Sámuel, Kutlik Endre, 
Sziráczky Gyula, Lévius Ernő Oláh Miklós, Ud-
vardy Sándor, Melis János, Sárkány Imre, ifj. 
Haviár Dani 2 - 2 K. Bakos Béla, Csörföly 
Endre, Drappá. Soma, Paulovics János, Pová< 
zsay Gábor, Szakolay Pál, Sztik Gyula /Fraov-
szky János Tótkomlós, Garay István, Horváth 
István Kvdlicska József, Szlovák Pál, Toncsán 
Romulus, Vinich Károly Nagylak, Dr . Illési Ja-
kab, Jankó Károly, Nikita Dani Alhertiirsa. 
Tobolc István Orosháza, Behan Pál, Brachna 
Gábor, Csiszár János, Deuts Ármin, Grexa Mi-
hály, Dr . Jeszenszky Elek, Kvacsala Jánosné, 
Pokomandy Sándorné, Schuszter Mihály, Schramkó 

— Képviselő te«tiíleti közgyűlés lesz f. 
lió 31-én cl u. 3 órakor a községháza tanács termében 
a következő tárgysorozattal: I . Az 1901. jimius 28-ikí 
közgyűlés jegyzökönyvének hítelesitése. 2. Pouyiczky 
Kálmán községi mérnök eskü tétele. 3. Elöljárói elő-
terjesztés s a községi választókerületek megalakítása 
tárgyában. 4. Elöljáróság jóváhagyás végott bemutatja 
a községi vadászterületek bérbeadása tárgyában meg-
kötött haszonbéri szerződésére. 5. A kir. tanfelügyelő-
ség értesítése mely szerint a községi ipariskola tan-
felszerelésére állami segély nem engedélyeztetett. 6. 
Alispán ur 8955/901. ikt. sz. határozata az ügynevezett 
„békési" községi közlekedési útra vonatkozó érdekelt-
ség s a Szentandrás ménének megállapítása tárgyábau. 
7. Baán Zoltán községi irnok kérvénye 400 korona fi-
zetési előleg megszavazása i rán t 8. Elöljárói előterjesz-
tés a f. év junius havi pénztár vizsgalatok eredményé-
ről. 9. A községi ipar tanoncz iskola 1900/90L évi 
zárszámadásának felülvizsgálata. 10. Elöljáróság jóvá-
hagyás végett bemutatja a gróf Csáky Albin uiczán a 
vasút állomás előteréhez való csatlakozása iránt meg-
kötött szerződés. 11. Elöljárói elotejesztés Züsz Sándor 
ral a vásári és piaci helypénz szedés tárgyában meg-
kötőit és 60|900, sz. a. jóváhagyatott bérszerződős 
megszüntetése egyidejűleg a tárgyban Dr. Físchbein 
Soma ügyvéd által benyújtott kérvény tárgyalása. 

12. A vásári és piaczi helypénz szedés bérbeadására 
vonatkozó árverési feltételek jóváhagyása. 13. A tör-
vényhatósági bizottság 406/901 bgy. számú határozata 
mely szerint a rom. kath. egyház részére történt telek 
adományozásra vonatkozó 163/98 kgy.számu határozat 
jóváhagyatott- 14. A törvényhatósági bizottság 405/901 
kgy. számú határozata mely szerint az ág. hí tv. ev, 
egyház részére történt telek adományozásra vonatkozó 
162/98 kgy. sz. határozat jöváhagyatott.15, hitelesítők 
kiküldése. 

— Leányiskolái közgyűlés. A társ. polgári 
leányiskola közgyűlését a mult vasáraap tar tot ta . A 
tagok bizony nagyon csekély számban jelentek meg 
A közgyűlés az intézet [igazgatójának, Margócsy Gyu-
lának buzgó működéséért köszönetet mondott és egy-
szersmind mint pénztárosnak a felmentvényt is 
megadta. A közgyűlés a tavaly működött tanerőket 
mind újból választó'ta meg a jövő tanévre. 

— Eltávozás. A polg. leányiskola egyik kiváló 
tani tó nője Klimacsek Irén lemondott itteni állásáról 
miután az aszódi ág. h; ev. leányiskolához választották 
meg, A pályázatot már kiírták és a jövő hónap közepe 
felé választja meg a választmány. 

— A szarvasi i fjúság 1901, év augusztus hó 
10-én szombaton a Szarvason emelendő Kossuth Lyjos 
szobor alapja javára hangversenynyel egybekötött 
tánczmulatságot rendez. A hangverseny a színházban 
a ninczmiúatság az ,Árpádkt szálloda összes termőiben, 
lesz megtartvn, a következő műsorral: 1. Felolvasás 
tar t ja ; temesi Beitter Ferencz. 2. Huber Károly IU-ik 
Magyar ábrándja, liegedün előadja ifj. Flacskó István, 
zongorán kiséri gróf Bolza Alfonz. 3. Rákóczy Ferencz 
Eodostón Dr. Yárady Antaltól, zenéje Ábrányi Kor-
néltól Szavalja: Ivostyán Vilma, zongorán kisérik ifj. 
Zvarinyi János, Salaoz Elemér és Placskó Lajos. 4. 
Liszt Raphsodia VIII . zongorán előadja : Gaál Ist-
ván né. 5. „Valami hibája van," Gondynetől. Vígjáték, 
Személyek: De Lussan André, orvos Tyelvlár Endre, 
Gecile, neje Borsits Masa, Balankourt magánzó Bobvos 
Soma, Nanette szoba leány Tajber Margit 6. Románcé, 
Johann S. Svendisentől Op. 26. Zongorán és hege-
dűn előadják: Eszes Ilonka, 7. Schubert Es dur quar-
tettje Op. 125.Előadjak: ifj, Plácskó István, Jahn 
Manrice Darríer id. Flacskó István és Flacskó Lajos. 
8. Élőkép. 

— Anyakönyvvezető helyettesi állás üre-
sedésbe jött Békésszentandráson s erre a szarvasi já-
rás főszolgabírója pályázatot hirdetőit. A pályázók fo-
lyamodványaikat beküldhetik f. évi augusztus hó 9-ig 
Dr. Krcsmárik János főszolgabíróhoz, a választás pedig 
augu zins hó 10-én délután 4 órakor fog megejtetni. 

— Megtiltott állatszállítás.. Az osztrák be-
lügyminisztere megtiltotta a békésieknek, liogy Auszt-
riába ezután sertéseket szállítsanak. Oka az osztrák 
belügymhúszteé ezen rendeletenek az volt, hogy a Bé-
késről • szállított sertésekkel a sertésvészt Ausztriába 
behurczolták. 

— József föherezeg Gyulán. Gyuláról je-

föléhelyeztetvén a táblát „Az embereknek ajánlva tisz-
« 

Midőn a nép szamára a kapuk mcgnyilíak, maga 
a császár is jeleu volt kíséreté vei. Ezek között volt 
a grófnő is. A sürii tömegekben hömpölygő ember ára-
datban a császár egy félkezii öreg invalidust pillantott 
meg ki balkezénél szőke fürtü kis unokáját vezette, 
hátrább követve családjától. 

A császár szokott jóságos és leereszkedő modorá-
val szoba állott vele, kérdezvén tőle egyet-mást. Ez 
volt a kellő pillanat a grófnőnek. Odament a rokkant 
katonához és minden szó nélkül átnyújtja neki ara-
nyakkal telt erszényét, miközben szemeiből világitó 
gyöngyökként perektek alá könnyei. 

A császár ránézett és meg volt bűvölve. Ettől 
az időtől kezdve a grófnő II. Józsefben egyik legme-
legebb pártfogóját tudta. És amennyire cs k e lángel-
ménél és önnálló charakternél csak lehetséges volt bi-
zonyos befolyással bírt a császárra. 

A színpadon liires művésznők voltak a sirásban 
Bistori az olasz tragika, a jelenlegiek közül az olasz 
tragika Duse Eleonore, a franczia Sarah Bernhardt, a 
bécsi Lola Betli, nálunk pedig minden chauvinismus 
nélkül mondva utolérhetetlen tragikának Jászay Mari 
asszony. 

Emlékszem a Nemzeti színházban i ászay Mari 
„Electrájánál" alig maradt egy szem szárazon és leg-
utóbb vigszinnázi szereplésekor „Flietrá"-ban vagy Gi. 
ovanni Verga liires népdrámájában a „La Luppra" (a 
farkas) címszerepében produkált zokogásával a legna-
gyobb hatást tudta elérni, 

A férfiak közül úgyszólván a legelsőnek nevez-

hető a legnagyobb élő drámai művész Ermette Novelli 
a hires olasz tragikus. Még nagyon is emlékezetünk-
ben van legutóbbi budapesti szereplése írShylok" sze-
repében a „Velencei kabmárban". E szerepben hangos 
zokogásával, mely valósággal síró görcsre fokozódott, 
ugy elragadta a közönséget, hogy nyílt színen perce-
kig tapsolták. 

Bebizonyította azonban Növeli, hogy a nevetést 
nem kevésbbé érti, mint a sírást. Shakes puare „Mak-
rancos hölgy" vígjátékában a legközönségesebb jele-
neteknél valóságos orkánszerü kacaj hangzott fel, mi-
kor Novell nevetni kezdett. Méltó coilegája a tekintet-
ben híres szaIőnkomikii>unk Hegedűs Gyula, akit a bu-
dapesti publícüm annyira megszeretett, hogy c*ak szája 
szélét kell félrehúznia, egy általános nevetést akar 
provokálni, 

Egy orosz nevető művész az udvar parkettjén 
aratta babérait. 

Pál cár a személyes despota szeretett olykor él-
cdódni. Ilyenkor az udvaroncok kétségbe voltak esve, 
mivel mindnyájan reszkedtek e szerencsétlen despota 
kiszámithatatlan személyeitől. Így soli1 sem tudták, hogy 
nevessenek-e, va^y maradjanak e komolyak a cár él-
celődéseinél, Ha tehát a cár valami tréfásat talált 
mondani, ugy mindig mi csend követte szavait. 

Ekkor egy napon egy vakmerő mutatkozott. Egy 
Wasztsikolf nevű moszkvai föur, ki a cár élcein min-
dig jóiztlen tudott névetni. Először a zsebkendőjét 
tartotta szája elé, azután a fal felé lordult s mikor a 
cár ki örült élcei eredményességén oda fordult hozzá : 
Nos Wasztsikoff, hát magát milelte? kipattant belőle 
a kacagás s oly eredeti módon produkált' ezt, liogy a 
többieket is magával ragadta, 

Ezentúl hivatalává vált, mindenkora cár „elmés-
ségein" nevetni. 

Híres niiivész volt a nevetésben meg a francia 
Auppentin, az angol Thangfield és az amerikai Johnson. 

A legnagyobb neveló-sírőmüvész azonban a pá-
risi Lagrange volt. Égy fiél századon keresztül töl-
tött be egy „chatcuilleur" vagy „csiklbndozö" hivatalát 
a színházakban, különösen a preuiiéreknél. Működésé-
nek tetőpontján versenytárs nélkül álló teljes művész 
yolk Bárkit, a legnagyobb hypochoiidrikust, a legmeg-
rögzödtebb inoralízátort, is megtudta nevettöttní, vagy 
könnyekre fakasztani. Oly jelenetnél, mely csak félig 
volt megható hallani lehetett sóhajtását, majd orrfu-
yását. Mondják, hogy „orrfúvása" valósággal elragadó 
volt. Ekkor a hangtalan csend közepete zokogni kez-
dett liallkanutóbb valóságos síró görcsre fejlődve. A 
nők zsebkendőjüket kezdték húzogatni. Egy szem sem 
sem maradt szárazon s mikor Lagrange tapsolni kez-
dett, oly taps viharkeletkezett, amilyent szerző s igaz-
gató soha sem tudott volna létre liozni. Vígjátékokban 
elöször elnyomott nevetése hallatszott, többet eredmé-
nyezvén, mint égy hangos provokáló kacagás. Ezt egy 
élesebb vihogás követte ami tényleg csiklandozólag 
hatott balgató idegeire. Egy kettő nevetni kezdett. 
Erre már merészebb lett Lagrange, trillázott mint egy 
pacsirta, turbékolt mint egy galamb, végül kitört be-
lőle az igazi kacagás. Elekor a. sikere el volt dőlve a 
orkánszerü taps vihar keletkezett, anélkül, hogy Lag-
range nagyon megerőltette volna magát. 

Legnagyobb hatását azonban az Ambigue színház-
ban érte el. Fogadott ugyanis, ^ hogy szomorujátékbaii 
megkacagtatja a közönséget. És tényleg sikerült is 
neki a publikumot annyira nevetésre ingerelni, hogy 
a legszomorúbb jelenetnél viharszerü kacagás rengette 
meg az egész házat. Lagrange megnyerte a fogadást, 
t M'mps/.vteseü a szerző: és igazgató rovására, kik azu-
tán e „művészi működéséért" az ajiöt mutatták neki, 



lentik, hogy József főherceg e hő 23-án Gyulán az ott 
állomásozó 2. honvédezred fölött szemlét tartott. A 
főherczeg Klobucsár és Csesznák altábornagyok kísére-
tében érkezett a fellobogózott városba. A vasúti állo-
máson a hatóságok élén Lukács György főispán lelke-
sen űdvőzöltó a főherceget, a ki a főispán szavaira 
igen szívélyesén válaszolt. A csapatszemle után a fő-
herceg kocsin Eisjenőre hajtatott. A megszemlélt hon-
védezred részt vesz a pécsi királygyakori atokon. 

— FelMvás e l ő f i z e t é s r e . Perjéssy Lalos áll. 
iöreái. tanár, a „Délvidék* szerkesztője október hó-
napban 14 ivre terjedő kötetben kiadja elbeszéléseit. 
A munkához Herczeg Pereucz irta az előszót. Meg-
rendelhető a bizonyosnál Singer és Folfnérnél Buda-
pesten, vagy a szerzőnél Yerseczen. A könyv ára 2 
korona. 

— A vármegye közigazgatási bizott-
sága f. évi augusztus hó 12-én fogja rendes havi 
ülését megtartani. 

— Egyházmegye i gyűlés . Az Arad-békési 
evang. egyházmegye f, lió 30=án tart ja Békéscsabán 
évi rendes közgyűlését az ág. evang. kistemplombau. 
A közgyűlés tárgyai: 1. Egyházmegyei felügyelő meg-
nyitója. 2. A közgyűlés megalakulása. 3, Esperes évi 
jelentése. 4. Egyházmegyei iskolaszék jegyzőkönyve. 5. 
A békéscsabai Rudolf fögymnasium igazgatójának jelen-
tes0. 6. A szarvasi iőgymnasiám felügyelő bizottságá-
nak jegyzőkönyvei. 7. A szarvasi tanítóképző intézet 
ügye. 8. Egykázmegyei számveuőszéki jegyzőkönyvek. 
9. Egyházmegyei pénztár vizsgáló bizottság jegyzö-
könyve. 10. Egyházmegyei költségvetés 1902. évre. 11. 
Bányakeriileti költségvetés 1902. évre. 12. Esperességi 
hiványkönyv rendezése. 13 Szabályrendeletek,. 14 
Egyházmegyei tisztviselők és bizoUsági tagok vállasz-
tás*. 15. Az apateluki egyház iskolájának az állam 
kezébe való átadása, l o Az aradi egyház iskola-ügye. 
17. Medgyesottlaka leány egyházzá alakulása. 18 Ki-
gyósi leányegyiiáz-ügy. 19. Silingyiai leány egyház. 20. 
Kérvények. 21. Eelebezések. 22. Protestáns irodalmi 
társaság. 23, Lelkésfnikat segűlyzöegyesület. 24. Bei-
misszió. 25. Kerületi gyüésre küldendő követek. 26. 
Jövő közgyűlés helye. 27. Jegyzőkönyv kitelesiiése 
iránt való intézkedés. A közgyűlést megelőzőleg f. hó 
29-én délután 3 órakor iskolaszéki ülés, 29-én délután 
6 órakor egyházmegyei gyűlés előértekezlete, 30-áu 
reggel 8 órakor gyámintézeti istentiszteletet. A köz-
gyűlés délelőtt 9 órakot: veszi, kezdetét. 

— Rendkívüli k ö z g y ű l é s . A vármegye tör-
vényhatósági bizottsága a folyó évi jnlius hö 20-án 
tartott rendkivülí közgyűlésében a következő határo-
zatokat hozta: A gyámsági és gondnoksági ügyekről 
szóló szabályrendelet módosításától aban jelentette ki 
érvényben állónak. Hevesmegyének a katonai előfo-
gatok kiállításának és az egyénenkénti beszállásokig 
módjának megváltoztatására irányuló köriratát tudo-
másul vette. A fegyelmi, biróságpéuzek hovafordításá-
ról szóló vármegyei szabályrendeletet módosította 
akként, hogy e pénzek első sorban azon nyugdíjintézet 
javára esnek, a melvnek kötelékébe a megbírságolt 
községi alkalmazott netalán tartozik. Dr. Szalay 
Józsefnek szolgabírói állásáról valólemondását elfogad-
ta és lelkiismeretes hivatali tevékenj^sége felett elis-
merését fejezte ki.. Elnöklő tőispán a megüresedett 
szolgabiroi állásra dr. Konkoly Tihamér stb. aljegyzőt 
ezen állásától való felmentés mellett helyettesítvén és 
az orosházi járásba beosztván őt a közgyűlés a kiliá-
gási ügyekber való bíráskodás jogával felruházta. Csor-
vás községnek a marhalevél kezelési dijak hovalordí-
tásáról szóló szabályrendéletét. Füzesgyarmat község-
nek a buciai zsellértelkek telekkönyvi rendezésére és 
Juhász István albirő tiszteletdíjára. Szarvas községnek 
az evang. és ró in. kath. egyházak iskola-telkek ado-
mányozására vonatkozó határozatait jóváhagyta. Kon-
doros községnek az ellenőri állás szervezésére ujabb 
egy évi haladékot adott- Bikádi Antal felebbezésére 
Gádoros községet a végrehajtói fizetős rendezése ügyé-
ben u j határozat hozatalára utasította. Nagy János kö-
röstarcsai halászati-jog bérlőt bérleengedés iránti feleb-
bezésével elutasította. Gyulavári községnek az állami 
iskola részére telekvétel ügyében hozott határozatait 
feloldotta és a községet az alkalmas telek vételi ügyé-
nek ujabb tárgyalására utasította. Szélpál István bucsa-
telepi rendőr íelebbezésére liizetését évi 400 koronára 
felemelte és végül Paulovitz Béla árvaszéki kiadónak 
3 havi és Péteri József járási írnoknak 6 heti szabad-
ságot engedélyezett. 

— Angl ia . Az a merev, szigorú erkölcsű, egy-
szerű és puritánus nép, a mely ma a világ első állatna 
számába megy, mindig ily puritán, szigorú erkölcsös 
és határozott volt. Legrégibb időkben is ezek a nem-
zeti tulajdonságok biztositatták ós tartották fenn álla mi 
életét. Alig hihetjük el, hogy egyszer voltak napok, 
a mikor Anglia „a víg Anglia" nevét viselte „meny 
England", s Wolsey oly fényes és költséges ünnepélye-
ket rendezett királya tiszteletére, hogy „mennyei volt 
látni". Nem volt hiány táncoló hölgyekbén és álarcos 
urakban, zeno is volt, mindenféle hangtér és ének. A 
király egykor meglepte az asztalnál, követve tizenkét 

pásztornak, de aranyos és karmazsin ruhába öltözött 
ur által, fáklyavivőkkél; dobók és fuvolák roppant lár-
májával. Azonnal készen áll az uj lakoma 200 váloga-
tott és drága fogásból álló és igy tölték az éjet tánc, 
lakoma és örömök közt, a királynak és a nemességnek 
nagy megelégedésére. S ez élét alatt egy nagy és tit-
kos forradalom hullámai kavarogtak, a melynek ered-
ményei lassan a királyi egyház főségének kialakulása 
és az egyházi javak secularisátiója lett. Az angol re-
formációnak e történetét, melynek Wiklef, Fertford, 
Oranmer nevei ragyognak ki, ez a századéli át,Ennek 
a kornak a történetét szóban és képben adja elő a 
Nagy Képes Világtörténet 125, füzete. A 12 kötetes 
nagy munka szerkesztője dr. Marczaü Henrik, egyetemi 
tanár. Egy-egy kötet ára diszes félbőrkötésben 16 ko-
rona; füzetenként is kapható 60 fillérjével. Megjelen 
minden héten egy fűzet. Kapható a kiadóknál (Révai 
Testvérek írod. Int. Bt, Budapest, VIII., Üll.ői-ut 18. 
sz.) s minden hazai könyvkereskedés utján. 

Annng a szövetkezeti mozgalomnak, melyet 
az OMGrE. és a Gazdasági Egyesületek Orszá-
gos Szövetsége évekkel ezelőtt erős kézzel meg-
indított, immár egyik életerős hajtása a Gazdák 
Biztosító Szövetkezete. 

Eléggé ismeretesek mindenki előtt az előz-
mények, melyek a szövetkezet létrehozásara ve~ 
zettek. A magyar gazdaközönség évek hosszú 
sora óta érzi, hogy mily teher nehezedik vál-
lára, ha vagyonának tüz vagy jég ellen való 
biztositásáról kell gondoskodni. A biztositó tár-
saságok egymás közti megegyezése, kartellje s 
ennek íolyamányakép a jégdijak túlságos fel-
emelése folytán évről-évre csökkent a jég ellen 
biztositott érték mennyisége Magyarországon, 
mert a jégdijak emelése szinte elviselhetetlenné 
tette a gazgaközonségre nézve a biztosításból 
eredő terheket. 

Ez a körülmény indította az 1S98. évi 
szövetségi nagy gyűlést arra, hogy a biztosító 
társaságok kar telijének ellensúlyozására egy 
szövetkezeti alapra fektetett intézményt ala-
kítson. 

A szövetkezet alakulása tehát a közszük-
ségböl folyt, amit igazol az a körülmény, hogy 
maga a kormányzat felismerve ezen gazda-tár-
sadalmi alcczió nagy fontosságát, a szövetkezét 
alaptőkéje gyarapításához 400 ezer koronával 
járul t . 

Másfél éve annak, hogy a szövetkezet mű-
ködését megkezdette s rövid fennállása alatt a 
gazdaközönség bizalma ezen a sajtó erejéből 
létrehozott intézmény iránt már kiváló mérték-
ben megnyilatkozott, 

A szövetkezet egész szervezete reális ala-
pokra van fektetve; nem működik nagy zajjal, 
képviselöségi hálózata kint a vidéken a gazda-
sági egyesületekben a szövetkezetekben a kellő 
garancia' arra, hogy a biztosítók kifog-ístalan 
elbánásban részesüljenek. Sikerűit a szövetkezet-
nek oly viszonbiztositási szerződéseket is köt-
nie, melyek alapján a biztositott érték 90o/°-át 
viszont biszlosithatja, és igy a gozdaközönség 
teljes megnyugvással adhatja fül biztosítását a 
szövetkezetnél, mely lasan, de biztosan fejlődik 
s mint egy biztositó szelep gyanánt van hivatva 
működni a kartellben álló társaságokkal 
szemben. 

• • 

Örömmel adunk liirt arról, hogy a földmi-
velősiigyi kormányzat, mely a gazdatársadalom-
nak ezen saját ^ erejéből létrehozott uj , üdvös 
intézménye iránt anna megalakulásától kezdve 
kiváló érdeklődést tanúsított, ezen érdeklődésé-
nek ujabban kiváló jelét adta azzal, hogy a 
földmive'ésíigyi minisztérium kezelése alatt álló 
állami birtokok és iótenyésztő-intézetek összes 
vagyontárgyainak tüz, villám és robbanás által 
okozható károk elleui biztosítását mintegy 38 

millió korona értékben a Gazdák Biztosító Szö-
vetkezetnél adta fel. 

A földmivelésügyi kormányzatnak ez a té-
nye a fejlődés utján haladó szövetkezet létjogo-
sultságának és megbízhatóságának legfényesebb 
bizonyítéka. 

A főldmivelésögyi miniszter maga tehát a 
legszebb péld át nyuj tja gazdatársainknakarranézve 
hogy mikép kell egy életrevaló nélkülözhetlen, de 
zsenge alakulást tettekkel támogatni. Nemcsak az 
állam anyagi és erkölcsi támogatását kieszközölte, 
nemcsak a kezelésében levö állami vagyont de a 
saját magán vagyonát is a szövetkezetnél biztosí-
totta. A szövetkezet létesülése és felvirágzása első 
sorban az ö érdeme, neki fog hálával adóxniaz 
a gazdaközönség, amely reméljük felbuzdul a jő 
példán s a szövetkezetet a megérdemelt támo-
gatásban fogja részesíteni biztosítása feladásával. 
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I. 
arvas nagvicoz yiiáró. 

Alól írottak Szarvas nagy község elöljárósága 
részéről ezennel közhírré- tesszük, hogy a nép-
kert melletti és a Crinolini herefti hétfőn julius 

29-én délelőtt 8 órakor, a bikazugi herefii 
Kiig aznap délután 3 órakor fog a hely-

színén nyilvános árverésen eladatni. 
Szarvason, 1901-ik év julius hó 26-án. 

Az elöljáróság nevében : 
Salam József Melis János 

jegyző. 
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A szarvasi kir. járásbíróságnak 1901 évi V. 
353/1. sz. végzése folytán Dr. Szemző Gyula 
ügyvéd által képviselt Grün Jenő végrehajtató 
részére Lampert Lajos és neje végrehajtást szen-
vedettek ellen 100 K. követelés s jár. erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával al-
perestől lefoglalt és 751 K 50 f-re becsült ingósá-
gokra a szarvasi kir. járásbiróságnak 1901. V. 
352/2. sz. végzé^6vel á további eljárás ^elren-
deltetvén, annak az alap és felülfoglaltatók kö-
vetelése erejéig is, amennyiben azok kielégítési 
jogot nyertek volna, B.szentandráson, alperesek la-
kásán leendő megtartására határidőül 1901 évi jV 
líus hó 30-ik napjának délután 3 óráját kitűzöm, 
a mikor a bíróilag lefoglalt bútorok s egyébb in-
góságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom 

Felhívom tehát mindazokat, kik az elárve-
rezendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégittetéshez jogot tarta-
nának, a mennyiben részükre a foglalás koráb-
ban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási 
jegyzőkönyvből ki nem: tűnnék, hogy elsőbbségi 
bejelentéseiket az árvarés megkezdéséig nálam 
írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni el 
ne mulasszák. 

zárvason, 
M s t g y w t * M M i é M f 9 
kir. bírósági végrehajtó. 



Van szerencsém a nagyérdemű közönség 

becses tudomására hozni, hogy a főgymn. uszo-

dája a nyár folyamán a következő rendben V 

a nagy érdeimi közönség rendelkezésére: 

I 4 - 7 -

» 

» 

„ 7—%9-ig tölgyek. 
3A9—10-ig a Szarvason időző diákok. 

10-től d. u. l-ig férfiak részéré. 

D. u. 2—-4-ig fiu gyermekek. 

w „ 4—5-ig leány gyermekek részére, 

„ „ 5—estig a nők részére, 
A zöld fürdő egész nap férfiak rendelke-

zésére áll. Végül midőn a nagy érdemű közön-

ség becses pártfogását kérem, egyszersmind van 

szerencsém tudomásul adni, hogy mint az előző 

években, ugy e nyár folyamán is uszó leckéket 

adok jutányos áron. 

A nagyérdemű közönség becses pártfogását 

kérve vagyok kiváló tisztelettel 

Konrád János. 

P. Ször halmon 

a megkívántató gazdasági épületek-
kelj f . é. oht. Utöl haszonbérbekiadó. 

Értekezni: DÓSA ANDOBNAL 
Kossuth Lajoi utcza 22 hsz. alatti lakásán 

Szarvason. 

<sa 
x 

1—3 

erem, 

S T A H E L és L 
r 

Ajánljuk az általunk gyártott legjobb minőségű; 
T r i e u r ö k : a konkoly és bükkönynek a buza, árpa vagy rozs 

közüli kiválasztására. 
T r i e u r ö k : a zabnak vagy árpának a buza közüli és a göm-

bölyű magvak kiválasztására. 
Lencsetisztitó és osztályozó tr ieurök : az árpa kivá-

lasztására és a lencse osztályozására. 

Osztályozó-Trieurök. 
Szabadalmazott Trieur és osztály ozégépek minden 

gabonafaj tisztítására és tetszés szerint osztályozására. — 
Elvállalunk Gutjahr és Miiller, illetve Mayer rendszerű 
trieurök csekély költséggel a trieur beküldése mellett ezen 
szabadalmazott trieurökké átalakítását. 

Malom-Trieurhenge rek vagy burkolatai. 

Lyukasztott v a g y hasított lemezek tetszés szerinti nagyságban ipari vagy gazdasági czélokra. 

Árjegyzékek vagy mintakönyvek ingyen és bérmentve küldetnek. 

venni 

a k a r 

r •« 

a legjobb ereclmémjt érheti el a 

h i r d e t é s e i 
u t j á n 

Beliczey-utcxa 11 

a „Szarvas és Vidéke" gyorssajtóján, 
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