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A 

Régi baját képezi községünk virágzó ág. ev. 
vallású egyházának a tót liturgia. Már volt al-
kalmunk nekünk is ezzel, és a köteles magyar 
tannyelvű népiskolai oktatás behozatalának kér-
désével ismételten foglalkozni, de azt, bár tud-
tuk és tudjuk, hogy népünk a tót nyelvű litur-
giához makacsul ragaszkodik, mégsem gondol-
tuk, miszerint a magyar isteni tiszteletnek a régi 
ág. ev. templomban a tót isteni tisztelettel való 
egyenjogositása, oly minden kritikán alóli bot-
rány előidézését eredményezi mint a minő Dara-
bos Gryörgy és Lustyik Mátyás egyházi taná-
csosok (presbiterek) kegyelméből 1899 évi január 
30 és 31-én lejátszódott. 

Köztudomásu dolog, hogy a régi békési, 
vagyis a jelen arad-békési, békési és csanád-
csondrádi egyházmegyében, azon tót szellem, 
melyet közönségesen panszlavizmusnak nevezünk 
nem is olyan nagyon régen, ha nem is egész 
nyíltan, de tfirten virágzott, hogy e kiválóan 
hazafiatlan eszméknek községünkben ma is hány 
követője van, e tekintetben csak a helybeli 
postahivatal adhatna kellő felvilágosítást, azzal, 
ha közzé tenné, hogy a hires pánszláv újságok 
hány példányban járnak községünkbe. 

Az újságolvasó közönség egyrés/se, bizo-
nyára emlékezni fog még azon mély megdöb-
benésre, melyet néhai Sípos Somának, a „Szarvasi 

Újságban" a nyolczvanas évek elején közölt, és 
a panszlavizmusznak községünkbeni leleplezésére 
vonatkozó czikkei tettek, nagyon sajnáljuk, hogy 
sem a posta hivatal, sem a Szarvasi Újság, vo-
natkozó számai nem állanak rendelkezésünkre 
mert emlékezetünk szerint, a Szarvasi Újságban 
névszerint voltak az akkori mataderok felsorolva 
jó lenne összehasonlitás tárgyává tenni, vájjon 
a jelenlegi kolomposok szerepeltek-e akkor is, 
igy vizsgálat tárgyává lehetne tennünk azt is, 
hogy a január 30 és 31-iki botrányban meny-
nyire részes a tót szellem. 

Ismerjük Darabos Gryörgy és Lustyik Má-
tyás preszbitereket, tudjuk hogy szerepelni vágyó 
egyének, egy bizonyos körben, bizonyos irány-
ban és módon kapaczitasak, de nagy okunk van 
kétkedni abban, hogy a nevezett presbiter urak 
a maguk intentiójáből küzdenének a magyar 
Isteni tiszteletnek egyenjogositása ellen, ők min-
den bizonyára csak az eszközök, kiket egy tit-
kos rugó mozgat, mely titkos rugó azonban 
mint a bagoly, a nap fényre kijönni nem me-
r 

Szomorú tény ez, mely az ág. ev. egyhá-
zunk hírnevét emelni nem fogja, de hogy köz-
ségünkben a magyar nyelv és eszme ellen bizo-
nyos akna munka folyik, azt bizonyitja az emii-
tett botrány, bizonyitja azon tény, melyről a 
hirek rovatában már leszámoltunk, mely szerint 
a községi tanyai iskolák köteles magyar tan-

nyelve ellen szintén felszólalás történt, és akadt 
oly polgártársunk, aki követelte, hogy gyerme-
keit ne magyarul, de tótul tunitsák, mert ő nem 
magyar, de tót! (Vezérelné őt a mindenható 
minél előbb a fehér czár birodalmába, az óhaj-
tott kancsuka és vutihoz Szerk.) 

Talán akadni fog, aki ezen jelentségeke t 
kicsinli, és felszólalásunkat a vészharangnak idő 
előtti megkonditásának minősíti. Óhajtjuk, hogy 
az lenne, de jobban ismerjük a kebelünkön me-
lengetett viperát, sok egyébb apróbb megfigye-
lést tettünk, mely egyenkint érthetetlen, össze-
fügésben azonban nyomos gyanuok, miért két-
kedünk abban, hogy csak sok lármáról lehetne 
szó. Volt alkalmunk a panszlavizmusz notabili-
tásaival megismerkedni és érintkezni, tudjuk, 
hogy ezek simák mint a kigyók és ravaszok 
mint a rókák, és mert tudatában vannak eszméik 
és tanaik állam ellenes voltának, csak a legbi-
zalmasabb körben tör ki belőlük a vad szen-

Princzipium obstra sero medicina paratur. 
Addig küzdjünk a hydrával, mig legyőzése nagy 
nehézségbe nem ütközik. Bizunk az ág. ev. egy-
házi kormányzat hazafiasságában, tudjuk, bogy 
mindent meg fognak tenni, miszei'int a január 
30 és 31-iki botrányok ne ismétlődjenek, Idő-
szerűnek tekintjük azonban, az egyházi kormány-
zat ujjá szervezésének kérdését is hangoztatni, 
kerekedjen már az e g h á z i k o r m á n y z a t 

Dal a váltóról. 

„ Váltónak sok a csinja-binja", 
Jó Karvassy megírta rég! 
De ugy látszik, hogy nem okulnak 
Ez aranyszabályon ma még. 
Boldog, boldogtalan csak gyártja, 
Akarva., nem akarva is. 
Ki gondolná, ugyan ki hinné, 
Hogy a váltó olyan hamis?! 

Szerelmet kér a divat-höl 
A lángoló i f j ú bolond. 
8 szerelmet nyer, ha a piczinke 
Lábakhoz aranyokat ont; 
Hamis szerelmet ! . . de mit érte 
Az i f j ú a bankokba visz: 
Ki gondolná, ugyan ki hinné, -
Hogy a váltó szintén hamis ?! 

A tőzsér milliókra vágyik, 
S a börze játék megered. 
8 az aranyhegy,' mit összehordott, 
Szül neki egy kis egerei. 

Fucscs minden bár! hamis eszére, 
S váltójára még adnak is. 
Ki gondolná, ugyan ki hinné, 
Hogy a váltó szintén hamis?! 

Lövés dördül . . . 5 a hir 
Villámszárnyon nagy messzire. 
Váltó bajok miatt egy élet 
Dőlt a kegyelmes semmibe. 
A hirt Jcisem kétli, való .az, 
Jól tudják, s szánakoznak is. 
Mindenki tudja jól nagyon jól, 
Hqgy csupán a váltó hamis 

S. S. 

(1S99. fnbruár 14.) 

Mikor tündér ország királynője egy verőfényes 
szép napon ezüst kertjében sétált s picziny lábacskáját 
egy irigy rózatövis megszúrta, hiaba való volt a tün-
déreknek minden büvös-bájos hatalma, a szép tündér 
királynő egy bibor piros hajnalon szemeit lehunyta : 
tündér ország királynő nélkül maradt. Volt is sirás 
rívás, mert a legszebb tündér többé nem volt. Mikor 
aztán bánatiik kissé enyhült, uj királynő után néztek. 
Ámde hiába kutatták fel az egész országot, a fakadó 
hajnal s a pirosló rózsa nem szült több olyan tündért, 

akit a királyi trónra méltónak találtak volna. Szép 
ugyan volt elég, mert hiszen mind szépek, ele olyan 
szépet még sem találtak, aki a másik szépségével ve-
tekedhetett volna. Újra sirtak a szegény tündérek, a 
szemeikből kicsordult könyyek árja kristály patakká 
nőtt, de mindhiába, nem találták meg azt a szépet, akit 
kerestek. 

Szegény tündérek ! 
Ez a kis mese most jutott eszembej amikor a 

szarvasi nőegylet jelmez estély én annyi szép asszony 
és bájos leány tündöklött teljes pompa és káprázatos 
fényben. 

Megindult a szivem azoknak a szegény tündérek-
nek szomorú sorsán. Mennyit fáradtak, kutattak min-
denütt, s ahol igazán megtalálhatták volna akit keres-
tek, épen azt a helyet kerülték el. 

Egy tündér kert volt az „Árpád" díszterme, hol 
andalító zene mellett kábitő parfüm illat özönében mint 
megannyi bájos tündérek lebegtek a tánezra kész fiatal-
ság karján a leányok és asszonyok legszebbjei. 

S én azon tűnődtem mégis ki volt a legszebb . . . 
de hiszen ki tudná azt megmondani mikor „mind fes-
sek ők, mind angyalok, mind szép és bájolók/ 

* * 
* 

Farsang, a mulatozás és jo kedv ideje lejárt, Carneval 
uralmának vége. 

Hanem mielőtt teljesen a szomorkodásnak adtuk 
volna magunkat, nőegyletünk lelkes vezetői, szép asz-
szonyai gondoskodtak róla, hogy méltóan vegyünk bú-
csút a bálterem sikos park etjétől, hogy egy kellemes 
visszaemlékezés töltse el majdan szomorkodó, szi-
vünket. 

« 



is leiül, a józan hazafias elem, és né-
mítsa el a demagágok féktelenségét, mert mig 
a jelenlegi demagógia az egyházi kormányzat-
ban helyt fóglal, míg az oda nem való elemek 
ki nem küszöböltetnek, addig a mai állapot gyö-
keres megváltozását remélnünk nem lehet. 

Ismételten felhivjuk az egyházi kormanyzat 
figyelmét, a magyar tanitási nyelv köteles be-
hozatalára, egy uj generatiónak hazafias szellem-
ben és a magyar nyelvben, való neveltetése a 
legjobb orvosság a titkos akna munka felrob-
bantására és a nemzetiségi torzsalkodás megszün-
tetésére. 

Végül önmagunk igazolásául annyit óhajtunk 
m e g j e g y e z n i : bennünket a személyes gyűlölség 
nem vezetett, helyzetünknél fogva csakugyan ál-
lithatjuk, hogy minden párt és személyes érde-
k e n kivttl állunk, felszólalásunk ezé Íja tisztán a 
nemzeti szellem előmozdításának szent ügye. 

Gyász-zászlót lenget a tavaszi fuvalom a főgymna-
sium épületén. 

Á köznevelés régi kipróbált harezosa hajtotta fejé-
öröknyugalomra. 

Szemián Dániel ki 1853-tól 1893-ig vol ta iogym-
nasíum fáradhatlan munkása, a hat év óta elvett önkény-
tes nyugalmat — Isten akaratából — az örök nyuga-
lommal váltotta fel. 

Most midőn egy munkás élet záró pillanata bekö-
vetkezett, a hálás és kegyeletes szív kötelességét vélem 
leróvni azzal, hogy az Istenbon elnyugodott öreg érde-
mes tanár emlékét felujitom. 

Szemian Dániel született Százdon, Hontniegyében, 
hol atyja a báró Hellenbach család uradalmi tisztje 
volt. Utóbb az apa szerencsétlenül borulván ki a hegy 
lejtőjén lefelé vágtató kocsiból, oly agyrázkódást szen-
vedett, hogy hónapokon át felgyógyulni nem birt s 
kénytelen volt állásáról lemondani. Ekkor a család rokon-
körbe B.-Cabára költözött és Szemian Dani itt végezte 
népiskoláit. G-yermekkori emlékeinek sok ártatl an és 
kedélyes adata fűződött a hajdani nagy faluhoz, melye-
ket élvezetesebb volt töle hallani, mint utána leirni. 
Utóbb az apa egészségét visszaszerezve, állás utá>i 
nézett s igy jutott a család R á k o s - K e r e s z t t ú r r a I t t 
községi jegyző és a báró Podtnanyiczky János uradal-
mánál gazdatiszt lett a családfő, ki gyermekeinek neve-
lését Budapest közelében inkább remélte eszközölhetni 
mint ha Csabán megmarad. A család három fiu gyer-

8 ez volt az idei farsang legkiemelkedőbb 
pontja. 

A nőegylet estélyei lcülömben arról nevezetesek 
hogy ott van az igazi jókedv tanyája s ez most sem 
volt külömben. Fesztelen jókedv uralgott még akkor 
is, araikor a csillárok fényét a beszűrődő nap sugara 
már --elhomályosította. 

Ott voltak. Asszonyok: Bakay Grézáné, Bugyis 
Andorné, Csapó Sománé, Dérczy Péterné. tíaviár 
G-yuláné, Haraszti Oszkárné, Grabenhoffer Jánosné, 
Konstantinovics György né, Kloos Jánosnó, Kalocsa 
István né, Lavatkáné, Mikolay Istvánné, OláhMiklősné, 
Tapolcsányi Imréné Wieland Sándorné, (Gyula) Zlinszkí 
Istvánné stb. 

Leányok; Chovan Jolán, Christoph Flóra, Kalocsa 
Jolán, Kieska Ilka és Hermin, Kloos Emma, Klim esek 
Irén, Konstantinovics Szidi, Lavatka Jolán, Szenos Jolán, 
Zlinszky Rózsi stb. 

A páholyokat is előkelő néző közönség töltette 
meg s a többek között ott voltak: Déri Henrikné, 
Dósa Andor né, Grimm Mórné, Grimm Jakabné, Keis-
mann Adolfné, Szemiáu Dánielné, Tajbar Gusztávné, 
Szemző Gyuláné, Wolf Gyuláné síb. 

* * * 

A talp alá valőt Rácz Pepi zenekara szolgáltatta 
s igazán meg is feleltek kötelességüknek amikor olyan 
szívhez szólóan húzták a „nótákat", hogy akkor min-
den mást feledve önkénytelenül kiáltottak: Msoh se 
halunk meg". 

T. D. 

meke egymás után került Selmeczre s utóbb Pozsonyba. 
Szemian Dániel a gymnasium végeztével theologiára 
ment s megszerezvén a tanári és lelkészi pályára ak-
koriban egyaránt jogosító okleveleket, Bécsbe került a 
cs. és kir. egyetem egyesült protestáns theelogiájára, 
Már ekkor önerejére lévén utalva a báró Ambrozy 
családnál nevelőséget vállalt Midőn az Ambrozy-család a 
szabadságharc elejénTeinesvárra költözött s utób körülzá-
ró! tatett Szemian Dániel szintén benszorult a várban, hol a 
beteg és sebesült protestáns katonáknak a vallás vigaszá-
val szolgált, sőt a várparancsnok rendeletéből az elhal" 
takafc temetgette is. A körülzárolt várból szabadulván 
Zítterburth épitész családjához jutott nevelőnek, hol a 
két fiu testvért a gymnasium alső osztályaira magánlag 
előkészítette. A Bach Korszakban a prof. gymnasiumok 
lételükben megtámadtatván, mindenfelé kénytelenek 
voltak a tanárok létszámát a Thun-féle „Entwurf" 
magas követeléseinek arányában fokozni. Ez időben 
keriilt Szemian Dani Szarvasra hova öt á budapesti 
gyűléseken időző Placskó István akkori esperes ugy 
liivta meg, hogy már jókorább tanárul megválasztott 
testvérevei együtt az alső osztályokban váltakozva fogja 
tanítani a hittaniakat. Ezen tervezgetést azonban 
halomra döntötte azon időszak iskclai életének gyors 
átalakulása, Tanítottak ezek a régi jó tanáraink minden 
tárgyat, mit a gymnasium felölel s Szemian Dani mégis 
leginkább a latint, a németet, a magyart, a földrajzot, 
a természetrajziakat, a vallástaniakat vállalta magára, 
40 évre terjedő rendes tanári működésében átálte jó 
nestorunk a gymnasium történetének legválságosabb 
évtizedeit. Szerény fizetés hagy tárgyhalmaz, hetenkénti 
sok óra, több osztályokban való váltakozó oszlálytanár-
ság nem törte meg öregünk munkakedvét, lelkesedését, 
csak a korával járó gyakori betegeskedés kedvetlenité 
el őtt annyira, hogy 1893 őszén önkényt nyugalomba 
vonult. És a kiérdemlett nyugalom hat éve alatt az 
iskolai életnek jobbra fordultával sem hallotta őt senki 
zúgolódni, vagy panaszkodni, sőt ellenkezőleg örült az 
jntézet, fellendülésének s a tanári kar rég megérdemelt 
kedvezőbb anyagi díjazásának. 

Most ö is bevonult a multak emlékébe. 
Áldott legyen közöttünk soká az ő emlékezete. 
A gyászoló család, az alábbi gyászjelentést adta k i : 
Özv, Szemian Dánielné, s/iiltett Stark Vilma, fáj-

dalomtól megtört szívvel tudatja ugy maga, mint leá-
nya Gizzella s édes anyju özv. Stark Mihályné szüle-
tett Folkutíházy Zsuzsanna, valamint testvérei és roko-
nai nevében jó férjének, illetve az áldott apának, vő-
nek, sógornak s rokonnak S z e m i a n Dánielnek a 
szarvasi ág. h. ev. főgymnasium 40 éven át rendes, 
utóbb 6 éven át nyugalomba vonult tanárnak élete 
77-ih évében f. é. február 17-én délután 3 órakor tör-
tént csendes elhunvtát. Temetése február hó 19-én dél-
után 3 órakor a halottas háznál elmondandó ima után 
a templomban tog megtartatni. Szarvas 1899. február 
hó. Áldott legyen emléke! 

A szarvasi Ág. Ev. 'főgymnasium tanári kara, 
szintén adott ki gyászjelentést. 

(Flammarion Camille után.) 
Mult számunkban közöltük azt, hogy a XX-ik uj 

század 1901. évi Január 1-én veendi kezdetét, Ezúttal 
függelékül — Flammarion után — tudatjuk azt is hogy 
melyik országban látják meg legelőször a jövendő szá-
zad hajnalát. 

Ugyanis abban az időbeu, melyben az órák Páris-
ban éjfelet jeleznek ; Budapesten éjfél u tán i órát mu-
tatnak, mig Pétervárott 2 óra lesz ; Teheránban 3 óra ; 
Bokharában ós Tobolyszkbau 4 óra; Madraszban és 
Colonibóbau 5 óra; Mandalajban és Kalkutkában 6 óra ; 
Saigonban és Hanoiban 7 óra ; Shang-Haiban és Séoul-
ban 8 óra; Jeddóban 9 óra; Brisbanéban 10 óra ; Nau-
meában 11 óra, s Dél-Chatnm szigetén 12 óra délben. 

Másrészről pedig éjfél lesz 1900 deczember 31-én 
Párisban éjjel 12 órakor, mig Eissabonban tizen-
kettőre ; a sénegali St. Louisbétu 3/* tizenegyre; New-
Yorkban 7 óra; Chicagóban 6 ; Mexikóban 5; San-
Frauciskóban 4 ; a Wales' heg. szigetén 3; Alaskában 
2 ; Honoluluban 1 ; dél Chatam szigetén pedig* gdéli 
12 Éra. 

Ezen utóbbi sziget, a mi ellenlábasainknak szom-
szédságában van, és ezen a délkörön, mely a párisival 
ép-n szemközt fekszik, van még néhány más sziget is, 
úgymint Kertnarecz szigere, B Viti szigetek, Vallis szi-
gete, Barbary, Midway és ¿Kanada szigete az Aleonti 
sziget csoportban. Nevezetes az, hogy ezen a délkörön 
mely épen 12 órányira van tőlünk. — mikor Párisban 
éjfél van, itt épen dél all be, tudniillik a más napnak, 
vagy az olötle való napnak dele 

Itt Változik meg a napnak neve is. A tengerészek 
ha körülhajózzák a földet, itt vesznek el a napokból 
egyet, vagy itt adnak egyet hozzájok. 

Ezen a partokon, egy napnyi különbség van a 
naptárban, a szerint a mint az illető szigetet keletről 
vagy nyugatról érintik. Az egyik szigeten hétfő van? 
mikor a másikon vasárnap. 

A portugálok és a hollandok a Jóremóynfokot 
megkerülve, nyugatról érkeztek oda; a spanyolok ellen-
ben a Magellán szoroson áthaladva, keletről jöttek. 
Tormosának (a hajdan hojland-gyarmatnak) lakóinál 
hétfő van ugyanakkor a mikor a spanyolok által fölfe 
dezett Marianne szigeteken Vasárnap van, — Felfog-
ható s megmagyarázható ezen körölraény onnan, mert 
a gyakorlati életben elváltozó vonal nem esik össze 
sem a pátisitól, sem a Greenwichtől, sem a másunnan 
számított 180° délkörével, s e^tól erősen eltér keletre 
Kancsatka fele. nyugatra a Carolina szigetek irányá-
ban ; majd ismét keletre^ Uj Zéland és Chatam szi-

Igy magyarázható meg az. hogg mikor kezdődik 
az uj század, és az is, hogy h o l fog kezdődni? 

A föld lakói közül a XX-ik századot legelőször 
üdvözölhetik: az oroszok Kamcsathában; a japánok 
Ieba szigetén és Tokioban ; a spanyolok és az aine. 
rikaiak a Philadelphi szigeteken; a sziget lakok Uj Qui-
neaban, a Salamon szigeteken és a Hebridákon; a fran-
cziák Uj-Caledoniában; az angolok Uj-ZéJandban és 
Chatáin szigetén. Es pedig; 

Ezen az utóbbi szigeten köszönt be legelőrzör a 
XX-ik század. Keleti hosszúsága Paristól 180058' — 
tehát tizenkét órával es négy perczczel elébbre van 
mint mink. Mikor az óra a párisi observatőriumban 
1900 évi deczember 3l-én éjfélt üt, akkor az Óceán 
ezen elveszett pontján már 1901. január elsején déli 
12 őra 4 perez leeud, tehát az uj század első napjának 
d^le már négy percczel elmúlt. 

Miután ezen nevezetes Chatam szigetéről gyakran 
történik említés, meg kell emlikezniiak még ezen kis 
sziget lakóiról, a kik nehezen érik meg az uj századot. 
Ezen szerencsétlen ós lakók száz évvel ez előtt még 
2000-ren voltak, még 1830-bau márt1500-ra apadtak le# 

Ugyanis szomszédaik — az uj-zélandi maorik — pusz-
tították ezen barátságos és boldogan élő embereket, a 
leik jólétben élvén, jó húsban sőt kövérek voltak. Ezt 
megtudván az emberevő maorik, az 1835-ik esztendő-
ben uj-zélandból tömegesen áthajóztak hozzájuk látoga-
tóba, s barátságot színlelve a chatamiak iránt, velők 
tűzhelyeket készíttettek és elegendő tüzelő fát hordat-
tak össze, Bizonyos jeladásra a ravasz maorák megro-
hanták a vendégszeotrő chatamiakat, őket leöldöstek, a 
tűzhelyeken megsütötték, éa húsúkból jól lakmároztak 
és a maradékhusból conservat csináltak. Az óta is ember 
rabló támadásokat intéznek ellenök, s 1870-ik év felé 
már csak 200 lakó maradt belőlök, még mai napság 
csupán csak vagy ötvenen lehetnek a szigeten. A mi 
kedves emberi fajunknak ugy az ó-korban, mint jelen-
ben is — kicsinyben — ez a megszokott története! 

Végül megemlékezik Flammarion az égitestek 
változásairól, s különösen jelzi á napfogyatkozásokat, 
melyek közül t e l j e s s legérdekesebb napfogyatkozás 
1999: évi augusztus hó 11-i-k napján — tehát száz ev 
múlva — lenne s FrauCzia- éb Magyaroszágon látható. 
Minálunk ezen napfogyatkozás kezdete délelőtt 10 őra 
30 perczkor áll and be s unokáink fognak benne, gyö-
nyörködhetni. 

K I R E K. 
— Elhalasztott hangverseny. A tegnapra 

tervezett tanulói hangverseny a gymn. gyászesete miatt 
a jövő szombatra halaszUtott. 

— Községi képviselő tes tü le t i k ö z g y ű -
l é s volt e hó 17-én délután, mely alkalommal tűlnyo-
mólag a községi iskolák rendezésével foglalkoztak. A 
községi iskolák igazgatójává Molnár János tanitó lett 
megválasztva; s a rózsási s kákái községi oskolák 
környékén levő tanyai lakosok arna kérelme, hogy az 
iskolákban vasárnaponként tőt nyelvű Isteni tiszteletek 
tartassanak, a képviselő testület., mint törvénybe ütkö-
zőt elvetette, s csakis magyar nyelvű Isteni ftTisztelé-
tek tarthatását engedélyezte. A községi tanítók átköl-
tözködés alkalmával felmerült költségek megtéritése 
iránti kérvényüket mint nem teljesithetőt el vetette. A 
közgyűlés jóváhagyólag tudomásul vette, hogy a volt 
Bárány-beli lakást Lövenfeld Soma 200 írtért, s a 
piaeztéri meszes bódét Buck Adolf évi 400 frtért — 
6 évre bérbe vették. — A szarvasi kir. Járásbíróság 
helyisegeinek átalakításáról szőllő jelentéseketa közgyű-
lés jóváhagyólag lu lomázlii velt.o. 



A Szarvasi Takarékpénztár e lió 16 an 
délelőtt 9 órakor tartotta meg rendes évi közgyűlését, 
melyet Haviar Dani elnök hatásos beszéddel nyitott 
meg, megnyitó beszédében a Szarvasi Takarékpénztár-
nak — dióhéjba foglalva — 30 éves működését mél-
tatta. Az elnöki megnyitó beszéd után az igazgatósági 
jelentéseket a közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette. 
Á részvénytársaság további három esztendőre elnökké 
Haviar Dani, s alelnökké Dancs Béla urakat válasz-
totta meg egyhangúlag. 

— Vasár. Tavaszi vagy Mátyás napi országos 
vásárunk tegnap vette kezdetét a tegnap megtartóit 
barom vásárban nagy volt a kereslet az igába való 
jószágok, s ezen kivül a gyenge borjas; s az ellős te-
henek iránt. Sertés vásárunk is rendkívüli élénk for-
galmú volt. A kirakodó vásár ma veszi kezdetét, de 
ebben a pénzszűk világban alligha lesz élénk forgalmú. 

— N y i l v á n o s számadás. A szarvasi nőegylet 
1899. évi február 14-én rendezett jelmezbáljának összes 
bevételei 243 frtot, összes kiadásai 76 frt 16 krt tettek 
ki; a tiszta jövedelem tehát 166 írt 81 kr. A jelenté-
keny jövedelemhez szíves felülfizetésekkel járultak: Gróf 
TJiberacker Ottőné 30 frt, Huszerl Sándor 1 frt, Pollák 
Béla 1 frt, Sehreiber Lipót 1 frt 50 kr, Dr. Takács 
Izsó 1 frt, Kazinczy Camilló 1 frt, Dr. Mázor Elemér 
5 frt, Berezel János 4 frt, Wolt Gyula 3 frt, Dr. Be-
lopotoczky György 1 frt, Dancs Szilárd 1 frt, Dr. Glas-
ner Adolf 2 frt, Haviar Dani 5 frt, Nagy László 50 kr, 
Ponyiczky Máté 3 frt 50, Dérezy Péter 1 trt, Dr.' 
Haviar Gyula 3 frt, Szirmay L. Árpád 3 frt 50, Liszka 
Gynla 1 frt 50, Robitsek Jenő 50 kr, Schiff Jenő 1 
frt, Váry Elemér 1 frt, Szichta Tivadar 50 kr, Haraszti 
Osszkár 4 frt, Medveczky József 3 írt 50, Robitsek 
Sándor 1 frt, Lusztig Sándor 50 kr. Grabenhoffer Já-
nos 2 frt, Dr. Mikoiay István 1 frt, Csapó Soma 2 frt, 
Dr. Sziráczky János 1 frt 50, — A szarvasi nőegylet 
vigalmi bizottsága e szíves felülfizetések nyilvános 
nyugtázása mellett hálás köszönetet mond a jótékony 
adományozóknak. 

A n aradi ügyvédi -kamara, mult vasárnap 
tartott tisztújító gyűlésén Haász Sáudor eddigi elnök 
helyébe S z a l a y Károlyt, alelnöknek pedig az eddigi 
Mülek Lajos helyett P é t e r í f y Antalt választotta meg. 
Ugyan ezen gyűlésből a kamara kérvényt intézett az 
igazságügyi ministerhez, hogy az esküdtszéki intéz-
ményre való tekintettel a bírák és ügyvédek szolgálati 
jelvénnyel jelenjenek meg a tárgyalásokon, és hogy a 
telekkönyvi zugirászat akadalyozására a beadványok 

ügyvédi vagy közjegyzői ellenjenjegyzéseel fogadtassa-
nak el ; — továbbá hogy a hivatalból kirendelt védők 
és ügygondnokok az állami pénztárból dijaztassanak; 
s hogy az ügyvédi rendtartás, különösen a munka-
dijak megállapítása módosittassék; végre bogy az ügy-
védi nyugdij-intózméuy elodázhatlanul létesíttessék. 

— A sorozás határideje Az 1899. évi ujon-
ezozás előkészítésével megállapitattak azon határidők 
a melyeken az egyes járásokban az ujonezozás meg 
fog ejtetni, a menyiben az ujonczjutalék megajánlását 
tartalmazó törvény késedelmes megalkotása akadályo-
kat nem fog támasztani. A működési tervezet szerint a 
sorozás a következő napokon tartatik meg: Szeghal-
mon márczius L 2. 3, 4.; B.-Csabán márczius 13. 14. 
15, 16.; Gyulán a gyulai járásra nézve márfczius 17. 
Gyula városra nézve márczius 18. és 20.; Békésen 
márczius 22. 23. 24. 27. 28. 29.; Gyomán április 6.7. 
Szarvason április 10. 12. 13, 14. és Orosházán áprilts 
17, 18. 19. 20. 21. 22. — A megvizsgálandó hadköte-
Itsek száma Szeghalmon 593. B,-Csabán 809. Gyulai 
járásban 190 G-yula városban 351. Békésen 879. Gyo-
máu 412. Szarvason 695. Orosházán 1017, A polágri 
elnöki tisztet Békés-Csabán, Gyula városban, a gyulai 
járásban és Gyomán dr, Fábry Sándor alispán, a többi 
járásokban dr, Bodoky Zoltán főjegyző, — a polgári 
orvosi tisztet az összes járásokban dr. Zöldy János 
tiszti főorvos fogja ellátni. 

— Kondoroson f. hó 12-én igen sikerült táncz-
mulatság zajlott le, melyben ugy az ottani, mint a vi-
dék számos inteligens családja részt vett, — A hagyo-
mányos jókedv ez úttal sem szenvedett csorbát, ami 
nek fényes bizonyítéka az, hogy sokan csak másnap 
hagyták oda a báltermet, A uőgyesekdt 26 pár tán-
czolta — ott voltak: Asszonyok : Albrechtovics Gusz-
távné, Balla Sándorné, (Csabacstid) özv. Baross Ká-
rolyné. Baross Istvánné, Baánlgnátzné (Szarvas) Bor-
sódy Józsethé. Bukovinszky Mihályné, Fekete Miklósné, 
Füzék Béláné, Herczberger Kálinánné, Illgner Fvi-
gyesné, Jánosy Gézáné, Kloos Jánosné (Csabacsűd) 
özv. Kiss Fehér Mária, Privler Pálné, Suhajda An-
talné, Sziber Istvánné, Tóth Kálmánné (Csabacsűd) Yig 
Ferenczné (Békés) Dr. Zsivkovics Aladárné. Leányok : 
Albrechtovics Erzsi (B. Csaba) Balla Ilonka (Csaba-
csiid) Báán Emma (Szarvas) Bella Aranka, Benczúr 
Honka, Kloos Emma )Cs. C.̂ tíd) Mácsai Jolán (T, Kom-
lós) Marcsek Jolán, Petes Margit, Tóth Irénke és An-
nuska. sth. . 

— Enyhe telek. Most, hogy a tavasz megint 
teljes napfényben mutogatja magát, alkalomszerűnek 
találjuk a megemlékezést ama különösen enyhe te-
lekről, amikről a iégi főjegyzések megemlékeznek. 

1327-ben a tél olyan lágy volt, hogy a fák már janu-
árban virágoztak. Az aratást pünközsdkor már kezd-
ték. J akab napja táján p ¿dig vígan szüreteltek. 
1396—97 és 98-ban szintén csodálatosan enyhe telek 
jártak. Akkor is korán arattak s igen kttiinő borhoz 
jutottak. 1463-ban enyhe télre forró és száraz nyár 
következett, aminek következtében a boszniai folyók 
mind kiszáradtak. Az 1484-dik esztendő tele egészen 
tavaszias voit, a nyara pedig szaraz. Ezen az öszön 
annyi bort szüreteltek, hogy egy részét ki kellett ön-
teni, mert nem volt elég hordó. 1572-ben a fák virág-
zása szintén januárban kézdődöt. A rákövetkező feb-
ruárban a madarak fészket raktak és tojtak. Az 1601-diki. 
enyhe télre rettenetes szárazság következett, kiapasztva 
a kutakat is. 1607 és 1608 megint nem hozott telet s 
korán adta a tavasit. 1622-ben az ideihez hasonló hő-
talan télre szárazság felelt, rendkívüli drágaságot 
okozva egész Európában. Három évvel később a pa-
csirták már januárban szóltak. 1651 és 52-ben enyhe 
tél és száraz nyár volt. A szöllö ugy megérett, hogy 
magjai valóságos Aranyoknak látszottak. Az 1656-iki 
tél szintén nem volt hideg s a méhek már áprilieban 
hozzáláttak u mézgyüjtéshez, 1660-ban olyan iágy volt 
e tél, hogy január teljesen virágos és madárdalos lett. 
Ekkor megint száraz nyár ált elő, még pedig olyan 
mértékben, hogy a tengerek kiszáradni kezdtek s itt-
ott a beléjők süljedt épületek omladékait látni lehe-
tett. Ilyen tél és ilyen nyár volt Magyarországon 
1666-ban is. Hát bizony ezek a régi főjegyzések az 
idei nyárna uem igen biztatók, mert ha az enyhe te-
lekre eddig majdnem mindig száraz nyár következett, 
akkór most is alighanem ugy történik. Arra ugyan ki-
látás van, hogy sok és jó bor lesz, hát mi vigasz ez, 
mikor a hamisítások révén a jó bort sem igen meri 
meginni a szegény ezlexes magyar. 

f ! 
45 krtól 14 frt 65 krig méterenként — csak akkor va 
lódi, ha közvetlen gyáraimból rendeltetnek, — fekete 
fehér és szines, — a legdivatossabb szövés szin ég 
mintázatban. P r i v á t - f o g y a s z t ó k n a k postabér é 
vámmentesen valamint házhoz szállítva, — m i n t á k a t 
p e d i g p o s t a f o r d u l t á v a l küldenek. 
H e n n e b e r g G. s e l y e m g y á r a i (cs. és k. udvari 
szállító) Zi irichben. 

— Magyar levelezés Svájczba kétszeres levélbé-
lyeg ragasztandó. — 
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Magyarország legnagyobb és egyedül 

gépgyára, 
mely a gazdálkodáshoz szükséges 

gazdasági gépeket gyártja. 

Rendelések megtétele előtt kérjük minden 
szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk 

fordulni. 
Részletes árjej 

és szakszerű felvilágosítással díjmentesen 

kezelésével alólirott lettem megbízva , s tudatom miként bizományi üzletemben a 

legjobb szerkezetű s a legjobb kiv i te lű gazdasági gépek u." m. Scich rendszerit 

mélyítő ekék, egyes és kettős ekék, szecskavágők, morzsolok, 

iriörök, rosták, vetőgépek, aratógépek egyszóva l mindennemű gazűa-

ságig-épek; az eredeti gyári áron kaphatók, s illetve rendelhetők meg, 

Miután üzletem csak is a legjobb minőségű és szerkezetű KtíJme-féle 

gépeket hozza forgalomba, azon kéréssel fordulok a n. é. gazda közönséghez , 

miként e nemű szükséglete i t nálam fedezze, biztosítván minden vevőt s megren-

delőt, kifogástalan kiszolgálásról, g a l egmesszebb menő kedvezményes árakról. 

tisztelettel 

s most már az orszá-
gon kivül is elterjedt 

a hirc. amennyiben ma már sok nemes és vadoncz csemetét szállít Horvát-, 
Szlavónország, Bosznia, Csck-, Morvaország, Galiczia, Bukovina, Stájerország, 
Alsó- és Keim-Ausztria, valamint Szerbi, Bulgária, Románia és Németország 
részére, Nemesfa-állománya ezúttal 500,000 drb; vadoncz-allománya 8 millió. 
A ezeg évenként -JÖOO-őOOO rendslőnek küld szállítmányokat. A gyümölcsfa-
iskola, icljcson homoktalajon : _ _ ¿ r l a ^ - t w i ^ - , » i _ i 
l é t e s ü l t s i g y a z f ő k é n t a 0 0 0 1 0 1 ( 1 S Z O j 1 0 1 e l 6 P 1 1 O K H 6 K 

k i n c s 0 ? f iá i yoi a z é r t ' m e r t m i n t tudva van, a homoktalajból kikerült 
S• O O . -<a fa a homokföldben éppen ugy, mint az agyagos, 

kövecses talajban nemkülönben a lapos, és magas (hegyes) fekvésnél, mindig 
biztosabban ered meg és fejlődik, mint. az, mely agyagos iszaplerakodásu 
vagy túlságosán kövérített talajban állíttatik elő. A gyümölcsfajok boldogult 
Bereczki Máté mezőkuvácsházt hírneves telepéről valók. Ugy' magasdereku, 
valamint törpe csemeték megrendelhetők körte, alma, szilva, őszi bar. czk. 
kajszin-baraczk, cseresznye, meggy, lasponya, birs, dió és eperből. Az 1—2 
:J> 4 eves, ga/.dag gyökerű, fajhiteles, igen szép csemeték darabja azok 
erősségé szerint; lő krtől 40 krig. A 4- 5 éves igen erős koronás sorfák 
drbja 4(i ó() kr. Nagybani vétőinél az árak külön megállaoodss tárgyát képe-
zik. Fentirt gyümölcsfajokból táblaürités folytán 1—2—3—4 éves selejtezett 
minőségű csemeték is kaphatók, erősség- szerint 2 — 5 - 7—3 0—15 krrért, 
melyek gazdag gyökérzetüknél fogva főként nagybani telepítésekhez Olcsó-
ságuk íi ily tan igen ajanlatosak. Fenti minőségű csemeték vadonczai is bármily 
szambán es erősségben megrendelhetők a fentirt czégnél. A gazdag gyökér-
zet ü v a :onczok 1000-e azoh erőssége szerint 5 frt 85 krtól°19 frtio- terjed. 
Nagyobb vételnél 5---10—lfi'Vo engedmény, — Levél-ezim • ° 
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