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Előfizetéseket és "hirdetéseket elfogad
Megjelen hetenkint egyszer, vasárnap reggel, j
Si«rke™t«sóé é« kiadóhivatal ?
a Nyácsik Sózna, utóda ozeg.
Ei«fl«otósi í r :
Ittúza-utcza, 1283. szára, hova a
Ugyanitt egyes számok is kaphatók.
Egész évre 5 írt — kr. — Félévre 2 frt 50 kr. lemi részét illető közlemények és előfizetési Hirdetések és nyílttéri közlemények juNegyedévre 1 frt25 lu\ — Egyes szám ára 10 kr.
pénzek küldendők.
tányos áron vétetnek fel.
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tek: ki mikor lépett fel először nyil- huzamosan időzzék a boldogság küvános bálban, onnan kezdődött szá- szöbén. De gondoskodott a törvény is,
Bevégződött Karnevál herceg ural- mittatni nagy-leány sága.
hogy egy-egy pálya fiatalsága csak
ma, — azon időszak, melyet a kalenAz évnek egy része sem termett hosszú ^évek után éri el a biztos exisdárium a vígság-, szórakozás-, mulat- annyi édes és keserű emléket, mint fa ticiá ,>évpartját. A fiatal jogász 6 —
ságra rendelt. — Hajdanában, mikor farsang. A szív, ez a nagy-hatalom, 7 év*alatt jut olyan állásba, mely egy
pontosan megtartották a naptár uta- mely nem enged magának parancsol- asszonyt annyira-mennyire elbir. Az
sításai t, mikor a hamvazó szerdán túl tatni, hanem annál inkább oszlógatja asszony drága! — ez a jelszó, s ma
nem adatott meg a lehetőség a nyil- parancsait, ebben az időszakban lép már kevés azok száma, kik igyekezvános táncra, sőt a magánlakokban ki először rejtekéből, s kezdi/meg ha- nének minél előbb asszonyhoz jutni.
is tartózkodtak az egyház neheztelését talmának gyakorlását. Az első hosszú A verseny minden pályán növekedett,
magokra vonni, sokkal nagyobb jelen- ruha megadja a jogcímet, az első bál csak ezen a >pályán* szállott alá.
tősege volt a farsangnak, mint nap- megadja az alkalmat. A fiatal embeA »feleség«** szőt ma mindenki
jainkban.
rek, kik eddig lopva pillantottak a úgy értelmezi, hogy fele segítség, nem
A karácsonyi ünnepekkel, Krisz- serdülő leányra, most közelébe lépnek. az együttszerzésben, a közös törektus születésével kezdődlek meg az A tánc összehozza á rokonszenvező vésben, hanem abban, hogy a feleörömnapok és január 6-ika: vízke- kebleket, s hajdanában az első bál ségnek megfelelő vagyona legyen a
reszt, napja adta meg a hivatalos jog- megadta a reménységet a jövő bol- férj jövedelméhez. A szegény, vagyoncimet a mulatságra. A világba veze- dogságra. Küzdött az ifjú, és várt a talanabb lányok sorsa ily körülmények
tendő leány, ki felölté a hosszú ruhát, leány, mig célhoz értek.
közt nem mondható épen irigylendőmely egy kategóriába tartozott az
Most tovább kell az ifjúnak küz- nek, bármily kincseivel bírjanak is az
érettségi bizonyilványnyal, várva várta deni. A költő szalmafödeles kunyhója, erénynek, a takarékosságnak, a szea farsangot, hogy megnyíljék számára mely alatt annak idején a szerelem rénységnek.
A farsang nem az többé, ami
is az élvezet, melyre éveken át tit- és a boldogság kényelmesen elfért,
kos szép reménynyel gondolt. A kit szüle lett most, A drága divat, fény- volt. Senki nem siet a vidámság saibálba vittek, az már nagy leány lett; űzés maga is elégséges volna, hogy a sonját kiélvezni, minthogy tudja, hogy
évek múlva is az után kérdezősköd- fiatalember sokáig gondolkozzék, és manapság a nagy böjtből is elhódít
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Apád nem volt más, mint gyermek,
a az maradt

1
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(Csevegés.)

FIAMNAK.
Még ma nyár van, óh de érzem,
Hidegülnek a napok)
Mire megnőszsz, lás 'cselédem,
akkorra por
Szemem lángja már kilobban,
Fagy borítja szivemet)
Ideje hát, hogy clmondjamy
Mit hagyok^ mit rendelek.
Vagyont, rangot nem kapsz
Magamnak se volt soha,
A garast én elfeeséltem,
Mint zsoldját a katona»
Szerzeményem egy tanűlság;
Cselekvöké a világ;
JÉn nem láttam, lásd te hasznát.
Légy Jciilömbt mint volt apád.
Nem nehéz lesz, ne ijedj meg,
hogy WJ feJJel Meghaladj,

ar cuen torm gyenge,
Árral úszni habozó,
Űj s új terven elmerengc,
Egyikből se lett való,

Alig van ember a világon, kinek egy,
vagy más alkalommal valami vagy valaki
ne tetszenék, vagy ne tetszett volna, A szép
iránti érzék, mely külsőleg tetszésben nyilvánul, minden ember kebeléhen él. — Még
a civilisatio legalsó fokán álló népnek is
van fogalma a szép és nem szépről, mely
azonban nagyban elüt a miénktől Vagyis:
a mi nekünk szép, az nekik nem a z ; a mi
nekünk tótszik, az nekik ellenkezőleg.
A »tetszik« ezen kiilönfélesége az egyes
személyek, de még inkább egyes népek, nemzetek viszonyai, helyzete, fejlettségi foka
szerint változik.

Elbolyongva irány nélkül
Álmodott csak és dalolt,
Azt se tette mcsterségbül,
Csak ha éppen kedve volt
Kettőt hátrált, egyet lépett,
A sánták is elhagyák, -—
Bizony könnyti lesz tenéked
KuVómb lenni, mint apád.
De — s ezt soha ne feledd el, —
Egyben példa élete:
Szive édes szeretettel
Csordulásig volt tele.
Üdvöd
Ügy szet
A'

w/óör,
/
cs eicvea, —
nem
szer
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Hiúságból még a nem szép is tetszik.
Az öltözéket tekintve mennyire tetszett annak idején a >krinolint s napjainkban mily
hódi tó a testhez álló ruha s a >tiirniir!«
Önmagunkat tekintve egynek a karcsú, hajlékony, másnak a telt, kövér termet tetszik;
egyik a kék, más a fekete szemeket imádja;
egyik a halvány szőke, más a piros pozsgás barnáért rajong. — A oh inai azt is
megköveteli, hogy eszménye legyen kövér
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egy darabot a mulatni vágyás, Elvesztette érdekességét, költészetét az év
ez a része, a »farsang« is olyan közönséges hangzásúvá
devalválódott.,
mint a kalendárium sok más lapja,
melyen a hold növéséről, fogyásáról,
a száz-éves jós jövendöléséről v a n szó.
»Romeo sem keresné Júliát többé
a bálban, a csipkék, dudorok, a divat
egyéb cicomáinak kirakatában, h a n e m
keresné a telekkönyv birtoklapján. Ez
mutatja meg mennyit ér, a többi úgyis
csak csalódásra vezet,« — mondják
azok, kik a világon mindent megváltozó ttnak tartanak, s n e m biznak a
szegénység igénytelenségében.
Nem mondjuk, hogy túlzásukban
is nincs némi igazság. A vagyoni állapot csekélysége n e m minden szegény leányt akadályoz abban, hogy a
gazdagokkal versenyezzen. A külszín re
fektetik sokan a súlyt; a »jó bornak
n e m kell cégér« — elv kiment a divatból, s helyette irányadó lett: mindenki
annyit ér, amennyit mutat. A kirakat
jelzi a bolt értékét, csakhogy néha
több v a n a kirakatban, mint a boltban. Az igény a kirakathoz irányul,
n e m a bolthoz, s ebből ered aztán a
csalódás, mely a hitestársak kereső
részét a gondok, a nehéz megélhetés
forgójába sodorja.
Régebben kisebb költséggel jobban mulattak ; ma a ki mulatni akar,
annak számolni kell azzal a kritikával is, melyet fölötte gyakorolhatnak,
ha a takarékosságot eléje' akarja tenni
a divat telhetetlen követelményeinek.
A férfiak elitélik a luxust, mely a

házasság ellensége, de azért nagyon
ritkán táncoltatják meg az igy nagy
luxussal feltűnni n e m akaró egyszerűséget. A selyem imponál és a mouseline-ruha,
bármily
Ízléssel
legyen
szabva, szerényen kénytelen ¡.visszavonulni versenytársa^előtt
*

&

Szarvas, 1891. febi\ 9.
A mai napon meg!ártott városi képviseleti gyűlés népes volt, a hallgatóságból
is számosan érdeklődtek.
A mnlt illési jegyzőkönyv hitelesítése
után olvastatott a regale-vagyon iránti
egyességnek közszemlére lett kitétele alkalmából mintegy ötven lakos aláírásával
ellátott fölebbezés, a reg. vagyon fölötti
szavaztatás érvénytelenítése tárgyában, s
ennek kapcsán előterjesztetett több érdekelt
félnek írásos nyilatkozata, melylvel a város
számára átengedett illetményük iránti szavazásukat azon okból vonják vissza, mert
a regalejoguk után esett kárpótlásuk a város által megígért időre nekiek ki nem fizettetett, illetve az egyezkedési feltételeket
félre értették. — A benyújtott fölebbezés,
és az óvási nyilatkozatok a megyéhez felterjesztetni határoz tattak.
Olvastatott azon küldöttség jelentése,
mely az ártézi kut felülépitménye tárgyábani javaslattételre, illetve a vállalkozó
mérnök benyújtott tervének felülbírálására
lett kikülclve. A javaslat szerint ezen felülépitmény, mely czélszerűnek és díszesnek
Ígérkezik, a kőmivesi kófaragási, öntött vasanyagi, csővezési s egyéb munkálatokkal
együtt — a fuvart is beleértve — 6438
frtban van előirányozva. Maga a veresfenyőből álló facsővezés 3840 frtot - veend
igénybe, Zsigmondy vállalkozó mérnök által beillesztve. — A küldöttségi javaslat
azon hozzáadással fogadtatott el, hogy az

I
s mindenesetre potrohos. A franczia a poU
rohot elengedi, míg a spanyol épen szikárságot követel. —• A mi magyar paraszt legényünknek nem tetszik az, a mit a nadrágos ember szépnek talál. — Nősüléskor
többet ad a súlyra, mint az eszményre;
szebbnek tartja az erőt, mint az elegantiát;
jobban tetszik neki a dagasztó hatalmas
ököl, mint a liliom-termet s parányi kezecskék, miket pedig a valódi és füzfa-poéták rég agyonénekeltek.

feketét, s mégis, ha választania kell a fehér és fekete között, mindig az előbbi után
nyúl jeléül, hogy annak az ő ördögének
mégis csak tetszetős színe van.

Vasárnap, február 15. 1891,
építkezésnél a műszaki vezetésre alkalmazandó szakértő a vállalkozó mérnök által
hozassék javaslatba és a tervbe hozott öt
ágú kandeláber mellőzésével, a kút felülépítményének elkészülte után a kifolyó felesleges vízhozam ne a Maczó-érbe, hanem
a közegészség szempontjából majdan a holt
Körös medrébe vezettessék.
A Viskovits-féle tömegből a város által megvásárolt betlehemi ház^vételi ára, az
árvapénztári elsikkasztott összeg pótlására
fordítva, a fogyasztási-adópénztári készletből kifizettetni határoztatott.
Felvétetett a városi rendőrbiztos fizetésének javítása iránti folyamodványa, a
tanács 50 forintot hoz ruházati illetmény
czimén javaslatba. — Ezen ügy a jövő gyűlésre lőn elodázva azért, mert ezen tétel a
mai gyűlés tárgysorozatába felvéve nem
volt, s a határozatot a megye esetleg e mulasztás miatt jóvá nem hagyná.
Eszmecsere-képen fel íőn vetve azon
kérdés, nem volna-e czélszerti a gr. Károlyi-lele birtokkal, megvásárolt székesvárosi
tizenegy üres házhelynek eladása ? Az eszme
helyeslésre talált s az elöljáróság megbízatott, hogy ezen belső telkek eladását szokottan közhírré tegye s a jelentkezőknek
eladja, a szerződési feltételek jóváhagyása
a képviseletnek fentartatván.
Ezzel kapcsolatosan határozottá emeltetett azon javaslat is, Jhogy a Körös folyamnak eirekesztése folytán immár árvízmentessé vált bikazugi kaszálónak egy jelentékeny része eke alá vétessék, különösen az
erre alkalmas partosabb jóminőségü földterület, mely a szántás-vetés műveletével
eddiginél nagyobb és biztosabb jövedelmi
forrásul fogna'szolgálni. Az elöljáróság mellé
e czélból a képviselet részéről három tagu
bizottság (Janurik György, Válkovszky Mihály és Prjewara János személyökben) neveztetett ki, mely az eke alá alkalmas földterületet a helyszínén kijelölendi.
A még elintézésre váró egyéb tárgyak
a febr. 16-ki gyűlésre utaltattak.

példáúl a chinai gyász alkalmával sárga
ruhát ölt, a legtöbb európai nemzet feketét, mig a török kék ruhában gyászol. Az
aiisztraliai gyász alkalmával testét fehérre
mázolja, mely legtöbb nemzetnél a béke, a
tűzföld lakóinál ellenben a háború színe.
Mi halottainkat megsiratjuk, az izraelita
megszaggatja öltönyét s hamuba ül, a legtöbb vad nép nagy vigalommal kíséri ha-

A déli tenger legtöbb szigeteinek lakói fogaikat feketére festik, nem mintha e
szin jobban tetszenék a fogak eredeti fehér
színénél, hanem mivel egy növény folytonos rágicsálása sárgára festi fogaikat. Hogy
e rút sárgaságot elfödjék, folyamodnak a
Gyakran a test fogyatkozásai s hibái
a fekete színhez, mely mégis csak szebb,
tetszenek. — A malay példáúl a pisze orrt
Hogy minden néger, indián, eszkimó- mint a visszatetsző sárga.
tartja szépnek. — De mivel nem .minden
nak, saját énjéből kiindulva saját fajbeliei
A divat mindenütt uralkodik és hódit, malay csemete szerencsés pisze orral szü»tetszenek« legjobban, az igön természetes csakhogy mig mi ruhánkon, addig a vádlethetni, e hiányt maga az anya siet helyre
dolog, '— E hiedelem az ember veleszüle- népek eleven bőrükön viselik azt. — Ök
pótolni az által, hogy csecsemőjének orrát
tett hiúságából magyarázható ki. — Mihelyt ugyanis csaknem meztelen testüket alkaminduntalan fölfelé nyomkodja, minek folyazonban csak egy »fehér« téved is közé- lomszerűleg festik, vagy tatovirozzák. A tatán az rendesen megkapja a kívánt pisze
jük, e nézet legott megváltozik, Innen van tovírozás igen fájdalmas műtét s abból áll,
idomot. — Némely néger törzseknél a cseaz, hogy a fehér férfi más szintt népek asz- hogy a »művész« éles, hegyes tűkkel alacsemő fejét alakítják — a divat szerint —
szonyai előtt nagy kegyben áll, s rendesen kokat rajzol, szurkál ki az eleven »matéria«
csúcsos, vagy lapos idomúra, — A délameelragadja a pálmát színes vetélytársa
bőrére, miket aztán különfélö színre fest. rikai vadonokban barangoló botobudoh a
A fekete bőrű négernek természetesen Az igy bevésett alakok örökre megmarad- messze előre nyúló, vastag' alsó ájakot tarta sötét testbőr, s ehhez még a vastag duz- nak a bőrön. — Mentül különfélébbek a ják szépnek, s hogy ennek a tetszetős fora.ialc és széles lapos orr tetszik, s eb- r a Í z o k > s m e n l ; f í l r i k i t ó b b a , c a ^inek, annál
bői folyólag az angyalokat feketéknek, az előkelőbb s szebb azok viselője.
ördögöt fehérnek képzeli és festi. — Az igen
A népek egymás közti érintkezésében
fekete szint szebbnek tartja, mint a kevésbbéj a színék nagy jelentőséggel bírnak. — Igy

, ..

V
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mát megadják, a gyermek alsó ajakát fölmetszik, s a nyitott sebbe kavicsot, fa darabkát illesztenék, — Különben a testnek
egyes részéiben váló fogyatkozása némely
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a fiatal irói nemzedék egyik legtehetségesebb tagjának, — kitől mai tárczánkban is
egy hanguíatteljes szép költeményt közlünk
— Kaszinói közgyűlés. F. hó 8-án d, u.
Tót-KomlóS) 1891. febr. 9.
. t 4I
.
, — összegyűjtött költeményei egy díszes kiÁ . T
é o a k o r ártotta a szarvasi kaszinó évi; ! l U i t á s ú kötetben meg fognak jelenni a Gr.
A tótkomlósi Népbank folyó hó 8-án
rendes üsztuj, o közgyűlését. A tisztviseiök ( C - 5 í % Albinná ö Nagyméltósága elnöklete
délután 3 órakor a Chovan József-féle isa titkár kn-etelevel a régiek maradlak. E l - j i n e l l e u f e n n á l l ó . m t t b a rAtok k ö p e < könyvkolában tartott »közgyűlésen« végleg meg- nok : Salacz Ferenc, alelnök: Dr. FuJcsz Ede,
k i a d ó vállalatában. Előre is felhívjuk rea a
alakult.
gondnok: Somogyi Elek ügyész- Dr. Smmö^ l í l i l a l m m b a r á t a h i a k é s tisztelőinek érJelen, volt 127 részvényes 728 rész- uyula, könyvtáros: JtfocsW«.^ József, titkár: deklődő figyelmét!
vény képviseletében.
János. Választmányi tagok: Kovács
.
. , ... .
...LL.
K.
— Nyilvános nyugtázás. Mint a kotőHegválasztatott egyhangúlag igazgató- Sándor, Danes Béla, Ponyiczky Máté, Ponak : Ntü. Gajdács Pál ev. lelkész. Aligaz- nyiezky János, Dr. Mikoiay István, Dr. Szlo- kék tiszta jövedelmét f. év január hó kögatónak : Csöríoiy Lajos jegyző. Igazgató- vák Pál, Delhányi Zsigmond, Moravcsik Géza,
V ' í f S ^ j f ?
sági tagok: Antal Pál albiró, Karkus Sá- Chován Károly. A közgyűlés folyamán élénk ! £
, '' T**®* ^
t
•• '
J
'
i
i
/
„
,
..
Az
intézet
neveben
ezen
összeget
köszönett
muel, Lászik Mátyás, Túl Pál, Molnár Já- megbékélés tárgyat kepezte, hogy vájjon a ; t e , n y u g t ! Í z o m . S z a r v a s o n ) 1 8 9 " L j a n u á r 1 2 .
nos közgyám, Antal Mátyás, Boros Márton, vá asztmany minden fon os ügyben hozót : ^
m
ovodaj
c
1
az ev. egyház ez idő-szerinti első gondnoka, hatarnzatn
n
krv/avii1<»£i
p
ó
r»rif»c/fonrl^.r»
)
° 6
határozata a közgyűlés elé terjesztendő-e?
Horváth István kereskedő, Horváth Béla Ami pedig kétségtelen az alapszabályok ér— Meghívó a > Békésmegyeiek Köre«
ev. tani ló, Lehoczky György esküdt, Pavlik telmében. A gondnok előterjesztéséből meg- által a fővárosi VI. és VII. kerületi kör
András iparos, Matejdesz Pál ez idő szerint tudtak, mikép az anyagi állapot a kaszi- ! összes termeiben (Andrássy-út 39. sz.) 1891.
a község pénztárnoka, Kmetyko György. nóssal megújított szerződés folytán annyira é v i február hó 25-én rendezendő hangverFelügyelő bizottság: Molnár György, lfj. An- javult, hogy erős kilátás van, miszerint a ! senyre. A hangverseny kezdete esti 7*8 óratal Pál esküdt, Antal Pál, Antal István, lfj. kaszinó jelzálog-költsöne után nemcsak a
—* A hangversenyt tánezmuiatság köKarkus Pál, Motyövszky Pál esküdt, Or- kamatokat, de a tőkét is törlesztheti.
Geiszt Gyula a kör elnöke, Dr. Bácsk
a
i
szági) Géza kereskedő.
— Kinevezés. Szendy Árpádot a valAlbert a vigalmi bizottság elnöke, Geiszt
filénk vita fejlődött ki azon kérdésnél, lás és közoktatásügyi miniszter az orsz. kir. {Gáspár a rendezőség elnöke, Dobosíív Ferencz
alelnök, Zsilinszky Lajos titkár, lfj.
vájjon a könyvelőt, pénztárnokol. szolgát a zene és színművészeti academ iában a z o n közgyűlés vagy az igazgatóság válassza-e ? gora főtanszakhoz ideiglenes minőségben Szulay József jegyző, Thaisz Lajos pénztárnok, Thaisz Géza ellenőr. Baghy Béla, Dr,
Az elrendelt szavazás következtében be- rendkívüli tanárrá nevezte ki.
— Védekezés az árviz ellen. Két mi- Bartóky József, Dr. Bácskai Béla, Bácskai
adatott összesen 423 szavazat. — Ezekből
a tisztviselők választási jogát az igazgató- niszteri rendelet is érkezett a mult héten .Tzsó, Beliczey Géza, Beliczey Tibor, lfj. Beságra kívánta ruházni 344, a közgyűlésre a megyéhez, melyek az árviz elleni véde- j nedicty József, Dr. Bleyer Izsó, Dr. Bodoky
79. — 205 szavazattal elhatároztatott, hogy kezésre czéloznak. A belügyminiszter szá-! Zoltán, Csánky Jenő, Erdélyi Ferencz, Dr.
a tisztviselőket az igazgatóság fogja válasz- mon kéri: mi féle intézkedéseket tettek az Fábrv Sándor, Fejér Imre, Frankó László,
tani. Megválasztatott pénztárnoknak: Fran- árviz ellen ? A földmivetésügyi miniszter Gyání Gyula, Haraszti Sándor, Dr. Igaz Pál,
cziszty Mihály az ev. egyház ez időszerinti elrendeli, hogy a községek elöljárói, kik a Iriczédy László. Jankó Antal, lfj. Jantsovits
algondnoka, (fizetése egy évre 250 frt). — törvény értelmében a közmunka-erőt ki- Pál, Köller István, Dr. Keszits Antal, Kiss
• Dr. Kontúr Béla, Körosy Dezső,
A könyvelői állásra, melylyel 450 frt kész- rendelni, a védelmi ¿anyagot összegyűjteni
r
• áts Péter, Kubek Iván, Ladits Gyula,
pénz s a tiszta nyeremény 1% van egybe- hivatvák: ne az utolso órában, de jó eleve D r L a d í l s
László, Dr. Lányi Pál, Lusztig
kötve, az igazgatóság legközelebb pályáza- jelöltessenek ki. ügy szintén jelölje ki a me- gye, hogy a közigazgatási tisztviselők közül Lipót, Lusztig Miksa, Mázor Elemér, Medtot hirdet.
veczky József, Nagy Lajos, Nánásy Géza,
Kisebb ügyek elintézése után a köz- kicsoda és hová tartozik menni felügyeleNánásy Imre, lfj. Pándy István, Pollák Martet gyakorolni, esetleges vész esetén.
gyűlés véget ért.
r. 1.
Inczédy László munkatársunknak, | czi, Dr. Rakovszky Géza, Dr. Rapcsák Lajos, Dr. Rapcsák Emil, Rétliy Dezső, Dr.
Salacz Oszkár, Dr. Salgó József, Such Dezső, Such Gyula, Such Kálmán, Székács
európai népnek is tetszik — Egyangolról sen levegőbe emelik egymást. — Ha két Isván. Székács Pál, Szénássy Dénes, Szébeszélik, hogy az Alpesek közölt utazva goly- uj-scelandi találkozik egymással — föltéve nássy Isváii, Szilágyi Lajos, Szirotka Elek,
vások közé került. ™ > Mily gyönyörű férfi» hogy barátok — megragadják egymás kar- Thaisz Andor, Vangyel Sándor, Varga Jó— szólt egy őt szemügyre vevő érzékeny jait, kezeiket kölcsönösen szorongatják, s zsef, Varságh Zoltán, Zlinszky Béla rendezőgolyvás hölgyecske — ><sak az kár, hogy orraikat meglehetős erősen dörzsölik egy- bizottsági tagok. — A t. hölgyek kéretnek
máshoz. — »Mily nevetséges szokásI< —
golyvája nincs.«
egyszerű öltözetben megjelenni. —• Jegyek
fogják némelyek mondani. — És miért nee meghivó előmutatása mellett kaphatók a
A mily különböző a népek fogalma s vetséges ?
hangverseny napjáig ä kör titkáránál (Váfelfogása a szépet illetőleg, ép oly elütök a
Ha jól meggondoljuk, nem nevet- ezi-uteza 13., III. em. 34.) és este a pénzköszontési módok s üdvözlési szokások.
séges-e az is, ha mi orrunk helyett ajkain- tárnál. — Személyjégy 3 forint. — CsaládA legtöbb európai nép kalap-leemelés- kat értetjük egymáshoz. — Bizony a
jegy 6 forint. —• 3íúsor. 1. »Militär-Märsche«
sel üdvözli egymást, mihez a szláv népek- fiak csókolódzása nem mondható valami (Schubert-Tauzig). Zongorán előadja Chonél rendesen a csók járűl. — Nálunk ta- szépnek, hanem ha két szerető lélek, férfi j ván Kálmán ur, orsz. m, kir. zeneakadémiai
lálkozás alkalmával á barát kezét nyújtja és nő, becsülését, vonzalmát, szive meleg tanár. 2. »Coquette.« Irta és felolvassa Dr.
barátja felé; a chinai barátjával találkozva szeretetét csókban fejezi ki, e >ténykedés«- Bácskai Albert ur. 3. »
sziv , . .<
háta mögé rejti kezeit, mig föllebbvalója nek mélyreható jelentőségét nem lehet el-1 Keringő. (Sullivan), Zongorakísérei mellett
előtt három-négy lépésnyi távolban leveti vitatnL — Elvégre is a szép ajkak csókja énekli Jantsovits Margit úrhölgy.
>Deux
papucsait s fel nem veszi addig, mig áz a mily becses, ép oly édes, s bocsássák meg Nocturnes« (II. V. Ernst). Hegedűn —• önillető legalább tiz lépésnyi távolra nem nekünk az Uj-seelandiak, különösen nekünk szer ez te kadenczczel — előadja Chován
haladt. — A malay nálánál előkelőbb sze- férfiaknak, ha mi ezután is forróbban vá- Zsigmond hegedűművész ur. 5. >Az együmélylyel sohsem beszél másként, mint négy- gyódunk á piros, szép ajkak csókja, mint j gvü paraszt.« Jrta Szentjóbi Szabó László,
öt lépésnyi távolból, s tenyerével elfödött az Ő . . . orruk után.
Szavalja Nánásy Géza ur. 6, »12-ik rhapS
ötlia :
SZÍ
BOTKV í6/SFF
' (Liszt Ferencz). Zongorán előadja
£
4
1
1
"
'
ur, az orsz. m. k m zene.Az eszkimók egymás üdvözlésekor,
akadémia tanára. 7. »Elhervadt..
DaL
mint egy hat lépésnyire közelednek, aztán
(Proch Henrik). Zongorakiséret mcUett énekli
leguggolnak, s e távolból négykézláb közeFleiszig Mariska, k, a., a rn, kir. operaház
lednek egymáshoz, — Ekkor arczaikal, ortagja. 8. »Képek a pu»ztából.^ Idyll. (Chorukat összedörzsölikj felálíiuik, s kölcsönö-
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SZÁRVAS és VIDEKE.
ván Kálmán). Két zongorán négykézre előadják Szenei y Árpad ur és a szerző. — Hangverseny után rögtön táncz, Szünóra % órakor.
— Farsang; vége a kötőkében. A kö~
tőke-választmány q, muftiiét végén következő
meghívást bocsátotta ki »rendes tagjaihoz»:

í

Közeledik immár a farsangnak vége.
Fürödjünk még egyszer jó maczói lébe',
Csapjunk még egy murit a húshagyó napján,
Hámozott szellőtől rogyásig., bekapván.
Jöjjön asszony, leány, ember, mindenféle,
Pe csak »kötő kések», — ne értsenek félre.
Lesz muzsika, lesz táncz, lagzi, kalamajka,
Nézzük meg, a lábát ki miképen rakja;
Addig ugrándozzunk, még csak le nem pállik
Testünkről a gúnya, — hamvazó szerdáig.
Ne szalajtsa hát el senki áz alkalmat,
Legyen itt mindenki, aki csak talpaihat.
Hogy mindenki öröm-rózsákat szakasszon:
Arról gondoskodik Juliska kisasszony.

H?

M

!í

S a sokat ígérő meghívásnak lett is eredménye. Este 9 órakor a filléres ték rendes
publikuma a szokottnál ünnepélyesebb hangulatban várta a történendőket; kézimunkáját most még a mamák is otthon felejtették. tudta mindenki^ hogy itt ma nem
harisnyát, hanem egy életre kiható gyöngéd
viszonyt fognak kötni, melyben csak az a
sajnálni való, hogy az egész csak farsangi
tréfa Mert hej, amint bevonult az a díszes
nászmenet, élén Krecsmárik Pál gazd' uram
meg Kollár Lajos uramékkal, mint násznagyokkal, hozták a festő ecsetére való
szép ifjú párt: Bárány Bélát, bájos kis
menyasszonyával: Szendy Miczikével: egy
gondolat villant meg minden agyban, egy
érzés dobbant meg minden szívben, hogy az
Isten is egymásnak teremtette őket. Az ékes
násznagyi rigmusok elhangzása után aztán
megeredt a tánc, vége-hossza vem volt a
ropogós csárdásnak, melyet piros lajhis délceg fiúkkal jártak a szebbnél szebb »paraszt lányok» és »menyecskék». A jókedv
a souper-csárdásnál volt legnagyobb, melynek zenéjét »Kötőké-csárdás» címmel ez
alkalomra komponálta egy lelkes nőegyléti
tag. Éjfélkor meg olyan két asztalt teritettek, mely dicséretére vált volna akármelyik
igazándi lakodálomnak is. Az est karakterének megfelelően itt is csak úgy körmünk
közül élveztünk, ma minden szabad! Ma
senki sem haragszik meg érte. Még a hölgyek sem* ha nem közöljük a neveiket Ma
farsang utolja, bolondok estéje van, s tényleg az is volt, igazi bohókás, tréfás este.
Kaczagtató jelenetekben, komikus ötletekben
nem volt hiány. — Ez egy nap elfelejtjük
m élet minden baját, minden keservét, s
élvezzük a pillanat örömeit; de azért önkénytelenül fölmerül bennük a kérdés: nem
ma voltuk-e okosak, s máskor bolondok ? . . .
Ki tudná mégmondani! ? . . .
— >Árverési hirdetményi kivonat.» A
szarvasi kereskedői kar, mint tombolakezelői hatóság közhírré teszi, hogy Szarvas
községében Beliczey-út, Réthy-féle üzletben
a dohányáruk és 1 iqtíéur ös-íivegek közötti
polcokon telekkönyvelt, de senki nevén nem
álló, mert ki nem váltott tom bol a tár gy ákra
nézve az árverést előre meg nem határozható kikiáltási árban elrendelte, és hogy a
fentebb megjelölt ingóságok az 1891. évi
febr. hó 15-én este 8 órakor a »Bárány«
vendéglő termében megtartandó nyilvános
árverésen a legtöbbet ígérőknek eladatni
fognak., Árverezni szándékozók jól teszik,
ha az előzőleg tartandó köz vacsorán — le-

hetőleg felnőtt női családtagjaikkal — minél nagyobb számban résztvesznek. A szarvasi
kereskedőkar, tómbolakezelői H a t ó s á g a.
Szarvason, 1891. febr. 14. R é t h y Sándor,
b. b. alelnök.
— Aki a törvény emberét lopja meg.
A mult héten egy vakmerő zsebtolvaj érdekes módon tréfálta meg az igazságszolgáltatást, amennyiben fényes nappál a tanácsteremben elcsente a iörvénybiró subája zsebéből ennek újdonatúj téli keztyüjét. — A
merész vállalkozóról eddig semmi hír.
— Kik olvassák a »Szarvas és Vidéké «-t?
Előfizetőink az újévben. — K közlemény,
Beliczey István (Csaba), Jancsovics Pál
(Gyula), Jancsovics Péter (Gyula), Gr. Pongrácz János (Szentandrás), Kohn Móricz
(Öcsöd), Geiszt Gáspár (Csákó).
— Szépirás-tanfolyam. Stein D. szépírás-tanár a főgymnasium önként váll Ikozó növendékeivel 3—4 hétre terjedő irástanfolyamot kezdett meg a mult héten. Az
órák naponként d. u. 4—5 óráig tartatnak
a gymnasium egyik osztályhelyiségében.
— Megsemmisített választás. Békésmegye törvényhatósága t hó 3-án tartott
gyűlésén a Szarvas község által megejtett
irnok-választást be nem tartott alakiságok
alapján megsemmisítette, s a községet új
választás megtartására utasította.
— Egy érdekes gazdasági művecske
jelent meg a napokban a békésmegyei gazd.
egylet kiadásában; eime: „A házi szárnyasok okszerű tenyésztésé." Szerzője: Gyürky
Antal, a nem rég elhunyt gazd. iró, a 104
lapra terjedő dolgozat eredetileg a gazd.
egylet 12 frankos pályázatára íratott; de
szerzőjének csak feltételesen adták ki a
pályadijat, ha u. i. nem lesz ellenére, ha a
különben nem csekély praktikus érzékkel
megirt pályamű vonzóbb népies előadásban
fog napvilágot látni. Ily módon került a
müvecske Zlinszky István, jazd. egyleti titkár kezébe, — kinek egészséges népies, s
humortól duzzadó stylja olvasóközönségünk
előtt is kedvesen ismerős, s ki Gyürky müvét a saját tapasztalataival is kibővítve
egészen átgyúrta s a maga módja szerint
érdekes beszélgetések alakjába öntötte. E
beszélgetések valóságos kátéját képezik a
gyak. baromfitenyésztéssel foglalkozó gazdasszonykodásnak, s jó lélekkel ajánljuk háziasszonyainknak, hogy azt egytöl-egyig
megszerezzék, mert belőle sok hasznos dolgot tanulhatnak. A gazd, egylet különben
ingyen küldi meg a müvecskét minden
tagjának.
— Az öcsödi piquenique, mely folyó
hő 1-én tartatott meg a polgári kör helyiségében, a buzgó rendezők nagy örömére
igen szépen sikerült. A számtalan fogásból
álló 130 terítékű kedélyes vacsora %11-kor
végződött, ekkor kezdetét vette a táncz,
melynek á hasadó hajnal vetett véget mind
a két nembeli fiatalság nagy szomorúságára.
A vidék is szép számmal volt képviselve
Szent-András, Szarvas, még Gyomáról is.
Jelen voltak:. Oláh Antalné, Molnár Mihályné, Fejér Béláné, Serkédi Sándorné
Söós Kálmánné házi asszonyok, Győry Gizella, Győry Jolán, Dezső Zsuzsika, Dezső
Mariska házi kisasszonyok. Továbbá: Salacz Ferenczné (Szarvas), Benka Gyuláné
(Szarvas), Kovács Lajösné (Gyóma), Lengyel
Gyürgyné (Puszta-Jókút), özv. Soós Dáníelné,
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Vasárnap, február 15. 1891.
Győry Jmréné, özv. Hajas Lajosné, Polacsek
VíJmosné (Szent-András) Keresztényi Gyuláné (Szt.-András), Pósa Kárólyné, Vekele
Mihályné, Váróczy Zsígmondné, Izbéky BáJintné, Nemes Antalné, Mónus Lászlóné,
Sárközi Mihályné, Ka!b Ferenczné, Rónyai
Sándorné, Benedek Jakabné, ifj. Szabó Sándorné, Kohn Móriczné, Révész Lászlóné,
Weinstein Józsefné, Klein Miksáné, Böszörményi Antalné. Szendi Micza (Szarvas),
Benka nővérek (Szarvas), Deli Róza (Szarvas),
Weidinger Gizella (Gyoma), Váróczy Róza,
Rónyai nővérek, Izbéky Róza, Mónus Tini,
Porgesz Ilka, Weinstein Rebeka, Böszörményi Mariska, Johanovics Emma, Kohn nővérek.
— Launer Károlyról, a bcsabai népbanknak immár csendes emberré vált sikkasztó pénztárosáról,
mint jellemző vonásokat a már eddig elmondottakon kívül
a következőket közlik: Pazar életmódot
folytatott úgy annyira, liogy a most legutóbbi Károly estéjére Olaszországból sárga
dinnyéket, gyenge kukoriczát s más efféle
nyalánkságot rendelt 200 frt értékben. A
rendelmény megérkezett, de a vizsgáló birö
már nem volt hajlandó Károly napjának
oly lukullusi módon való megünneplését
engedélyezni, s így a csemegék felbontatlanul küldettek vissza. Az ugyancsak Károly
estéjére érkezett finom buteliás borok hasonló sorsra jutottak. A megrendelő és
bűntársai már nem ihattak belőlök. — A
milyen könnyen jutott L. a pénzhez, oly
botorul pazarolta is. Egy nagyralátó menyecskének 5 ropogós százassal kötötte be
szemét. A menyecske másnap bankba, vitte
a pénzt. Hogy kamatozzon ? . . . Nem ! hogy
Launer újra zsebre vágja s talán mást is
hasonlóan becsapjon. Csabán meghittebb
emberei jól tudták, hogy ő sikkaszt. Öngyilkossági kísérlete előtti szombaton megállítja egy intímusa s ajánlatot tesz neki,
hogy mondja meg, mennyi a hiány ? ha
össze kell colledálni a hiányt, megteszik,
csak hogy a blamaget elkerüljék. Erre ő
egykedvűen azt felelte: »,Szamár! van Csabán annyi pénz?« Sarkon fordult s ott
hagyta a naiv embert. A tragicumban rendesen van comicum is. Egy jóhiszemű igazgató, midőn még nem tudta a valót, a zajongó polgárokat úgy csitította: »barátim,
ha Launer ur meg is lütte magát a klúcs
itt van, nem lesz baj.« A klúcs ott volt,
de nem zárt semmi értékeset. — A szarvasiak által is igen jól ismert öreg P u r c s i
Antalt, volt szarvasi prímást is becsapta.
A mit egyik kezével adott neki, azt a másikkal vissza vette, mert az öreg 5000 frt
betétjét, mit 70 év alatt össze tudott hegedülni — elvitte. A jó öreg most ott áll a
sír szélén szegényebbtíl, mint mikor kezdte,
mert most már háta megett van az élet.
— Nyilvános nyugtázás. A kondorosi
iparosok által jan. 31-én rendezett bál jövedelméből öt forintnyi maradvány-összeget, a bálrendező bizottság nevében Szarka
József és Szőke Gáspár urak, mint a bizottság tagjai, nálam lététbe helyeztek, a
községi olvasóköri könyvtár alapjára. Mit e
helyen, a jótékony czélra való tekintetből,
az »Olvasókör« tagjai nevében megköszönve
nyugtázok. K e v i c z k y L. olvasókört alelnök.
— Pót-elszámolás. A kereskedők estélyének a mult számban kimutatott 478

fw-s.

* r » tuI,
r(

-

• Cr

'i >. • '

«^ '
• v?
<It
». T* il 'vr V B Vft»?i 1 ' * i» • - u*.* •i <

•-

«V -

'

• - « v ! v^ » •
•*
•« .. ?

i•

Él

i ' |i .'
M- : ,
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SZARVAS és VIDÉKE.
5
frt 23 krnyi tiszta jövedelme pótlólag még j
„ Közvacsora lesz ma este 7 órakor
fogságában. Mikor már a buzgó testvérek
következő 2 tétellel gyarapodott: a szarvasi a »Bárány« vendéglőben, rendezik a fenn.
gyülekezének, Mózes bácsi erősen sóhajtonőegylet adománya 10 f r t tombolajegyek-' maradt tombola-tárgyak elárverezése alkalhől utókg bejött 8 frt. E szerint a tiszta mából a szarvasi kereskedők. Ugy'értesü- zott, tollászkodott, nyögött, — az imádkojövedelem 496 frt 23 kr. Fogadják a jó- lünk, hogy a hölgyvilágból is többen részt zás megkezdésekor pedig már orditott, mint
a pasztabeli Behemmóth! A testvérek hajszívű adakozók is - ételt köszönetünket, vesznek az érdekes pót-muriban
borzadva hallgatták az ordítozást, jajgatást,
R é t h y S. b. b. alelnök.
-kitétel. Azon megyei mig nem végre kitört a szenvedőből a szó:
— Nyilatkozat. Miután az olvasókö- határozat, mely a közúti alapból 4000 frtnyi jajaaaj! oldozzatok fel tűstént, főzzetek
zönség egy részénél az a nézet terjedt el, rövid idei kölcsön vételét engedélyezi* a hamar egy bogrács kullogót, mert mindjárt
mintha a »Szarvasi Lapok« és a »Szarvas községházán 15 napi szemlére van kitéve. megdöglök éhen! S ezzel egy uj közmonés Vidéke« szerkesztőségei között ellenté— Képviselőtestületi gyűlés tartatik f. dással szaporodott a - magyar közmondások
tes hangulat uralkodnék, s a néha-néha
hó 16. a következő tárgysorozatai: 1. A tára. »Nem győzi a koplalást, mint a namegjelenő egyes, a lapokra s azok szerkeszszarvas-mezőhegyesi vasút iránti határozat zarénus próféta!»
tőire és munkatársaira vonatkozó megjegy- bemutatása. 2. Közpénzek elhelyezésére pénzzések sértő, személyes éllel bírnának: ezen- intézet megjelölése. 3. Haviár Dani képvi- Egész selyem mintázott foulard
nel kinyilatkoztatjuk, hogy valamint a múlt- selő indítványa a 76,000 frtnyi vasúti ga~ i frt 2o krtól 4 frt 65 krig méterjét (mintegy 40 különböző minta) küld öltözők- vagy
ban sértő szándékunk nem volt, úgy ezen- rantiának uj kölcsön utján convertálása darab-számra,
porto- Os vám mentese a Hennetúl is minden ilyen föltevésre szolgáló köz- tárgyában. 4. Az 1890, évről szóló községi
G, gyári raktára (cs. és kir. udvari szállitó)
Zürichben.
Minták forduló postával küldetnek.
leményektől tartózkodni fogunk. Szarvason, leltár hitelesítése. 5. Biró Imre községi rendLevelekre 10 krnjczáws levélbélyeg ragasztandó.
1891. febr. Í 4 Mihálfi József, Varga József biztos részére ruhaiíletmény megszavazása.
szerkesztők.
6. A községi zárszámadások vizsgálatához
— Aki vő szeretne lenni. Nagy igye- bizalmi férfiak kiküldése. 7. Elöljárói jekezettel kereste kedvét a farsang idején lentések.
egy ifjú — Kapós Erzsike ura-atyjának. Tár— Beküldetett Felkérettünk a követsaság volt a háznál s az öreg úr »krágliA magyar zene múltjáról.
kező sorok közlésére ; Tekintetes Szerkesztő
' zott« rendes partnereivel A kuvikoló ifjú, úr! Nem szeretjük a hirlapi felszólalásokat,
»Unalmas tárgy, nem érdekel!» Mintha
ki Erzsikét komoly szándékkal kerülgette, de ezúttal kénytelenek vagyunk ezt saját s
hallanám, hogy mondogatják egyesek, kik
bár ez az apának nem volt inyére, a le- néhány utcza lakóinak érdekében megtenjobban érdeklődnek a napi hirek, vagy
hető legnyájasabb arczezal igyekszik bort nünk. Több ízben történt már, hogy a fenyőszerelmetes históriák iránt. De azt hiszem,
tölteni az öreg urnák, mondván: »Lehetek ket Grimm Mór úrnak selyem-utczai faketalálkoznak azért olyanok, kik figyelemre
szerencsés tölteni?« »Lehet, — felel az öreg reskedésébe egész éjfélig vontatták, mi renméltatják e pár sort, melynek inkább a
úr mordul — de én meg nem iszom !...» desen oly zajjal történt, hogy lehetetlen volt,
szórakoztatás, mintsem a komoly tanitás a
— Presbyteri gyűlése volt kedden dél- miszerint azon utczákon — melyeken ez ezélja. S nem is olyan unalmas ez á théma!
előtt a helybeli ev. egyháznak nt. Sárkány végbement — a lakók éjjeli nyugalmukban Én legalább úgy tapasztaltam, hogy nem csak
János igazgató-lelkész és Haviár Dani fel- meg ne zavartattak volna. Miután ez a múlt a barna primás tud szórakoztatni hegedűügyelő társelnöklete alatt. Több apró folyó- héten újból ismétlődött, tisztelettel kérdjük: jével, hanem az is leköti figyelmemet, ha
ügyek elintézésén kivűl a gyűlés legfőbb tár- van-e tudomása a hatóságnak erről s van-e valami jellemzőt hallok a magyar zenére
gya az ezelőtt három évvel megszavazott s j bárminemű szabályrendelet, mely az ilyesmit vonatkozólag.
Gondoltam, talán mégis jó lesz észreéletbeléptetett egyházi adókulcs volt, külö-t tiltja^ Teljes tisztelettel
Többen,
nősen annak az iparosokat érdeklő s őket j
_ Közbirtokossági-képviseleti gyűlés, vételeimet papirra vetni, majd csak találigaztalan adóval sújtó része, mely mind a:Mult pénteken a regale-képviselet rendes koznak, kik unalomból elolvassák.
mai napig izgalomban tartá a kedélyeket s gyűlést tartott, melyben a reg. pénztári számÉn a magyar zene alatt a magyar
zavara az egyház közbékéjét. Az emiitett adások a mult 1890. évről vezetve, elinté- kedély öröm — és bánatvirágainak összeszakasz megváltoztatását kérte a helybeli zést nyertek, s a közbirtokossági tisztviselők gét, a nép- és műdalokat s a magyar zaiparosság, s a presbytérium e jogos és mél- és a képviselők küszöbön álló választása iránti matu zenemüvek összeségét értem, melyek
tányos kérelemnek helyt adott, midőn ja-; módozatok megállapittattak. A gyűlés lefo- eddig akár nyomtatásban jelentek ineg,
vaslatképen kimondá — mi ugyan még! ly^sáról jövő számunkban fogjuk a tudósi- akár csak a nép ajkán élnek. E szép tárgy
megerősités végett a közgyűlés elé lesz t e r - ; ^ s t részleteiben közölni,
múltjáról akarok röviden megemlékezni;
jesztve — hogy ezentúl csakis azok esnek
Próféta a zsákban. Ismételten <?. Mó- j ll0SY mennyire sikerül ez, annak megitéléiparuk után egyházi adó alá, a kik segé- *** bácsiról, a múltkoriban magát keresztre sét a kedves olvasó igazságos Ítéletére
dekkel dolgoznak és pedig úgy, hogy min- feszíttetni felajánlott gyomai nazarénus após- bizorn.
Igeit valószinti, hogy nemzetünknek
den segéd után 50 kr fizetendő. Mi öröm- l o ! r ó l s z ó l az "ének. Miután a crucaifictióra
mel vesszük tuclomásúl a presbytérium ezen _ s e m m i k é p s e vállalkoztak a kishitű testvé- már Ázsiában volt sajátságos jelleggel biró
közbékét czélzó határozatát, s reméljük,« fc> Mózes bátyánk pedig, mint a fejében zenéje.
Okmányokkal ugyan nem igazolhatjuk ;
hogy a kérdéses szakasz ily értelmű meg- levő bogár mondja — egyenes és közvetlen
változtatásával az meg is valósul, s. a ke- parancsolatot vett az Úrtól, hogy neki meg de ha elgondoljuk, hogy sokkal kevesebb
délyek nyugalma ismét helyre áll.
kell szenvednie a bűnös testvérekért, tehát költői hajlammal biró keleti nép, mely ma
— Agyonnyomta a föld. Békésszent- a szent gyülekezet alkalmával így szólt az körülbelül azon általános műveltségi fokon
andráson a mult héten temettek el egy sze- igaz hitű testvérekhez: ím itt van ez a áll, mint akkor a magyar — bir sajátszerű
rencsétlen 26 éves fiatal cuiíjOí L (nevét nem köblös zsák, én most bele bújok (és bele is népi zenével — joggal föltehetjük, hogy a
emliti tudósítónk) kit a töltésesinálásnál a
jt), már most kössétek össze a lábaimon magyar nemzet, mely ma is olyannyira szebeomló föld temetett maga alá.
jó erősen, mert nékem azt parancsolta az reti a dalt, már akkor csakugyan foglalko— Selyemtenyésztők figyelmébe! Az Űr, hogy ebben szenvedjek érettetek három zott zenével, szóval önmaga költötte dalait.
Későbbi időből, midőn már e hazában
elöljáróság felhívja mindazon lakosokat, kik álló napig étlen-szomjan! Megtörtént. — No
selyemtenyésztés céljából a l évben selyem- most tegyetek ide a heverő ágyra. —• Ez telepedett le a magyar, bírunk okmányokkal*
hernyó-tojást akarnak kapni a kormány- is megtörtént. Aztán minden este eljöjjetek melyek azt igazolják, hogy királyaink — s
tól, hogy mielőbb jelentkezzenek á község- imádkozni, hogy az Ür tegye hasznossá és főurainknak dalnokaik voltak, kiknek egyéb
házán, annyival inkább, mivel később je- idvességessé a ti bűnös lelkeitekre nézve az dolguk sem volt, mint egész idejüket a
lentkezők igényeit nehezen lehet majd ki- ón szenvedéseimet Az első este a szent áhi- zenének áldozni. E dalnokok többféle megtatosság véghez is ment egész rendén; ha-! nevezéssel bírtak, de a mohácsi vészig inelégíteni.
!
— Változás a városi hivatalos helyi- nem második este elrontotta az egészet ez kább mint »hegedősök*-nék említtetnek. Tudf
ségeken, A városi hivatalok helyiségei az á gyarló emberi természet! Mózes bácsi u. i. nunk kell, hogy a hegedősök voltak azok,
enyhébb idő beálltával s az adófizető pol- nem lévén belegyakorolva SuecináJcy a világ- j kik azon korban nemcsak vers-, hanem
gárok nagyobb kényelmének figyelembevé- hírű olasz koplalónak művészetébe, kezdte zcneköltéssel is foglalkoztak, Sajátságos, a
magát nagyon furcsán érezni Önkéntes szűk! még ném régen dívott gnitare nevű hangtele
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SZARVAS és VIDEKE,

£;V!
h-

szerhez hasonló zene-eszközzél
kisérték
hősi tetteket dicsőítő énekeiket. Várról várra
jártak s a szó betűszerinti értelmében énekelre szavalták s hegedűvel kisérték önköltölte verseiket. Ezek s ilyenek utolsóját
emlegetik Tinódi Sebestyénben. Már pedig
Tinódi, tősgyökeres magyar ember volt s
föl nem tehető róla, hogy idegen dallammal
kisérte volna magyar tárgyú verseit, hanem
igenis olyanokkal, melyek, többé-kevésbbé
megfeleltek magyaros költeményei hangulatának, A zene, amit ő, elődei s aztán
utódai is müveitek, későbben léteit adott
az u. 11. ^magyar palotás-zeneneh".
Mint
neve is mutatja, magas rángú emberek mulattatására volt szánva. A folytonos fejlődés
következtében a palotás-zene idegen, különösen olasz elemet is vett fel magába, úgy,
hogy a XVII. század végén a magyar palotás-zene minden inkább, t* ak nem magyar
zene. Hanem a XV111. század aztán sokat
változtatott rajta.
De hagyjuk ezt most s térjünk vissza
arra, hogy volt-e más zene, vagy csak palotás s más nem ?
Mi óta csak nép van, az óta népdal is
van, Így a magyar főurak mulattak a dalnokok csinálta zene mellett, inig a pór önköltötötte népdalaiban sír.ta vagy tombolta
ki bánatát, örömét. De, mert a palotás-zene
XVI. és XVII. századbeli maradványait egykori kódexekben sajátságos kottaírással megörökítve bírjuk, van fogalmunk róluk. Míg
ellenben a népies dalok elhangzottak a mezőkön • kinek sem jutott eszébe, hogy összegyűjtse azokat s megmentse az utókor számára. Aránylag még ma sem állunk különben. Több a le nem irt, tehát csak a nép
száján élő dal, mint a mit egyes buzgó
gyűjtők összeszedtek. Innen van, hogy népdalköltészetünknek nemcsak a palotás-zene
korából, akkori állapotáról nincs tudomásunk, hanem még jóformán a mult század
népdalköltészetét sem ismerjük. Kivéve egy
pár fennmaradt s még ma is közszájon
forgó dalt. így állván a dolog, hogy megtudhassuk, milyen lehetett az akkori népdalköltészet, kénytelenek vagyunk az okoskodáshoz folyamodni.
Tudvalevő dolog, hogy a nyelv is
egyik fötényezője a zene jellemző sajátságainak. A milyenek a nyelv szavai, olyanok a dal rhvthmusai is. Nyelvünk pedig
alapjában véve a halotti beszéd ideje óta,
(mely a legnagyobb valószínűség szerint a
XIII. században íratott) nem felette nagy
eltérést mutat. Csaknem teljes bizonyossággal
föltehetjük tehát, hogy népdalaink ez előtt
4—500 évvel sém felette sokban különböztek a maiaktól jellemző sajátságukat illetőleg.
Így tehát az uri osztálynak is külön,
az alsó néposztálynak pedig szintén más
Hanem a XVII. század végén a hegedősök teljesen elenyésznek, míg a palotászene épen úgy, mint a népies, fennmarad.
Előállanak most aztán a XVHl. század
elején a czigányok, kik eladdig inkább csak
a népies zene előadásával — de csakis előadásával — foglalkoztak s a főurak költségén a vidéki bandák közül többen betanittatnak a palotás-zene egyes darabjaira,
így aztán a ezigány, kiben a népies hatás
egyesül a palotás-zene hatásával, a kettő
kozul egyiket sem tudja egészen tisztán
érvényre emelni, hanem a kettőből lassan-

ként az életrevaló elemek fennmaradásával
származtat egy ujat, mely aztán később kiváló tehetségű művészeink által fejlesz telik,
míg végre kifejlődik belőle a tulajdonképen í mai műzene.
Ne gondoljuk azonban, mintha a ezigány a lefolyt idő alatt saját anyagával,
— melyet némelyek neki tulajdonítottak —
járult
volna a magyar zene fejlesztéséhez,
i*

tették azt kiváló zeneköltőink s az idő,
mely megérttette velünk annakidején szükséges voltát. A czig ny csak utánzó; eltanulja a már kész nótát, s azt addig játsza,
míg kenyerét keresheti vele, akkor aztán
ismét mást tanul, de — mástól 1
A mult ugyan azt igazolja, hogy czigányaink között is akadtak egyes kiváló
tehetségek, kik gazdagították irodalmunkat
0 csak előadó volt. Ma is az. S az marad becses termékekkel, de ne feledjük, hogy
a jövőben is. Amit eltanult a palotás-zené- ezek csak egyes személyek, míg a nagy
ből s népdalokból, azt összekeverte, mely többség csak utánoz s ezt is csak azért
anyagból aztán később a színaranyat egy teszi, hogy megéljen belőle.
Liszt Ferencz, vagy mások könnyen ki tudMa épen ugy, mint ezelőtt 200 évvel,
ták szemelni.
a népdalt nem a ezigány teremtő képzelete
Igen érdekes megfigyelni, rnint változ- alkotja, hanem az a nép, mely az alföldön
tak át a „palotás-pcne* egyes részei a népi egész nap dalolással űzi el a munka nyoelem hatása alatt, vagy mint fejlődött ki a mán járó lankadtságot. Vagy talán műd alt
Jiallgató nótau> y)lassií magyar* ^ és a,csárdás1. komponál a ezigány ? Ezt sem teszi.
A két előbbi határozottan a palotás-zenéA dalköltés azon ihletett lelkek kiváltből vétetett át, míg az utóbbi a csárdákban sága, kik kellő zenei műveltség mellett el-leszülető friss, játszi kedélyű dalokból kelet- sik a népdalok eredeti sajátosságait, s részint
kezett. A régi magyar palotás-zene művenépies, részint eredeti motívumok felhaszlői közül e század elején négyen vannak,
nálásával öntudatosan alkotnak nép- vagy
kik nevüket müveik által halhatatlanná tetszalóndalokat, Ilyen öntudatosan alkotó terték: Lavötta János, Csermák Antal, Bihari
mékeny dalköltő volt a hatvanas években
János és Rózsavölgyi Márkus.
Simonffy Kálmán üsNyizsnyai Gusztáv, ujabb
Ezek nemcsak gyönyörű játékukkal
időben egész raja a többé-kevésbbé hivaragadták el a század első felében a hallgatott fiatal zeneszerzőknek, kik között Szenttóságot, hanem müveik által tevékenyen
irmay Elemér és Lányi Ernő bírnak legnahozzájárultak a mai magyar zene fejlesztégyobb népszerűséggel.
séhez. De a szószerinti palotás-zene fejlőGáspár Endre.
dése csak 1848-ig tart. Attól kezdve már
csak az alkotó művészetnek szolgál anyagul, míg a nemzeti élőt ébredése éltet ad
k ö z g a z d a s á g .
egy addig csak a kunyhókban lakozó dalformának: a n csárdás"-nak, melyet először
br. Wenckheim Béla vezetett be a magyar
A kacsatenyésztés.*)
szalonokba. Ettől kezdve a csárdás demok— Adjon isten, gyermekeim, — fogadá
ratikus jellegűvé vált s napjainkban ia
egyiké a legkedveltebb formáknak, úgy az Ecseriné esteli szokott vendégeit, — derék,
előadók, mint a nagy közönség részéről. hogy ismét eljöttetek, csak a szegény Pap
Csak két oly dalt említek, melyek a Eszti hiányzik, a kinek kis leánykája beteg
legrem&kebbek, s melyek magukon viselik lett s azt kell ápolnia. Üljetek le, ma este
a palotás-zene hatásának nyomait. Ezek: a a kacsatenyésztésről fogok néktek beszélni.
— Mi előtt megkezdené elbeszélését,
„Rákóczy-indidó" és „Cserebogár sárga cseédes néném asszony, engedje meg, hogy egy
rebogár."
Az előbbi a Rákóczy kibujdosása utáni kérdést tehessünk a lüdtenyésztésre visszaidőkből való; eleinte a fejedelmet s i r a t ó 1 térőleg, mert innen távozva azon vitatkoznóta volt. Később, a czigányok felismervén tunk, hogy szükséges-e a kikelt libáknak
hatását, felhasználták, jobban mondva, ki- paprikás szalonnát adni eledelül ? Én azt
használták s a palotás-zene hatása alatt állítom, hogy az csak olyan babonás szocsináltak belőle indulót, mely, míg csak kás, de nem épen szükséges.
magyar fog e földön élni, nem megy fele— Hát hiszen szükségesnek feltétledésbe.
nül nem szükséges, ámde nem is árt, mert
Az utóbbin pedig ma is kiérzík a a paprikás szalonna a gyomorban levő nyálpalotás első részének komoly menete, a sziv kát segíti eltávolítani, s a rendes táp fellegmélyéig ható bánatos érzelem. Ugyancsak vételére mintegy előkészíti az emésztő szeroly régi a „Repülj fecslcém ahlalcára" kezdetű veket, azért nemcsak hogy nem ellenzem,
szép dal is, mely állítólag szintén II. Rákó- de sőt ajánlóm is, Ugyan ily czélból szoktunk
czy Ferencz idejéből való.
a kis pulykáknak 2—3 szem magyar borsot
A magyar népdal-zene tehát 1848-tól adogatni.
kezdve foglalta el méltó helyét nemzeti
De most térjünk a kacsatenyésztésre,
életünkben. Ettől kezdve aztán ezt is a leg- mely nem kevésbbé fontos, mint a lúdtekiválóbb zeneművészek vették müvelés alá nyésztés.
s bennünket, magyarokat a külföldön nem
A kacsatenyésztés kevés bajjal, de
ismernek annyira, mint népdalzenénket, mearánylag nagy haszonnal jár> mert bár a
lyet pl. Liszt Ferencz vagy mas jelesek oly
fiatal kacsa ára;rnem sokkal magasabb, mint
diadallal hordozták meg a külföldön.
a csirkéé, ámde felnevelése sem jár annyi
Meg kell itt még röviden emlékezni a
bajjalj kivált, ha folyó vagy álló víz van
czigányokról, mint a kik ma ép úgy, mint
közelünkben. Nagy hiba, hogy kevesen fordíszázadokkal előbb, mesterségszerüen művetanák kellő gondöt^a tenyészanyag megválik a magyar zenét.
lasztására, hanem olyan elcsenevészett apróSok ideig uralkodó volt az a felfogás,
mintha a czigányok teremtették volna meg
*) Mutatvány a r»H,ízi szárnyasok okszerű
a magyar zenét. Távolról sem! Megterem- tenycstftóso c. müvecákóboL
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Vasárnap, február 15. 1891.

SZARVAS és VIDÉKE.
ságot tartanak, m e l l n e k tojásai is aprók, folyása a termés minőségére Rovara Fr.
lévén, a* ivadék sem lehet valami szép, s Sorbavető-gépek hullámos felületű és
évről-évre alább száll. Lehet ugyan a mavaló alkalmazása. II. Thallmayer
gunk apró fajtáját beltenyésztés által fejtápanyaggázdagságának megleszteni s nemesíteni, de igen melegen ajánhatározása. Cserháti S. A száj- és körömlom az idegen fajokkal való párositást, mert
fájásról. Nyári P. Apró közlemények. Könyvez által nagyobb testet, több tollat s nagyobb
ismertetés. Levélszekrény. A »Mezőgazdatojásokat nyerünk.
sági Szemle« legújabb füzetének fentközölt
Czélszerüpek tartom ezeknél fogva, ha tartalma újból bizonyítja, hogy az általunk
egy gácsért vagy néhány tojást szerzünk be is már több alkalommal történt ajánlást
a pecfcmgiy roueni vagy az aylosburgi fajból,
es mértékben megérdemli, mert nincs a
melyeket ma már számosan tenyésztenek
i szakirodalomban egy közlöny
sem
tisztán, s ugy tojások, mint kifejlett példá> amely közleményeiben oly sokoldalú
nyok is könnyen szerezhetők be. Ezen fajok- és változatos lenne, és egy gazd. szaklap
kal keresztezve a mi apró kacsáinkát, nagy- munkatársainak névsora sem tartalmaz oly
testű szép példányokát nyerhetünk, s bizonynevet, mint épen a Mezogaznyal akár hizóra, akár piaezon leendő érté, úgy, hogy a gazd. szakértekesítés re sokkal kelendőbb
példányokat lem fejlesztése tekintetéből, — amire mélnevelhetünk.
tán oly nagy szükségünk van — ismételve
Figyelmeztetni akárlak arra is, hogy ajánljuk ezen kiváló szakfolyóiratot t. olha más vidékről szereznétek be tojásokat vasóink becses figyelmébe. A >Mezőgazdakilcöltetés czéljábóí, a megérkezett tojásokat sági Szemlére« előfizethetni M.-Óvárott a
kipakolva, legalább három napig pihenni kiadóhivatalban, egész évre 5 frttal, félévre
hagyjátok, s csak azután ültessétek el. Czél- 2 frt 50 krral.
szerübb azonban az ilyen tojásokat minél
közelebbről szerezni be, s lehetőleg rázás
tr t H
nélkül =— tehát gyalog szállítani haza, mert
a messzebbről, különösen kocsin vagy vasúton
A
érkezett tojások összerázatván, ritkán kel»Nagykörös < t. •«erkosütötógónek.
/

Különösen ajánlom figyelmelekbe a
peckingi kacsát, mely nagyságra megközelíti
a mi magyar fajú lúdjainkat. Tollazata sárgás-fehér s ép oly értékes, mint a lúdtoll.
A pccltingi kacsa nem rég hozatott be Chinából, s most már az egész országban elterjedt s részint tisztán tenyésztik, részint
keresztezésre használják s napról napra
nagyobb keresletnek örvendenek.
Nagy előnye a többi kacsa-fajokkal
szemben, hogy nem olyan falánk, s daczára
nagy testének, aránylag kevesebb táplálékot
igényel. Folyó vagy álló viz nélkül is könynyen felnevelhető, — bár a vizet, mint
minden más fajtája, kedveli, de há elég ivó
vize s egy kis pocsolyája van, azzal is beéri. Tojónak ép oly jó, mint a magyar fajú,
de tojása sokkal nagyobb s évente még is
80—100 dbot is ejt.
A kacsa, bár külsőleg sokban hasonlít a lúdhoz, természetére nézve még is
sokban eltér attól. A kacsa igen falánk,
mohon fai föl tücsköt, bogarat, békát állatok beleit stb. s azon felül bele turkál sárga
csőrével minden piszokba, ámde azért húsa
izére nézve tagadhatatlanul első helyet foglal el házi szárnyasaink között.
A füvet nem igen legeli, legfeljebb
néhány nagyobb és vastagabb levelű növényi,
mint a sóska, saláta stb csipkedi le; de ha
folyó vagy álló vize vún? nem is igen szükségit a zöldségfélét
A vizet felette szeréti, s képes az
egész napot, sót az éj egy részét is a vizén
tölteni, mind a mellett nagyobb viz nélkül
is könnyen nevelhető fel, csak legyen valami edényben folyton friss, tiszta vize s egy
kis pocsolyája, a hol megtisztálkodhatik.

*

* vegyes vonat ind. d. u, 2*20
érk. d. u. 3-16
Mezőtür-Szarvas személy vonat ind, d. u, 3'47
érk. d, u. 4*33
vegy. von. ind. délben 12 39
v. d. u.
1-25

Mindason i

maxikat ars aiükat, kik az

utóbbi hetek, alatt dolgazataikkal fel korestek, szíves türelemre kérjek, miután közlendőink nagyon
felszaporodtak, s a cikkek közlésében be kell tartanunk a sorrendet.
-y. A szerkesztőség valamely fővárosi tagja
által fogja magái képviseltetni a »békésrn egyei kör«
böjti mulatságán.
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Aradról Biidajpest felé.
személyvonat

Gyorsvonat

^

az oka, a csere viszony beszüntetésének ? Mert ez
évben még nem kaptunk egyetlen egy számot se,
holott a mienk~rendesen expediálódik,
»Nagy isten vagy to ók Bél!« Bocsánat,
hogy szel idi te ttunk rajta, úgy nem vette volna be
a szarvasi gusztus. De azért a többi csak hadd
jöjjön l
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Telelös Bserkessttt és kindá-tnlajdonoa:

KB í I I ? á l
szarvasi
részvénytársaság

folyó évi február hó 28-án d. e. 10 órakor

Meteorologiai észleietek.
7—13-ig

vas,
11 ft.
«
j
7;
|{ebr.
7

8

a takarékpénztár sajat helyiségében fog
megtartatni,

SziíU
M y ¿S Csi
fi TQiSC,
S M. |
A. melyre a L cz. részvényesek ezennel megr. i. d. Mi8.| ó. est koiép
hivatnak.
—54 Ni NE m
-23
liégh^xnorBÓklet

—11*8 —11*6 N3 NE

N2

l.j Igazgató jelentése a lefolyt iizlet-

9 —16*9 —9*2 —12*6 —12*9 NE NE Ni

2., Az 1890-ik évi zárszámla és mérleg
előterjesztése.
10 —lo'G - G ' t —80 —9 9 CO NE N2
3., A felügyelő bizottság jelentése s
ennek alapján a felmentvény megadása.
4., A tiszta nyeremény felosztása s az
11 —8*0 —3*2 —7-'.t —6*2 El NE CO
osztalék megállapitása.
5., CzégjegyzŐk választása.
L2 —15*7 — 7 0 —ö'O —9*2 S2 SÍ S2
G., Az igazgatóság és felügyelőbizott-r
ság v á l a s z t á s
13 —6*5 —2*2 —12.5 : —7*1 CO N2 N3 0.6
7., Az alapszabályok némely szakaszáJ e 1 m a gy a r á z a t: A szélirányok je- nak módosítása,
8„ A kölcsönt biráló és felügyelő biéjszaki=Nj keleti=E, déli—S, nyugoti=^=\V, éjszakkeleti=NK, délnyugati=SW. zottság dijának megállapítása.
9., A közgyűlési jegyzőkönyvet hiteleA csapadék alakjának jelölése: CN=eső,
] |=dörgés, ¡25 »dörgés villámlással, n y . = sitŐ bizottság kiküMése.
A feliigye lő bizottsági jelentés, valamíiiit
nyomok, x-~oímos eső,
a mérleg a közgyűlést magelőző 8 nap
alatt az igazgatóság lanácstermébeii megte—> A »Mezőgazdasági Szemle« havi
kinthetők.
folyóirat f. évi II. (februári) füzete a köKelt Szarvason, 1891. február hó 9.
vetkező tartalommal jelent meg; Eredeti
Érvényes 1891, febr, 10-lül kezelve,
közlemények: A sertés-kérdés egy fontos S z a r v a s-M e z ő t ii r sz, v. iuditl d, o. ít/JO
Tomcsányi Károly,
elnöké
részlete. Tormay Béla, A mütrágyáz.ás bed. u. lá'Ol
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SZARVAS és VIDÉKE. *
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ajánlja a kiadásában megjelent követ
legnépszerűbb zenemüveket ;
Állaga G Népfelkelési Galopp, —.75
Balinert 3. V Irene Mazurka. —.75 »
Bánfi 8, Holdvilágos éj keringő
1.20 »
Bátor és Hegyi »UrfKirály« i.ll.íüz. 3.— »
Bátor és Hegyi. Lázuli Keringő.
1.— >
Bátor és Hegyi. Laula Po'ka Mazur. —.75
Bátor és Hegyi. Lazuli Induló. —.75 »
Bátor és Hegyi. Álom Keringő . 1.— »
Bátor és Hegyi. Loi ott Keringő . 1.— »
Bátor és Hegyi. Katona induló. , 1— »
Bátor SMd'or. Falun 10 magy. népdal 1.50 »
Bogdansky M. Salut á Craeovie Valse 1,— >
Búccdossi P. Dorotliy Valse . . 1.—
DanM. Szegedi rózsák I. II. . . 2.40 »
Englander L. Kiállítási induló —.75 »
Fekete G. Salut á Ivanovici . v 1.—
Hegyi B. Alkonyatkor, 10 magyar
népdal .
. . . . . . 1.50 kr.
Kl,cinecke R Am Schwaben hor%
Polka française . . . . . —.75
JLleined'e R. Casino Walzer . . 1.— »
J. 'Ivanovici. Aurel Valse . . . 1.— >
J. ïvanpvici. La belle Roumaine
»
Valse . . . , . . .. . . 1.— »
J. Ivanovici. Cleopatra Valse . 1.—
Linka Gamillo V a l e r i e Valse
. 1.— >
Major Gyida, Ünnepnapok. . . 6.— » "
Major Jul J. Der Lenz . . . —.75
Major Jul. «7. Ich habe dich gektisst —-75
Ki
Major Jul J. Èïn Schrei . . . —.75 a
Bosenzweig W. Vergangene Zeiten,
Potpouri
. . . . . . . 1.50
«
Bosenzweig, Carola Keringő . . 1.— »
Scharf Róbert. Blümchen am Wege
Polka française . . . . . —.75»
Scharf Karl. Romancz hegedűre 1.20 »
Serly Lajos. Marcia-Kéringő . < 1.— »
Bátor és Hegyi. »Titkos csók« I. füzet 1.80 »
Bátor és Hsgyi »Titkos csók« 11. füz. 1.80 »
Hegyi B. »Pepita« I. füzet . . 1.80 »
Hegyi B. »Pepita« II. füzet . . 1.80 »
Hegyi B. »Pepita« keringő . . 1.20 »
Hegyi B. »Don Gaspar induló « 1.— >
Rosenzweig W. »Farniente« keringő —,90
Rosenzwcig IL »Nach Groszwardein«.
Induló
v .. . . . ... .... —.75
Rosenzweig H. »Emancipirte Frauen» Induló > . . . . . , —.80
Geiger M. »Influenza« polka franc. —.75
Joachim M. »Am Donaustrand«
Polka schnell . . , . . . —.75
Ivanovici j » La Serenade »kering » 1.—

Még eddig semmiféle szer felül nem multa.
A nagyérdemű közönség becses figyelme felhivatik a

által feltalált és még eddig senki által felül nem mults
már is az ország legtöbb városában teljes elimerésben
részesülő legbiztosabb

hatására, mely posztó és jó szinü szövet ruhából zsir,
olaj, ténta, kenőcs stb., szóval mindennemű pecsétet a
leghamarabb, biztosan és minden ártalom nélkül a szövetre, eltávolít.

¡¡Ép** Főraktár: Budapesten és Bécsben. ' ^ ¡ S i
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Kapható az ország; inindon varosotíau ós i t t holybon, Hassnálati utasítással együtt Hageter Ö u s s t á v úrnál.
L
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váltóhiteieket és betábiázási kölcsönöket, különösen birtokokra,
továbbá —convertálásokat előnyös feltételek mellett közvetít.
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a szarvasi Takarékpénztár épületében a piaeztéren,
ajánlja magát mindennemű

íil'li

royatos ivek, ügyvédi-keresetlevelek, malom-szelvények,

esi és báli-meghivók, tanctrendek, n é v j e g y e k és számlák
falragaszok, körlevelek, levél- és boríték-fejek, nagyobb müvek, étlapok

és minden más néven nevezendő nyomtatványok ízléses kiállítására
tfi:
te
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Nyomatott Sápszky Zs. könyvnyomdájában Szarvason.
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