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SZARVA 
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 nem a d a t n a k . 

BÉLTI\NCNTETLTCN LEVELÜK EL KEM J?0GADTATNAK. 

E l ő f i z e t é s i á r a k : 

Egész évre . . . 4 frt. — Félévre . . . . 2 irt 
Negyedévre . . . 1 frt. — Egyes szám . 8 kr. 

M E G J E L E N H E T E N K I N T E G Y S Z E R V A S Á R N A P . 

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

Hirdetéseket jutányos áron elfogad. 
BÉLYBGDIJ MINDEN HIHBETÉSÍJUT 3 0 KRAJCÁR 

A jövendő iparosai. 
Az utóbbi évtizedek alatt minden téren talál-

kozunk a haladás és fejlődés jelenségeivel, ele e 
jelenségek talán sehol sem oly feltűnők, mint a 
íanoncz-oktatás terén. Az 1881-ik évi népszám-
lálás adntai szerint 75,000 iparos-tanoucz közül 
csak 5000 részegült tovább képzésben, holott az 
1891 ik évi népszámlálás tanúsága szerint 1000 
iparos iskolában 1882 tani tó vezetése alatt 85,753 
tanoncz részesült már oktatásban s az oktatás 
czéljára 870,000 f r t használtatott fel. 

Ezen adatok a nnilt mulasztásait lielyreiitm 
törekvő nagy haladást jelentenek. 

De mindamellett kétségtelen, hogy a tanoncz-
nevelés nagyon sok kivánni valót hagy fönt. És 
pedig ngy a szellemi kiképzés és a szakszerű 
ismeretek elsajátítása, mint az erkölcsi nevelés 

A szellemi kiképzést illetőleg el kell ismer-
nünk, hogy ez irányban azok, kik hivatásszer il-
leg nyújtják azt a növendékeknek, — a tanítók 
megteszik kötél sségüket. 

Azonban a sikeres tanítás útjában nehéz aka-
dályok állanak és pariig legelső sorban a tar.oncz-
anyag tekintetében. Intelligens családaink ritka 
kivétellel csak vásott gyermekeiket szánják az 
iparos pályára; mi még nem jutottunk el a müveit 
nyugat egészséges felfogásához, mely lehetővé 
teszi, hogy intelligens családok gyermekei az ipa-
ros pályára lépvén, az anyagi jólét oly kedvező 
fokára emelkedhessenek, mely a tudományos pnlya 
embereinek csak ritkán jut osztályrészül. De még 
-károsabb állapotot idéz elő a tanoncz-anyag azon 
része, mely szegény szülék gyermekeiként szü-
letve legfölebb 10-ik életévéig tanul s azután 
valamely gazdához két évre mint jószágőrző elsze-
gődve, két év alatt csaknem mindazt elfelejti, a 
mit az iskolában tanult s alaposan megfagyott 
ismeretekkel 12 éves korában tanoncznak áll be. 

S itt határozottan az ¡partörvény azon intéz-
kedésében rejlik a hiba, hogy a tanonczul való 
felvételhez egyszerűen 12 életév betöltését köve-
teli. Bizonyára a törvényhozás itt a népoktatási 
törvény teljes végrehajtására és a hat osztályú 
elemi iskolára gondolt. Azonban ez be nem követ-
kezett. S igy az érdekelt köröknek kellene gon-
noskodni arról, hogy tanonczul 12-ik életévét 
betöltött oly növendék vétessék fel, a ki egyút-
tal hat elemi osztályt kitanult. S ezekhez alig 
felesleges hozzátenni, hogy legjobb tanonczokul 
az iparos családok gyermekei tűnnek ki. 

A mi az erkölcsi ne\ élést illeti, elképzelhető, 
hogy az kevés eredményt mutathat fel már csak 
azon oknál fogva is, mert a fentebb előadottak 
szerint a tanonezok közé iskolától elvadult fiuk 
kerülnek. Ezek mosdatlan beszédmódja és meg-
felelő gondolkodása fertőző ragályként terjed at 
a többiekre. Ha sokszor az utczán halljuk a 
tanoncz-iskolákból tömegesen hazatérő fiuk beszé-
deit s látjuk viselkedésüket, nagyon érthető, hogy 
ezekkel szemben másutt is de nálunk is már rend-
őri beavatkozásnak kellett történni. S e tekintet-
ben iparosainkat is mulasztás terheli, mert az 
ipartörvény 62. §-a helyesen rendeli el, hogy 
„az iparos köteles tanonczát . . . j ó UÍMVCMO 

rendre . . . szoktatni." Ez a rendelkezés kötelezi 
a tanoneztartó iparost, hogy a tanoncz erkölcsi 
neveléséhez teljes erejéből hozzájáruljon. 

S itt figyelmessé teszszük iparosainkat ugyan-
azon törvény ugyanazon szakaszának azon másik 
pontjára, hogy „az iparos köteles tanonczát az 
iskolába járásra, ott, a hol tanonciskola van, a 
tanoncz-iskolába járásra szorítani." Nem oly ér-
telmű a mi figyelmeztetésünk, mintha tanonczai-
kat az isico 1 átó 1 talán elvonnák. Yilágért sem, Ö 3 

hisz ez különben is törvényileg büntettetnék. Arra 
a tapasztalatra akarunk rámutatni, hogy iparo-
sain ic jelentékeny része a tanoncz-iskolának nagy 
jelentőségét eléggé nem méltatja. Pedig nem sza-

bad sem saját érdekük, sem a jövendő nemzedék 
értelmessége érdekében azon álláspontra helyez-
kedni, hogy a tanoncz által az iskolában eltöltött 
órák hiábavalók és a munkaadó rovására esnek. 
A szükséges szellemi képzettség csakis az isko-
lában szerezhető meg. Azonban a tanítóknak 
minden ügy buzgósága kárba vész, ha magok a 
mesterek nem értetik meg újra és újra a növen-
dékekkel, hegy az iskola szorgalmas látogatása 
által készülhetnek elő sikeresen jövendő élethi-
vatásukra. Hisz ha a tanoncz látja mesterének 
csekély s bármely okból eredő ellenszenvét az 
iskola-látogatás ellen, nagyon hajlandó lesz ezt 
önmaga előtt is mentségül használni a hanyag-
ságra. Ellenben a mester buzdítása és ellenőr-
zése a jövendő számára egy-egy derék iparos 
!• re.i.t inog s azonkívül az értelmesedő tanoncz 
magának a mesternek is igazi segítsége és öröme. 

S ezentúl a tanoneznak a mester részéről 
eredő ki tanítása a szorosan szakszerű ismeretek-
ben és a kézügyességben nem kielégítő. Nagyon 
sok helyen a tanoncz tanulása első éveiben nem 
nyer egyfolytában szakszerű oktatást, hanem 
lót-ftu, házi sőt tán cselédi teendőket végez, a mi 
akadályozza a tanulásban, és bizony nem nagyon 
alkalmas arra, hogy előtte hivatása értékét emelje 
s tanéveinek tán utolsó negyedében tanul s akkor 
is a szükséges alap hiányában tán csak annyit, 
hogy később csak is a kontárok számát szapo-
ríthatja. 

Elmondottuk mindezeket azért, mert mi váro-
sunk jelen viszonyai közt súlyt helyezünk egy 
erős és intelligens iparos osztály minél teljesebb 
számmal leendő megalakulására s hisszük, hogy 
ez előbb-utóbb befog következni, a minthogy már 
régóta bekövetkezett más városokban, a hol a 
megfelelő polgári elem már régebb időkben kikép-
ződött. Nálunk sok viszásságnak okozója az a 
körülmény, hogy az intelligentia a népesség szá-
mához képest majdnem elenyészően csekély. S 

Az irö. 
no k 

Margit. A jövő héten befejezed az uj vígjátéko-
dat, ugy-e V 

Sándor. Nem hiszem, édesem. 
Margit (csodálkozva). Igazán? Hiszen már egy fél-

éve, hogy belekezdtél ? 
Sándor. Fél évvel ezelőtt kezdett homályosan deren-

geni a fejemben a tárgy. Akkor még csak főbb voná-
sokban képzeltem el néhány alakot, egy pár derűs 
szituációt. 

Margit (keserűen). Azóta jársz csak vendégkepen 
haza. Azóta lakol a kaszinóban, a honnan a késő este 
látogatsz el nagy kegyesen a feleségedhez. 

Sándor. Értsd meg a dolgot, kedvesem. Gondolha-
tod;, hogy legszívesebben veled, a te oldalad mellett 
töltenéin el az időt. De tanulmányoznom kell az embe-
reket: el kell lesnem a szavukat, megfigyelnem a tet-
teiket, bele akarok látni a lelkűkbe, a legtöbbször 
nagyzó, híu és végtelenül kicsinyes lelkükbe. Sok kitűnő 
vidám szituáció kínálkozik minden nap a kávéházakban 
és kaszinóban, ezeket kár volna pontosait meg nem 
ügyelnem. 

Margit. És ebből a sok felhasználható szituációból 
alatt sem tudtál egy vígjátékot összegyűlni. 

Sándor. Nem kevés időbe kerül, inig az ember 
a nyers anyagot művésziesen széppé csiszolja, idomítja 
és faragja. (Nevetve). Bocsáss meg édesem, de a víg-
játék nem készül el olyan könnyen, mint a kappanpe-
csenye . . . Valamivel több* fáradság és ihlet kell hozzá. 

Margit (éles gunynyal). Az ön emlékei között nem 
kísért egy elrontott es kiiütyült kappanpecsenye sem, 
ellenben — ha jól emlékszem — a te valamelyik ihlet-
Lei teljes vígjátékod: 

Sándor (zavarfan). Ejh, hagyd ezt kérlek . . 
Margit. Igaz, nem erről vau szó, hanem arról hogy 

nem törődöl felesége dd el, el hanyagolod a vígjátékod 
miatt . . . 

Sándor. Hidd el, Margit^ nekem fáj legjobban, 
hogy ennek most igy kell lenni. De nem ' lehet; más-
képp. Feiyton dolgoznom kell, szünet és pihenés nélkül 
hogy megélhessünk . , * Ha látnál a kaszinóban a mint 
az impressziók falusa után félrevonulok és verejtékes 
fáradsággal néha órákon át jegyezgetek, míg a többiek 
gondtalanul kártyáznak, — ha iJyenker látnál, nem 
vetnél semmit a szememre 

Margit És a fáradság néha ólomsulylyal neheze-
dik a lábaidra, mert arra is van eset, hogy ingadozó 
léptekkel jösz haza 

Sándor. Nem érdemlem meg a gúnyos évődésedet 
Margitom . Ha a felhasználható szituácziók mellett 
virasztok és rád gondolok, regény asszony, a ki unal-
mas magányban vagy kénytelen tölteni az estéket: vad 
dühös keserűség fog el s ilyenkor borba fojtoní a 
bánatomat, iszom, hogy elűzzem valamiképpen a sötét 
gondolataimat, nem mintha az az átkozott ital jól 

esnék . . . Es ha dolgozó szobáin falai beszélni tudná 
nak, szomorúan mondhatnák csak el, hogy éjjelenkint 
— a múlt éjjel is — az Íróasztalom fölé görnyedve 
szakadatlanul írok, a inig elnyom az álom . . . De én 
hallgatok minderről. 

— Margit (meglepetve figyel; — csendes,reszkető 
hangon.) Ezt nem is tudtam édes Sándorom . . . 

Sándor. Dolgozom, hogy bírhassalak és még seur 
lehetsz az enyém . . (Reziguáczióvai.) Ez az én tragi-
kumom . . . Es vígjátékot irok, mikor szivem összeszorul 
a fájdalomtól. De vígjátékot kell írnom — és nem tra-
gédiát; — mert ugy érzem, tragédiát nem ttulaékirnl - . . 

Margit. Bérczy Gréza mondta egyszer egy kritiká-
jában, hogy predesztinálva vagy a vígjátékirásra — 
Csak dolgozzál, édes jó Sándorom és minél előbb fejezd 
be a darabot . . . 

Sándor. Sietek, a mennyire csak lehet. (Az óráját 
nézi.) 

Margit. A kaszinóba akarsz menni ? 
Sándor, [geu édesem. A harmadik fölvonásba még 

néhány jelenetet szeretnék illeszteni, mert igy most 
nagyon rövid. Egy pár jó szituácziót ínég kell keres-
nem . 

Margit. Ne menj el, kérlek ! Azt hiszem az inven-
cziód kisegít igy is, a nélkül, hogy mintákra volna szük-
séged . . , 

Sándor. Nem nagyon bizom benne. 
Margit. Jó egy feltétel alatt elmehetsz. 
Sándor. Ah, feltételhez kötöd az engedelmet? 

ngit. Igen, hogy teljesited-e a kívánságomat ? Cse-
az egész , , , 
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tfv M u h liolíora- a miniszter A védnöki tisztségét elfogadta, valamint 
— - - . • »J t l ' • ' V M M . kérve, liogy a kongresszust nyissa meg. 
tior-osztály révén, jelentékenyen emelkedjek, MI A'7nt<ln p e r c z e 1 Dezső belügyminiszter lelkes 

szavakkal a kongresszust megnyitotta. Hangsúlyozván 
hogy a védnöki állas elfogadásával kifejezést akart 
adni érdeklődésének a kongresszuson megvitandó közi-
gazgatási természetű kérdések iránt, és mert a jegy-
zői kar iránt való rokonszenvének és jóakaratának 

azon elemeken tul, a ni oly eket. e e/.elra gaz 
közönségünk szolgáltat, egy hatalmas Iparos u 
Jigentia képződésében találjuk m e g j ' 
miségünk egészséges kiegészülését. 

gi er 

A i 
Hazánk közigazgatásának legfontosabb tényezői gyűl-

tek össze múlt hétfőn Budapesten a kiállítási ünnepe-
Ivek csarnokában, hogy saját ügyük érdekében tanaes-
kozzanak. A milyen tekintélyes a testület épp oly impo-
záns volt a megjelenésük a kongresszuson. Számosan 
diszmagyarban jelentek meg és ez nagyban emelte tényét 

a honfiúi érzelmet, melyet nehéz munkájuk közepett is 
igyekeznek átplántálni környezetükre és igy nemcsak 
fáradságos munkájukkal, hanem nemzeties törekvéseik-
kel is nagy szolgálatot tesznek a hazának. 

E téren nagy érdemeket szereztek már a jegyzők 
de nagy feladat vár rájuk a jövóben is. Mi nem kétel-
kedünk abban, hegy a jegyzői kar ugy mint eddig, ezen-
túl is védbástyája lesz a magyar nemzetnek, a melyből 
majdan az az erős vár fog épülni, amelynek nemzeti 
állam a neve. 

Azonban a törekvés, a jóakarat és buzgalom nem 
mindig elég a nehéz munka kivitelére, mert ahhoz okvet-
lenül szükséges az is, hogy viszont a jegyzőknek adas-
sék meg mindaz, a mi őket méltán megilleti, kell hogy 
felülről állásuk biztosítása és elismerés, — alulról pedig 
a tisztelet és megbecsülés legyen részük. 

A jegyzők azok, akik a közigazgatás leg terhesebb 
munkáját végzik, a közigazgatás minden ága nehezedik 
az ő kezükre és sajnos az ő állásuk a legbizonytalanabb. 
Egy kis 
sukat 
legritkábban 
ket rónak, i 

Ez nehezíti meg a jegyzők amúgy is nagy és sok-
oldalú munkáját, és addig a míg a jegyzőknek fárad-
ságos munkájuk ellenében nem biztositanak kellő védel-
met, és munkájuk és állásuk megbirálására a nép mél-
tánytalan Ítéletére lesz bizva,addig a jegyzők helyzete 
mindig bizonytalan és nehéz lesz. * 

Hanem az ezredéves haza megérlelődött, már nem 
várhatunk tovább, a közigazgatás nehéz feladata meg-
követeli, hogy az ósdi viszonyokkal szakítsunk és a haza 
érdekében a jegyzői kar állását biztosítsuk, a nép beavat-
kozásától elkülönitsük, ezt kívánja a jegyzők, de leg-
jobban a közigazgatás javításának érdeke is, mert ott 
a hol a közigazgatást a nép beavatkozásához kötik, 
helyes és egészséges közigazgatást nem kívánhatunk. 

akarta tanujelet adni, végre pedig, mert a * 
ről is hozzá kivánt járulnia a jegyzői kar ünnepének 
fényéhez. Azután a miniszter a közigazgatási reformról 
beszélt és ezzel beszédét a király és haza éltetésével 
befejezte, mint hosszantartó éljenzés és taps követte. 

A miniszter után S z e g e d y Albert alelnök mon-
dott hoszabb és a jegyzők érdekét érvintö szép beszé-
det, melyet nagy tetszéssel fogadtak. U s z l c a y Bálint 
főjegyző a közigazgatási reformot sürgette, hangsúlyoz-
ván, azt is. hogy a községi közterhek viseléséhez az 
állam is hozzájáruljon. Végre pedig a kinevezési rend-

À conyic tus i esteli közé tkezés di ja tiz h ó j a 

hozzájáruljon 
szert fejtegette. K u n ez e Imre köszönetet mond a 
miniszternek a megjelenésért és kéri, hogy támogassa 
a jegyzőket. 

P e r e z e l Dezső belügyminiszter ezután néhány 
szóval bezárta a kongresszust. 

* * 

Az ülés után két órakor bankett, volt a kiállítás 
ünnepélyek csarnokában, a melyen melyen tobb mint 
700-an részt vettek. Számos tósztoc mondottak. K u n-
c z e Imre poharát a király egészségére ürítette. Sze-
sredv Albert a kormányi és Perczel Dezső minisztert nyr. es rerczei x^ezso uuuisziurt 
éltette stb. 

Bankett után a kongresszus tagjai lefényképeztet-
ték magukat és a kiállítást Jekinfették meg, este pedig 
nagy számmal megnéztek Ős-Budavárát, a hol éppen 
szép ünnepély folyt le. 

H Í R E K . 

A szarvasi ág, hitv. ev- fó'gymnasiumba 

* * 'A'-
Különben a kongresszus lelolyásáról levelezőnk a 

következőket ieLenti: 
A kongresszus f. évi jiúius hó 3-án d. e. 10 óra 

kor kezdődött. Részt vettek: P e r c z e l Dezső belügy-
miniszter, a kongresszus védője, a kit egy küldöttség 

Ebből 
belépéskor fizetendő 15 frt 50 kr .sulóbb február 
1-én 5 frt. 

V—VIII. osztálybeliek 18 frt 50 kr. Ebből 
belépéskor 13 frt 50 kr. s utóbb február 1-én 
5 frl. 

b) A fen tartó egTliáznuigyékhez tartozó ág. 
hitv. evangélikusok I—IV osztálybeliek 24 frt 50 
kr. Ebből1 belépéskor 17 frt 50 kr. s utóbb feb-
ruár 1-én 7 ÍH. 

V—VIII. <15 frt 50 kr. s február 1-én 7 frt. 
c) A fen tartó egyházmegyék körén kívüliek, 

bár mely kereszt, felekezethez tartozzanak, fizet-
nek I—IV oszt 28 frt 50 kr. Ebből belépéskor 
19 frt 50 kr. s utóbb február 1-én 9 frt. 

V—VIII. osztálybeliek 26 írt 50 kr. Ebből 
belépéskor .17 frt 50 ki', s február 1-én 9 frt. 

d) Az izraeliták pedig Szarvasiak I—VlII-i 

B e s s e n y e i Ferencz F e 1 e g d e y József orsz. kép-
viselő, L i p c s e y Ádám, a „Községi Közlöny" szer-
kesztője stb. 

A miniszter, kit megjelenésekor nagy éljenzéssel 
fogadták, elfoglalta az elnöki széket, mire K u n c z e 
Imre a kongresszus elnöke üdvözlő beszédet intézett a 
miniszterhez, szép szavakban köszönte meg, miszerint 

14 ír 
Megjegyzendő : E dijak befizetése nélkül senki 

be nem vehető az intézetbe. Minden újonnan 
belépő fülvételi clij czimén még ezen felül 1 frtot 

Az alumnoumi. ebéd dija tiz hóra 35—50 frt 

— Tallián Bé la főispán - képviselőjelölt. 
A Budapesti hírlapok szerint Tállián Béla békésmegyéi 
főispán á török-kanizsai kerületben fél fog Jépni kor-
mánypárti programmal. 

— Tanítók szövetsége. Mint halljuk, a taní-
tok nemcsak Békésmegyében, de az egész országban 
szövetkezni akarnak s ki akarják mondani, hogy min-
dent elfognak követni arra nézve, miszerint olyan kép-
viselőjelölt győzelmét igyekezzenek elősegiteni, a ki 
kötelezi magát arra, hogy minden lehetőt elkövet arra 
nézve, hogy a tanítók fizetésének minimuma legalább 
500 forintra emeltessék fel, továbbá mindent elkövet-
nek aria nézve is, hogy azok a képviselők, a kik a 
múltban a 300 fr t mellett harczoltak, na jussának be 
a képviselőházba. 

— A helybel i szépészeti b izot tság szive* 
figyelmébe! Tekintetes szerkesztő ur! Diák korom Óta 
nem voltam Szarvason, m¿g akkor kocsin s nem vasú-
ton jártunk Szarvasra, s most hogy annyi évek után 
ide kerültem, nem győztem eltelni annak nézésével, 
hogy e város mennyit fejlődött. Aszfalt járdája, uj 
temploma, a piacz téren levő gyönyörű épületek mind 
nagyon mégleptek, s a mint a befejezéséhez közel álló 
„Árpád" szálloda épületében gyönyörködtem, önkényte-
lenül szét néztem, hogy váljon hirtelenében nem emel-
kedik-e az uj vendéglőnek párja, mely szintén emelné 
a piacz-tér diszét? s meglepettve láttam, hogy csak-
ugyan van ott két uj, s általam eddig még észre nem 
vett, kaliczka szerű sárgára mázolt épület, s mint meg-
tudtam az egyik az Ág Evaiigelicus leányoskola, a 
„Meszes bódé." Tekintetes szekesztő ű r ! nem vagyok 
k'iticus, sem épitész, annál kevésbé a helybeli szépé-
szeti bizottság elnöke, de azt mégis merem állítani hogy 
e két, minden csint nélkülöző, s hodály vagyis inkább 
csőszház kinézésű épületet kár volt a város legezebb 
részére felépíteni, illetőleg felépítésüket megengedni; 
s megérdemelné e két épület tervezője, illetőleg azon 
bizottság, mely azoknak ily módoui felépítését megen-
gedte, hogy neveik márvány lapra vésettessenek, s e 
táblák ünnepélyesen ez épületek falaiba beillesztesse-
nek rettentő példájara az utókornak, s valamennyi szé-
pészeti bizottságnak, tisztelettel Saszenovai. 

— Szabályrendelet jóváhagyása . A keres-
kedelemügyi miniszter Bek és vár megy ének a pásztorok-
ról alkotott szabályrendeletét jóváhagyta. 

— Csaba városának azon kérelmét, hogy a 
kirakó vásár, a régi gyakorlat szerint ezentúl is két 
napon és pedig vasárnapon és hétfőn tartassék, a keres-
kedelemügyi miniszter engedélyezte. 

— A távbeszélő hálózatnak Békés és Arad-
megyék összekapcsolása ügyében Schreyer csabai szesz-
nagykereskedő czég mozgalmat indított, hogy Kétegy-
házától Elekig hálózat kiépítése mielőbb létesüljön. E 
kiépites igen fontes érdekeket lesz hivatva szolgálni, 
a mennyiben nekünk békés megyeieknek ez által lehetővé 
lesz téve, hogy távbeszélő utján Budapesttel is érint-
kezhessünk. 

— Öngyi lkossági kisőrlet: Szabad-Szent-Tor-
nya községben az elmúlt héten N é m e t h Márton 
községi esküdt megunván életét, azon elhatározás-
sal, hogy életének véget vet, felakasztotta magát, s 

!íiogy biztosabb legyen halála, sietve kiáltót feleségé-
alatt levő kis széket rúgja el. Mire 
Németh már néhány másodperecig 

felesége megszánta s férje lába alol 
el, hanem a biztos haláltól is 

megmentette, s most nehéz betegen fekszik. 
— Katonai lóvásárok. Az 1896. évi őszi kato-

nai lóvásárok tervezete szerint Szarvason és vidékén a 
következő sorrendben fognak 'megtartatni a lóvásárok: 
Szarvason szept. 15-én, Orosházán 17-én, Csabán 19-én, 
Mezőberényben 21-én, N.-Szalontán 23-án, Dávaváuyán 
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Sándor? Nos mit parancsolsz? 
Margit. Tudtam, hogy nem szereted a kíváncsi 

faggatődzást és eddig nem is kérdezősködtem a készülő 
darabod felől. De tovább igy nem állhatom k i : úrrá 
lett fölöttem a kiváncsiság és nem hagy nyugton. Kér-
lek, mondj el egyet-mást a darabról. 

Sándor (nyugtalanul az óráját nézi,) (Vakugyan 
érdekelne? Mit mondjak el róla, hisz még nem is kész. 

Margit. Miféle alak a hőse ? A sujett is szeretném 
ismerni. Beszélj Sándor, az istenért! 

Sándor. Ha mindezt elmondom, a premieren aludni 
fogsz, — unalmas lesz előtted a cl arab, 

Margit. A világért sem í 
Sándor. Az igazat megvallva: a kritikádtői félek, 

Attól tartok, hogy nagyon rosznak találod a vígjátékot 
és akkor nem marad más hátra, mint az, hogy a dara-
bot tűzbe dobjam vagy félre hajítsam-. Természetesen. 
hiszen jól tudod, hogy a te véleményed milyen fontos 
előttem, > dicséreted boldogsággal tölt el, a gáncsod 

; i 

Margit (nevetve.) Ugyan ne gúnyolódjál! 
Sándor. Ha kész lesz a vígjáték és már be is nyúj-

tottam a színház igazgatójához, akkor átadom a kéz-
iratot . , . 

Margit. Ha nagyon sietsz most a kaszinóba, nem 
tartóztatlak, de legalább add ide a készülő színdarabot. 
Légy nyugodt, nem fogom kritizálni, habár megérdemelné i 
annyi keserűséget okozott már nekem . . Félig-meddig 
gyűlölöm, mintha vetélytársain volna. 

Sándor (az óráját nézi.) Ha gyűlölöd, nem szolgál-
tathatom ki a szegényt védtelenül. (Nevetve) EUen^ égés 

indulatod, — a mely rokon a féltékenységgel, — arra 
is vihet, hogy könyörtelenül elpusztítod. — D e megyek 
már édesem. Isten veled! (Közeledik Margithoz, hogy 
megcsókolja.) 

Margit (néhány pillanatig hallgat; — elgondolkozva.) 
Hol szoktad a színdarabot tartani? 

Sándor (meglepetve.) Miért akarod ezt tudni ? (^e-j néhány megkezdett tárcza. 

az éléskamrában torkoskodik . . . De légy nyugodt : a 
leveleidet — saját érdekedben is — nem olvastam el. 
. . . A vígjátékot is kerestem, de nem találtam sehol, 

peditf felkutattam az egész fiókot . . . 
Sándor (zavarral.) Pedig ott kell lennie. 
Margit. Az Íróasztalon nem volt más kézirat, mint 

vetve.) Talán valami betöréssel akarsz hozzájulni! 
Az Íróasztalom felső fiókjában kever a szegény . . . 

Margit. Biztos vagy benne ? 
Sándor. Igen, igen, — da liât hogy érdekelhet ez 

téged ? 
Margit (tágra nyitott szemmel ; — erős nyomaték-

kal hangsúlyozva) Mindig oda leszed vissza a kéziratot ? 
Sándor. Mindig, hacsak kinn nem felejtem az asz-

Margit (elgondolkozva,) Kezdem nem érteni a dol-
got A napokban Irma teán volt nálam, — te persze 
nem voltál itthon. Szóba kerültél valahogy és írnia 
erősen állította, hogy mint nőtlen ember sokkal csino-
sabb voltál a kis kecskeszakáladdal. Én meg határo-
zottan emlékeztem, hogy sohasem hordtál kecskesza-
kállas A legénykor! arczképedet kezdtük hát keresni; 
az albumban uem volt, a mire azután megengedtem 
magamnak, hogy az Íróasztalod legfelső fiókjában kutas-
sak az arczkép után, mert ugy emlékszem, ott láttam 
egyszer. Szerencsés véletlen volt, hogy a kulcsot a 
fiókban felejtetted; — az arczképet ugyan nem talál-
tam megj de olyan föl esett az a sajátságos, izgatott 
öröm, a mely az indiskrét kutatgatás közben elfogott, 

, "Ügy éreztem magam, mint egy kis gyerek, mikor 

Sándor (növekvő zavarral;) Igazán nem értem. 
Margit (erősen Sándor szeme közé nézve.) A meg-

kezdett vigjáték most is a fiókodban van? Kérlek mutasd 

Sándor. Kezdem különösnek találni faggatódzáso-
dat . . . 

Margit. Az előbb azt mondtad, hogy az éjjel is 
dolgoztál a darabon, tehát . 

Sándor (az óráját nézi ; — ideges nyugtalansággal.) 
Holnap reggel, ha ráérek, majd beszélek erről . . . 
Bocsás meg, mennem kell . . . 

Margit, Jó ; most már tudom, hogy a vigjáték nincs 
ott . . . Attól tartok, ez a te színdarabod csak olyan 
szeretetre méltó kis mesebeli fogalom, mint a lepény-
házikó vagy a királyfiból lett ezüst hattyú . . 

Sándör (pátoszszal.) Azt hiszed, képes vagyok arra, 
hogy téged, a világ legszeretetreméltóbb asszonyát hóna-
pokon á t áltassalak ? • 

Margit. Mond becsületszavadra, hogy belekezdtél 
a vígjátékba! 

Sándor. Isten veled Margit! A rettenetes gyanú 
szivemet mai cz?ngólja és kiüldöz ebből a házból . . . 

g\7 
Bővczy Gém (belép.) Kezeit csókolom ! 
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okt. 2-án, Füzes-Gyarmaton 5-én, Kunágötán szept. 
23-án, M.-Boclzáson 25 én, Nagylakon 28-án. 

— Mil lennáris alapítvány. Wenckheim Dénes 
gróf a millenniumi ünnep emlékére 200 frtos alapít-
ványt tett, melyek kamatai minden év május 10-én fog-
nak a vésztői szegény koldusok közt kiosztatni. 

— A szegedi honvédemlék leleplezése. 
A szege d-szöreghi csatában 1849. agusztus 5 én elesett 
honvédek emlékére a város a íögymnazium Hötti park-
ban szép emléket emeltett. Az emlék márványoszlop, 
fölötte turiil-rnaclárral s mintegy 7000 forintba kerül . 
A szegedi bucsu napja össze esett a csat a évfordulójá-
val s az emlék leleplezésével. Mintegy 30.000 ember 
állott a téren, midőn az emléket szép iiniiepély yel leb-p-
lezték. Az emléket Fluck Ferenc/ 48-as honvédtiszt 
beszéde közben leplezték le. Szávay Gyula, a Dugonics 
társaság tagja, ódáját -szavalta el s a dalárda hazafias 
dalokat énekelt. 

— Meghívó. |A szarvason időző diákok 1896. 
augusztus 15-én szombaton a „népkertben" a szarvasi 
főgymuasiumbeli szegény tanulók segélyegyletének pénz-
tára javára zártkörű tánczmulatságot rendeznek. Belépti-
dij személyenként 80 la*, családjegy 1 írt 50 kr. Felül-
fizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtaz-
tatnak. Kezdete pont 8 órakor. Hossz idö esetén a mulat-
ság másnap tartatik meg. Kik tévedésből meghivót nem 
kaptak, forduljanak egész bizalommal eziránt a rende" 
zőség bármely tagjához. 

— Isszonyu zivatar. Borzasztó vihar vonult 
végig városunkban csütörtökien délelőtt 9 óra 55 perce-
kor, mely a fákat kitördelte a házak fedőiéit letépte, 
az újonnan épült evang. templomon levő gömböt, melyet 
csuk a miilt szombaton helyeztek fel. teljesen eldöntőt (e 
a vihar. Az iszonyú esőzés pedig megtöltötte a házak 
udvarait s néhol még a pincZék is megteltek. A villám 
több helyen lesújtott kétszer csapott le a körösbe de 
semmi szerencsétlenséget nem okozott, Osabacsiuli tudó-
sítónk telefonálja hogy a borzasztó vihar ott is kegyet-
len munkát végzett. A fákon levő gyii nölcsöt teljesen 
hasznavehetetlenné tette a vihar s több tanyai luuaí 
összerombolt, A gyönyörű kukorieza termést teljesen 
tönkre tette. A villáin itt is lecsapotr a Báró Königs-
-\varter uradalmában s felgyújtott egy nagy cselédlakást, 
melyben 6 család lakott, kiknek összes ingóságuk a lán-
gok martaléka Ion. A villám Litauvszki Györgyöt ki a 
házban volt agyonsújtotta. Csütörtökön éjjel még bor-
zasztóbb vihar dult mely igen nagy károkat okozott. 

— Tánczmulatság. A békési felsőbb iskolai tanuló 
ifjúság e hó elsején igen jól sikerült nyári mulatságot 
rendezett a városi bérház termében, az ,,Irányi" alap 

javára. A kedélyes mulatság igen jól siLérült melyre 
a zenét a gyulai Tóth testvérek zenekara szolgáltatta. 
Az első négyest 50 pár tánczoüa. Á kedélyes mulatság 
a késő reggeli órákig tartott. 

— Sürgős értesítés a vadászoknak. A 
tulajdonképeni vadász-évad aug. l-jével veszi kezdetét 
s ez alkalommal nézetünk tudatni a vadászokkal, hogy 
az egyetlenegy magyar politikai napilap, melynek külön 
„Vadászat" rovata van s melynek szerkesztőségében a 
lu rhp i kacsák vadászatán kiviil is értenek a vadászat-
hoz, a Po rzsol Kál mán ál í a'l szerk eszte tt „ Fő váró A 
Lapok", mely Szent-fíohertus híveinek kényelmére külön 
vadászelőfizetést nyitott az augusztus-januári sport-évadra 
7 írttal s erdészeknek 6 írttal ( v a g y havonként 1 frt 
20 krrai). Ez a lap köziig az összes vadászati tudni-
valókat, a megüresedő vadászterületek pályazatait, a 
vadászatok leirását, magánosok és uradalmak lőjegyzé-

keit, a szarvas-bőgés szalonka-húzás megkezdődősét 
az ország minden részéből vett távirati értesítések 
alapján, szóval nélkülözhetetlen minden igazi vadasznak 
nem is szólván arról, hogy a legjobb, legérdekesebb 
és legffíggetlenebb lapja Magyarországnak. Az ország 
Összes nagy irői rendes munkatársai s kormán n yal és 
ellenzékkel szemben egyaránt magmeri mondani az 
igazat, mert senkitől sem fogad el szubveiioziót. Az 
összes 1 apok sabIoujaitól eltérő uj szeli?m 1 engi át, 
az unalmas nagyképű politika száműzve van hasábjai-
ról s ezért óiiásí elterjedést nyert az előkelő családok 
körében. Csak tessék egy levelező lapóif mutatványszá-
mot kérni („Fővárosi Lapok" kiadóhivatala Budapest, 
Ferencziek-tere) s nyolez napig ingyen. , küldik azt 
bárkinek. 

— „Közművelődési minisztérium." Érdekes 
és nagy fontosságú kultúrpolitikai mozgalom indult meg 
a fővárosban, melynek czéJj'a a jelenlegi „Yal 1 ás- és 
közoktatásügyi minisztérium" reformál ása oly irány ban, 
hogy az mint egy „közművelődési minisztérium" az 
iskola ügyeken kiviil magában egyesítve az összes köz-
művelődési intézményeket a sziuházakfól a közművelő-
dési egyesületekig, Üz eddigi minisztériumban ugyanis 
a közoktatás és kultur ügyei fölötti nagyon is dominál-
tak a vallás-ügyek, az egyházpolitika, ügy akarják tehát 
a minisztérium hatáskörét én belső szervezetét is átala-
kítani, hogy egy erős és öntudatos magyar nemzeti kul-
túrpolitika melegágya legyen a minisztérium s mint 
ilyen bizonyos tekintetben kiemelkedjék a pártpolitikai 
viharok hullámvezéréből. A „Közművelődési miniszté-
rium" eszméjét Porzsolt Kálmán a ,, Dunántúli közmű-
velődési egyesület" főtitkára vetette fel lapjában a 
„Fővárosi Lapok "-ban, mely a soviniszta magyar kultúr-
politikának minden párttól független napi urgamuna. 
Ebből az egyetlen magyar kultúrpolitikai napilapból 
már számos üdvös mozgalom indult ki, dc egyik sem 
fontosabh mint a mostani, mely első sikerét már elérte 
mert az erre legilletékesebb fórum, a magyar 1anférfiak 

Ám a ezukrászdákban csúnya vázalc állnak, 
Dicséretére a városnak nem válnak ; 
Rikácsoló hangjuk, vén arezuk kifestve. 
Mégis kaczérkodnak, nappal ugy mint estve. 
- . . Bezzeg lenn Szarvason nincs ilyen á'lapot.? 

Aranyos kis lények ott a. c/.ukxászlányok ! 
A mi czukrász lányu k és egy Gerbaud-Kugler 
Olyan, mintha együtt volna express s bumler. 
Tekintete tűz: a leghidegebb fagylalt 
Egy pillantására hűs tengerré olvad. 
Üde, kedves axcza virágzó rózsája, 
Mi mellette a valódi rózsa b á j a ? ! 
Csílingelőbb hangja, mint a bolti csengő, 
Karcsú termete, mint a virágszál rengő, 
A járása olyan, mint egy tündér lépte, 
Bájos mosolyától boldog lesz, ki nézte, 
Az egész lány olyan, mint egy édes álom, 
Benne én is, más is fő üdvöm találom! 
Mostan, hogy itt Pesten csalódások értek, 
Visszavágyom, hova könnyes szemmel nézek. 

E. Ferencz. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos SÁMUEL ADOLF. 

fognak tárgyalni s ezek fogják az élet számára megér-
lelni. 

C S A R N O K . 

s. Imre. B é k é s . Nagyon meglepett a levél! olvastam, 
olvastam, de nem tudtam elképzelni mi a czélja. Ha irt min-
tlig szerkesztőségi levelet, de azt én nem vehettem magán 
levélnek V ügy látszik, hogy meg volna tán az akarat is az 
írásra, de más hiányzik. Jó lesz egy kissé összeszedni a tudo-
mányát. Ha megengedi a levélben írottakat nem közlöm, mer t 
osak nem gondolja hogy a "b . i, leányok pipi ruhájával töl-
töm meg a lapot. Szóval megemlékezni lehet róla, de olyan 
nevetségesen irni nem szabad, már csak azért sem, mert sér-
tésnek veszik az érdekeltek a dolgot aztán az én vállaimra 
nehezednek a következmények. B,. F. nagyon ritkán keresi 
fel szerkesztőségünket, tudtam mai Pesten tartózkodik, való-
színűleg én is ott élvezem szept. elejét. Na most már meg 
van elégedveV küldjön mielőbb l e v e l e t ! 

Modern lyra, 

Vissza-visszavágyik a szivem hozzátok ! 
Ozukrászdában álló aranyos kis lányok ! 
Hiába mondják az emberek, hogy Pesten 
Nem is kell, hogy szép lányt az ember keressen* 
Ilogy talál i t t annyit, többet „quantum satis," 
Vau itt egy utczában szép lány több mint száz is 

H I R D E T É S E K . 
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¡ g Egy 3 —4 osztályt végzett jó házból való 
| Í fiu gyakornokul felvétetik Rozgonvi István 
ip i 
g | helybeli fényképész műtermében, 

Szervusz, Sándor í — Képzelje nagyságos asszo-
nyom, a férjét köröztetik. Elég vakmerő volt ma meg 
nem jelenni a kaszinóban, nélküle pedig nem teljes a 
tarok kompánia . . . A partnerek fel vaunak háborodva. 
Ük kezdték talán fél évvel ezelőtt tanitani a tarok nemes 
tudományára és most, hogy valamennyit ért hozzá és 
hasznavehető partner, ilyen pontatlanságra vetemedik. 

Sándor (Kétségbeesetten integet Bércziuek, hogy 
balga,s-son). Eddig nem mehettem el hazulról . . 

Margit (gúnyosan). Az uj vígjátékról olvasott fel 
részleteket - . . 

tíéza (nevetve). I g e n ? Azt hiszem, a nagyságos 
asszony megelégelte a mulatságot, —szívesen elenged. 
Be most siess áin, Sándor, mert ha miattad elmarad a 
tarokozás, rettenetes bosszút á l lok: a legközelebbi 
végjátékod kritikájában Ünnepélyesen visszavonom a. 
mukkon kijelentésemet, hogy predesztinálva vagy a 
vigjátékirásra, A nagyságos asszony talán tudja, hogy 
miért irtam ezt róla? 

Margit, Sándor nem szólt erről nekem. 
# üéza. Hálás voltam Iránta és örömet akartam 

neki szerezni, mert az egyik ellenfél huszonegyesét 
gyönyörű taktikával csipte eh 

Sándor (bosszúsan). Ugyan kér jek! . , 
Margit; ka van kedve. Bérczy ur, vacsoráljon ma 

velünk. Sándor a teánál olvas majd töl egy pár jele-
netet uj vigjátékábóL A bőse — ' m o n d h a t o m i g e n 
érdekes alak: a léha svilulkság kla^zikus mintaképe 
— egy író, a ki hónapokon keresztül elhanyagolja' 
féleségét, hogy a kedvtelésének élhessen és a közben 
tragikus képeket vágva beszél az ő vuglietetlen szor-
galmáról és önfeláldozó munkásságáról , Azért eleg 
jmiv, hogy azt képzeli: a feleseget bolonddá tarthatja. 
Csupa póz, hazugság és tettetés az egész ember . . . 
Mondhatom, igen mnlátságos figura . . 

minden, neme, házi, nyilvános, inezö-
gxtzuasagi es iparozeioKra. 

Ú J D O N S Á G ! 

B o w e r-B a r i f-fcle szabadalmazott 
inoxydálási módszer szerint i n o x i -
d á l t s z i v a 11 y u k rozsda ellen 

védve 

fy 
es 
ieavzékek ingyen 

••»»•"ive. W . G A R V E N 

legújabb javított rendszerű tizedes, 
százados és hídmérlegek iából és vas-
bői, kereskedelmi közlekedési, gyári, 
mezőgazdasági és ipati czélokra. Em-
bermérlegek, mérlegek házi haszná-

latra. barommérlegek. 
Commandit-társaság szivattyú- és mér 

leg-gyártásra. 

Schwarzenbergstrasse 6. 
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