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A rügy fakasztó mártiusi szellő végét je-
lenti a télnek s a téli színi saisonnak. A na-
gyobb városok állandó társulatai már mozogni 
kezdenek, hogy a holt idényre állomásokat 
kaphassanak. S ez a mozgolódás jelenti nekünk 
is, hogy itt az idő színészetünk kérdésével fog-
lalkozni. 

Nagy és fontos kérdésünk ez nekünk. 
Méltó arra, hogy vele egy kissé hosszaljban 
foglalkozzunk s ne térjünk felette gyorsan napi 
rendre. 

Azon eszközök között, a melyek a magyar 
államiság kezében a magyar nemzeti érzés, a 
magyar szellem és nyelv terjesztése és fejlesz-
tése céljából vannak, a töbhi közt bi^onnyára 
nem utolsó helyet foglal el a színművészet. A 
színművészet, mely a szépmiiveszetek között az 
első helyen áll, fegyvertárába felölelve a dal, a 
zene, a tánc, az előadó művészet minden vonzó, 
csábi tó varázserejét, a modern teelmica és- sce-
niku kápráztató látványosságát, könnyű, hódító 
hadjáratot visel a sziv, a lélek ellen, gyönyör-
ködtetve, nemesítve s tanítva azt. 

S specialiter a magyar színészetnek még 
egy — talán ez a legfontosabb cultur missió 
is j u to t t : a magyarosodás, a magyar nyelv és 
érzés terjesztési» a társadalom minden rétegében. 
E nemes, e mngMSztás célt szolgálják a Kár-
pátoktól le az Adriáig Thálía vándor papjai. 
Ez a nemes, dicső cél volt s van felírva három-
színű lobogójukra. 

Ezt'rt a célért küzdenek, ezért harcolnak 
szívvel, lélekkel, a művészetek minden szép és 

nemes fegyverével S a magyarság elsmerése 
koszorúzza meg az ö — ősapáink, anyáink 
édes nyelvét terjesztő — áldásos működé-
süket. 

S épp a magyar színészet e cultur missi-
ója teszi fontossá, igen fontossá a mi, legna-
gyobbrészt tót ajkú és érzelmű községünkben 
szülészetünk kérdését, melyet könnyelműen, ön-
zöen megoldani nem lehel, nem szabad. 

Igaz, hogy jelen idő szerint tót a jkú pol-
gártársaink nem igen jarogatnak a színházba. 
De e sorok írója évről-évre figyeli azt a hatást, 
melyet a szini előadások társadalmunk minden 
még tőt ajkú és érzelmű rétegére is gyakorol-
nak s a melyek eredményeképen sok este év-
ről-évre mind több és több előkelő tót gazda — 
és mesterembert lehet látni a színház látogató 
közönség közt. Ezen hatásnak tulajdoníthatók 
be azok a gyakori műkedvelő előadások, melye-
ket iparos iíjaink szoktak szép erkölcsi ered-
ménnyel rendezni. Sőt a mint hallottam nemré-
gen a megye egyik községében — talán ha jól 
emlékszem Csabán — tót gazda ifjak és leá-
nyok rendeztek műkedvelői előadást. S ki tudja, 
nem-e lesznek ilyenek már a közel jövőben ná-
lunk is a magyar eszmék s nyelv térfoglalásá-
nak diadalául. 

Igaz és természetes az is, hogy — a még 
most csekély számú tót ajkú színház látogató 
közönségünk ízlése nem fejlődött s nem is fej-
lődhetett annyira, hogy az előadások niveauját 
megítélni képes legyen vagy talán az előadások 
meg vagy meg nem felelő volta felett ítéletet 
mondjon. De igenis igen fejlődött és kényes Íz-
lése van a színház látogató törzs publikumnak, 

amelynek túlnyomó részét intellígentíánk szol-
gáltatja. Az az intelligentia volt a melynek alkalma 
az ország: fővárosában művészektől előadva látni 
az egyes darabokat a legszebb kiállításban s 
legjobb előadásban. S ezek után nagyon idejét 
multa már az az annyiszor hangoztatni szeretett 
állítás, hogy Szarvason nem lehet kényes Ízlés-
sel bírálgatni az előadásokat. Örüljünk ha szí-
nészeket kapunk! Miért? Én nem tudom meg-
adni reá a fele etet. Igenis ennek a mi intelli-
gentiánknak nem lehet akármilyen előadásokat, 
hogy ugy mondjam — beadni. Ennek a mi in-
teliigentiánknak, amely szép összegre rugó bér-
leteivel lehetővé teszi, hogy nálunk egy nagyobb 
s jobb minőségű színtársulat is existálhasson 
igényei is vannak már, melyek kielégítésre vár-
nak . Hiszen vágyaink nem törnek az égbe, s 
a vidéki nagyobb városok színigazgatói is meg 
vannak elégedve, ha rá nem fizetnek előadása-
ikra tavaszon és nyáron át. A miben támogathat 
őket a község is avval, hogy a színházért fize-
tendő s általa követelt horribilis összeget lejjebb 
szállítaná. 

Jelenleg még napról-napra és ugyanaz a 
pubíicuma, évről-évre egy és ugyanaz a bérlője 
a nálunk idéző színtársulatnak: az inteliigeiitia. 
Szarvas társadalmának azaz osztálya, mely leg-
szegényebb, s a mely -mégsem kiméi költséget, 
még a jelen nyomasztó pénzviszonyai közt sem, 
nem kímél fáradságot — a napról napra való 
terhes színházba járást, — csakhogy annyira, 
amennyire, erejétől telhetőleg megadhassalehetö-
ségét annak, hogy nálunk legalább hat hétig 
színtársulat lehessen s betölthesse fennt kifejtett 
culturmiszióját, megadja lehetőségét a magya-

JEmlékvers. 
Nefelejts virágból 
Küldök ím egy csokrot, 
— Óh, hogy nem küldhettem 
jEl, az egész bokrot! — 

Minden szál virágja 
Hadd súgná füledbe, 
Küldője mint vágyott 
Igaz szerelmedre. 

Szerélemre a mely 
Minden bűntől tiszta, 
Melyre a csalfaság 
Bélyegét nem nyomta. 

Szerelmet szerelmért 
Ádj csak óh leányka, 

Minden szol virágja. 

S&rsom. 
Oh az én sorsom kietlen, mostoha, 
Örömvirág nem nyílt a kertemben 

• • 

Örökös gyötrődés, örököd szenvedés. 
Vágyni minden titán. Semmit el nem érni 
Vérző sziv sebére enyhet soh 'se lelni, 

Vágyódó lélekkel repülni magasra, 
A fényes felhőket messzire elhagyva 
Át a mindenség en^ át a csillag táboron. 
I f j ú , tüzes vérrel az eget megvívni 
S letörött szárnyakkal pocsolyába hullni. 

# 

Bolygani virággal kihimezett réten, 
Hallgatni madárdalt az illatos légben 
S nem tudni örülni danának, virágnak. 
Ilisz zengő madárdal csak károgás nékem, 
S virág ha nyílik is, tövise a részem. 

Semmit nem szeretni, gyűlölni a létet, 
Irtózni a csúftól, gúnyolni a szépet 
Benn égő pokollal, mosolyigal az arezon 
/I mi fáj, mi sajog kaczagva titkolni, 
Vágyódva s nem iudoa soha imádkozni. 

A boldogság is kin, hisz csak másnál látom 
Én nálam már csak régi tündér álom, 
Mely valóra soha nem váV e világon. 
Szerelemben, boldogságban nekem lenne részem ? 
A kutyám is kerül, az se szeret engem. 

Mindenki szeret, csak én vagyok kivetvef 

Mindenki boldog, csak én vagyok feledve, 
Mindenkinek van egy, csak nékem nincs senki 
Minden hő ajakra forró ajak való9 

Csak az enyim árva, szomjazva, bujdosó. 

Az élet útjait egymagámba járom 
Soh' sem lesz énekem hűn szerető párom, 
Ki gondom viselje, terhem megkönnyítse. 
Pedig, hogy imádnám, pedig hogy szeretnem 
Szerető szivemmel mily boldoggá tenném. 

Eh ! mily dőre álom! Sírt ha nékem ásnak ^ 
Ez gyönyörűségem: könnyebb lesz mint másnak 
Éltemet lezárom mint egy viselt gúnyát. 
Senki nem törődik én velem majd akkor, 
S mily jó lesz, hogy nem lesz, ki nálam virasszon. 

Csend lesz körülöttem. Csak a gyertya 
Fog halkan serezegni, felettem vigyázva, 
S nem zavar asszonyok sirató danája. 
Ne is jöjjön senki! Ö se az „egyetlen" 
A ki... régi mese, feledve van regen. 

Feledve, feledve. Koporsó kell nékem 
Melyben megpihenjek, oda lenn a mélyben. 
Hol néma, mély a csönd, a sötét Jiani 
Hol nem él érzelem, hol nincs már gondglat, 

f. • 8. V, 
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rosodás terjesztésének, mert érzi, tudja, hogy ez 
az o essege. 

De vájjon, ha máj A azt fogja látni ez mi 
áldozatkész, lelkes közönségünk, hogy e köteles-

• ség tulterhes lett egyesek önzö eljárása által; 
ha azt látja, hogy Ide olyan színészek jönnek, 
a kik hivatást tévesztettek, mert grófoknak szü-
lettek s igazgatójuk képzelt büszkeségébea on-
tetszelegve magának hivatásához mit sem ért 
s társulatának tagjai mit sem tudásokat téli ál-
lomásuk nevének ragyogtatásával akar ják lop 
Jezni, ha azt látják hogy az itt időző színészek 
csak másodrendű köretét képezik annak az en-
seinblének, melyet a téli 'ársulat; alkot, ha rnnjd 
azt fogja tapasztalni, hogy összevágó, c o m c t 
előadások helyeit extempörizálasokat kap s a 
színészek s a clirectíó részéről ínég fumigáláshaa 
van része, ha azt kell majd látnia, hogy e szí-
nészek még a lapokban is gúny tárgyává .akar-
ják tenni, ha szemlélője lesz annak, hogy a mi-
dőn a helyi sajtó, közönsége érdekeinek igazsá-
gos megvédése érdekében, felemeli vétó szavát 
akkor egyesek állásaik tekintélyét felhasználva 
elnyomni akarják a sajtó jogos felháborodását 
természetesen hiába akkor, kérdj fik, fog e majd 
ez a lelkesedő, áldozatkész publicutn bérelni sietni 
s igy megadni a lehetőségét annak, hogy nálunk 
színészek játszhassanak, s igy terjeszthessék a 
magyarosodást? 

Augusztusban nálunk is megnyílik a szín-
ház kapuja, hogy oltárán Thálíának áldozzan »k. 
Minthogy a szini kerül elek létrehozása mind ez 
ideig meg nem történt, azt hogy nálunk ki fog 
játszani, most még a sziníigyí bizottságunk fogj t 
eldönteni. 

• • 

Nagy és nehéz a kérdés mely Ónok elüti, 
áll uraim. De mivel tudjuk, hogy önök szakkép-
zett, finom izlésü emberek, hisszük és lenn-ljük, 
hogy választásukban csa - egyrv lesznek önzet-
lenül Ukiutettel: a mi jó közönségünk érdekére 
s - a legtöbbet érőnek adják meg a jogot a ját-
szásra az őszi saisonra. 

Sem feladatunk, sem jogunk az önök vá-
lasztásának élébe vágva, bárkit is ajánlanunk. 

Intézkedésüket azonban minden esetre fi-' 
gyelemmel fogjuk kisérni, S minthogy tudjuk, 
hogy önök azt elfoglaltságuk miatt meg nem te-
hetik — s csupán, csak ezért — választásuk 
után mi fogjuk fel kerosni az önök altal kivá-
lasztott színtársulatot Személyes tapasztalás u t ján 
fogunk meggyőződni a választott társulat képes-
ségeiről, időt s fáradságot nem kiméivé s tapasz-
talatainkról még a társulat meg érkezése előtt 
informálni fogjuk közönségünket a társulat mi 
némüségérí I. 

Igazságosan, tárgyilagosan, kiemelve a jól 
s kíméletlenül leleplezve a rosszat. S nem fog-
juk engedni, hogy — mint a múltban — felül-
jön a közönség a nagyhangú, sokat ígérő igaz-
gatói előleges jelentéseknek. 

Adjon Isten önöknek uraim sok szerencsét 
választásukhoz, hogy ne kelljen mint a múltban 
saisonunk végéi ismét azt mondanunk: s Thalia 
oltárán csak egy csomó hamu maradit megszív-
lelendő' tanúságként a jövőre. 

Mos' volt 53 éve annak, hogy felviradt a ma-
gyarra a legszebb legragyogóbb nap; ennek emlékét 
ünnepelte a szarvasi ág. hitv. ev fogynia. Vajdaköre 
pénteken d. u. 3 órakor szép számú közönség elölt. 
Az ünnep Iefolyásá"öI következőleg számolunk be: 

A tanulói dalkar zengése után linika Gyula 
gymn igazgató s a Vajda kör elnöke tartott, igen szép 
beszédet. Hiszen igaz, hogy már megszoktuk tőle, hogy 
mindég remek tartalom dus beszédeket tart, de ez 
talán valamennyit telíti multa ; mórt elragadta hazafias 
lelkesedése s ugy tudott lelkesíteni, hogy ha tuJiu 
azt mondotta volna, menjünk uíáua, a harezba men-
tünk vö]naT annélkül, hogy mí'gkérihvmtínk, hogy hová 
vezet, s lia ellenség elé ál jfoit volna harczoltun 
vul.ua ugy, oly lelkesedéss 1, mint azt telték d cső 
őseink. De erre most, nincsen szükség, nincsen kii! ő 
ellenség(?) csak belső, s ez el fon li,jj nagyon nehéz 
harczolni. 

, Hálát adhat a tiuníö. ifjúság, hogy olyan igaz-
gatója van, hálát adha; i Vajda kör, hogy olyan el-
nöke van ! Csak kövesek öt n nidenhen, tfdunsék ót 
eszmény képokul, akkor helyes uLon haladnak. Mnri 

"'olyan 'derék iérfiu, olyan lelkes hazali a mostani 
• világban — váljak be — nagyon kevés van. DvS ne u 

akarok róla dics hyimuust zengeni, ö e-re nem 
szóiul rá. 

szavalat s ezek közül az első a mi 

Nemzeti dalunk, a mely ezen a dicső napokon 53 évvel 
ezelőtt született. Nagyon, nagyou szép vers, ép azért 
nagyon nehéz a szavalata, mert érzés és természetes-
ség kell hozzá, nem betanult plastikai mozdulatok. 
Nagyon ri tka még a jó szavalók közt is, aki a Nemzeti 
dalt szépen tudja előadni, mert Petőfi verse csak ugy 
szép, ha lelki'sit. Vaugydnél az érzés meg volt, tálán 
nagyon is, de a természetesség az nem. Ezt lehet mon-
dani Tóth Kálmán, ,.Előre" cz. verséről is, mert ahhoz 
nem csak előadási képesség, hanem szép s jó hang is 
kell. Közbe volt Dérezi Imre szavalata, mely égyike 
volt a legsikerültebbeknek. 

Gyökössy József szavalta ezután elég jól s ért-
hetően bátyjának Gyökössy Endrének szép versét. 
Hallottunk már Gyökössytői tavaly is egy szép költe-
ményt s hozzáadva ezt a mostanit y „Kossuth katonád-
ját azon örömünknek adunk kifejezést;, hogy ezen köl-
temények írójában van tehetség, hazafiúi szeretet s ha 
igy halad reméljük, hogy lesz belőle valami s nemcsak 
tuczat számra termő 'iizfa poéta. 

Két öJyau költemény is volt, melyet kör tagjai 
iríak. Az egyik pályany«rtos, Salgó Zoltánért igen 
szép volt A másik a Szerzetes volt, kinek iiójában ez 
utílo itélre van tehetség. Mi a költemény után mond-
juk ki, hogy tud irni, de hullottunk megjegyzéseket, 
különösen a hölgyektől, hogy már a haja is mula'hb 
hogy Belepotoczky egykor nasy művész lesz. 

A pálya dijat nyert prózai műnek részlet felolva-
sása volt "még közbe. De a műre az a megjegyzésünk, 
hogy talán azt mai hangún is Írhatta volna a szerző, 
Beíepotoczkv István, hiszen elismerjük, hogy nagy fá-
radságba került neki mind azon adatokat megszerezni 
De fel kelleti volna említeni, mikor azt sorolta fel, 
hogy ki mit áldozott a hazáért, hogy mennyasszony 
nem csak jegy gyűrűjétől, hanem hanem magától a 
vőlegényétől is megvált. Ki a harcban elesve, sohase 
látta többet, viszont cs még se elvesztett boldogságot 
hanem elveszett hazát .sirat ta s hogy a lelkesülő hon-
leány nem csak karpereceit áldozta fel a hazáert, ha-
uem maga is a táborba iwnt s ha karddal nem szol-
gálhatott is hazájának, hát a sebei ültek ápolásával 
foglalkozott. Ha ilyen hangon irta volna, akkor 
melegebb fogadtatásban részesült volna. A lélekemelő ün-
nepély az énekkar egyének elzengésével zárta be. De talán 
nincsenek neuink szi^p hazafias dalaink, hogy iiy ha-
"aíi;»s ünnepélyen az MAIfökl"-rői zeng a dalkar? 
Vedig, hogy mily s/épek azok a hazafias dalok, arról 
•meggyőződhetünk este, midőn hazafiúi lelkesedéssel, 
A ás/dóval, fáklyákkal enekelve járta be az ifjúság, fő-
utcáinkat s mi örömmel látjuk, hogy az a lelkesedés, 
a mi áthatolta 48-ban itjaiuKat, meg van most is, ha 
i emis olyan nagy mértékben s ha életüket nem is ál-
áldozhatjak fel, mert nincs most erre szükség és ¿¿.lka-
lom — feláldozzák lega áhb torkukat. S ha ezt a lel-
kesedést meg tartanák nagy korukban is, ugy betelje-
sedne azoti hő reményünk, hogy „hazánk szabad s bol-
dog lesz, ha nem ma, hát holnap" 

Adja az Isten ! 
* * 

A függetlenségi körben igen szép számban gyűl-
tek össze a függetlenségi szent eszmékért lelkesedök. 
A tanuló ifjúság elment a kör elé és ott elénekelt egy 
pár igen szép hazafias dalt. Az ének után Dr. Haviár 
Gyula intézett beszedet a tanuló ifjúsághoz, melyben 
lekszólította, hogy hazafias lelkesedésüket tartsák meg 
egész életükben. A* ifjúság lelkeden éltetve a függet-
lenségi kort és az ott lévő kiválóságokat, i g j Haviár 
Gyulát, Bor.ka Gyulát, Papszász Gyulát, Hencs Bélát, 
eltávozott a körtől. A tanulóság egyrés/,e elment az 
Árpádba, a karzatra., hol az iparosok voltak nagyszám-
ban összegyűlve. Éneklés után Dancs Szilárd, majd ké-
sőbb az itjuság kérésére Melis János beszólt az ifjú-
sághoz. A beszéllek után cigány zene mellett, az ott 
lévő közönséggel együtt elénekelték a Kossuth nótát. 
A bankett után tánc következett. 

* * 
* 

Mindezekről látjuk, hogy márc. 15-ikét ez évbon 
a többi éveknél fényesebben ünnepelték meg. Kívána-
tos volna ha minden évben fokozódnék a fény és a lel-
kesedés, és ne csak a főutcának egyrészét, hanem az 
egész várost világítanák ki. 

Ugy legyen. 
Eri. 

Lajos színtársulata fog az őszön 
át, nálunk játszani. Tegnap tartotta ugyanis ülését a 
s-'in ügyi bizottság, mely a három pályázó: Köv«sy, 
D.-ák, és Szalkay közül ez utóbbit becsülte legtöbbrt. 
Szalkay most Szatmáron játszik. Társulata jó voltának 
tudhatjuk be, hogy pályázata nélkül kapta meg a jö-
vő t'vira a Miskolci szíjházat, Igy mi is ió reménnyel 
né hetünk szini saisonunk elé. Majd elválik, mit fog 
ho/ni. S/.alkay áprilistól Csabán, majd Orosházán fog 
játszani s innét jő hozzánk. Könnyii lesz tehát társu-
lata erőivel már előre is megismerkedni. 

— A szarvasi gyorsíró kör. A főgymnasium 
gyorsíró köre, mély a g^orsirás terén igen szép ered-
ményt ért el, oz évben részt fog venni a Budapesten 
hir-andó országos gy u* irö versenyen is, mely folyó hő 
23-án fog megtartatni a képviselőházban, Satkó Sámuel 
gyorsirászai i tanár toly'on gyakorolja a tanulósággal a 
gyorsírást és igy remélhető, hogy a szarvasi tanulók 
dicsőséget fognak szeívzni maid a versenyen. A kor 
é é- Foldvárszky Pál ifjú-ági elnök áll, kinek a gyors-
írás tevén való ügy ss^gét mutatja az a körülmény, 
hogy 2 évvel ezelőtt Bpesten a versenyen az első, 
Pápán pedig tavaly a második dijat nyerte el. 

— Tánczpróbabál . D i ó s z e g i István 
beli fáneztanitő, f. hó 23-án a Központi szállodában 
táiiezpróhalálat rendez. 

. — Lemondás. Medvegy György Szarvas köz-
ségi főpénztári ellenőr, adásáról lemondott. A képvi-
selőtestület legközelebbi gyűlésen fog határozni az ál-
lás betöltésé iránt. 

— A rendÖrbiztosi ál lás Szarvason betöl-
tésre vár; Bíró Imre rendőrbiztost ugyanis, aki eddig 
fegyelmi vizsgálat alatt állott az alispán állásától el-
mozdította. Birö rendörbizto.s e határozatot; a közigazg. 
bizottság fegyevmi választmányához felebbezte meg, s 
moly azonban az alispán határozatát helyben hagyta. 
Igy tehát, mivel két egybehangzó határozat ellen fe-
lebbezé^nek helye ninc,, a hatarozat. jogerős. 

— Vízbe fult Öcsödön f. hó 13-án Földi Juli-
anna 2Vs éves kis leány. A tanya udvarán játszott s 
beleesett egy vizzel telt gödörbe s abba betefult. 

— Legjobb orvosság. Mindazok, kik gyomor-
baj, étvágytalanság, rossz emésztés, máj táj dalinak, kő-
lika, vérszegénység, ideges fogfájásban szenvednek, 
használják a világhírű Pserhofor vértisztitó labdacso-
kat. melyek teljesen ártalmatlanok, gyorsan és bizto-
tan'hatnak és a legelső rangú orvosok által ajánItat-
nak. Hasznos szolgálatot vélünk tenni t. olvasóinknak, 
ha e kitűnő szert b. figyelmükbe ajánljuk. 1 tekercs, 
mely 6 doboz á 15 labdacs 1*05 friért. A pénz elő 
leges beküldése irán t tekercset 1 25 írtért, 2 teker-
cset 2*30 friért, 3 tekercset 3'35 írtért küld bérmentve 
Pserhofer J . gyógyszertára, Bécs I. Singertrasse 15. 

— Személyi Mrek. D a r á n y i földmiveies-
iigyi miniszter köszönetét és elismeréset nyilvánitotta 
M a u t h n e r Ödön cs. és kin udvari magkereskedőnek 
azon hazafias tevékenysége és közreműködéséért, me-
lyet a párisi nemzetközi kiállítás magyar o ztálya 
sikerének biztosítása érdekében kitejtett. Fiát, Mauthner 
Alfrédet pedig Ü Felsége ugyancsak a párisi kiállítás 
magyar osztályán kifejtett ügybuzgó tevékenységeért 
az arany érdemkereszttel tüntette ki. A fiatal, alig 
23 éves képzett és törekvő kereskedő valóban rászol-
gált. a kitüntetésre, mert a kertészeti kiállítás rende-
zésében, — ami oly fényeseu sikerült — nagy rósze 
volt. Szívből gratulálunk az apának a fiához; mert 
a kitüntetés fényessége reásugárzik az apára is, ki 
mindkét fiát ugy nevelte, hogy ők is díszére fognak 
válni a hazai kereskedelemnek. 

— Magyar ruha. A csabai Rudolf gymnasium 
diákjai a Kolzsvári diákság Mhivására lelkesedéssel 
kimondták, hogy ezentúl magyar ruhát viselnek. Ezzel 
külsőleg is kíakarják fejezni, magyar voltukat s haza-
fias pártolásba veszik az ébredő magyar ipart. Az ifjú-
ság e lelkesedés és dicséretes felbuzdulásának gyakor-
lati értéke is van csak magynr iparostul csak magyar 
szövetből készült ruhát vesznek. Üdvös dolog lenne, ha 
a csabai Rudolf gymnasiumot követnők a többi gymna-
siumok is. 

— A vármegye adományai . A bel ügy mi-
ni ster jóváhagyta a törvényhatósági bizottságnak azon 
határozatait, amnlyrkkel Vörösmarty Mihály szobrára 
100 koronát, Munkácsy Mihály emlékének inugöröki-
téséro 100 koronát és a váczi siketneina-mtézet javára 
20 korul,.it, a házipénztár maradványa terhére meg-
szavazott. 

— Tavasz. Az idő kezd tavasziasabb allűröket 
ölteni a hosszadalmassága miatt erősen megunt tél 
után s a héten már elég szép enyhe tavaszí napjaink 
voltak. A tavaszi verőfény kicsalU a tavasz szelíd 
hirnökét, az első ibolyát is a földből s meg jelölitek 
az enyhe délutáni napfényben sétálók gomblyukaiban 
az illatos kék csokrok a legszerényebb s legkedveltebb 
virágból, az első tavaszi ibolyából. — A tavasz kel-
lemes oldalával együtt annak kellemetlen részét is kell 
már tapasztalnunk s az erős böjti szél is működött a 
héten, nem egy kényelmes embert szalasztatva meg le-
kapott s tovasodort kalapja után. Bár tavaszi esőzésben 
is volt részünk a héten eléggé s igy hát a tavasznak 
kellemes és kellemetlen oldalát is érezvén, bátran 
mondhatjuk, hogy tavasz vau. 

Halálozás. Kondoroson február 27-én hunyt el 
Augusz János hites ügyvéd, volt táblabíró és váradi 
püspöki uradalmi ügyész 92 éves korában, Kondoroson 
1876 óta tartózkodott, hová leányához, egykor Pethe 
József községi első jegyző házához tért volt nyugalom-
ba s holta napjáig ezen leánya, most férj. Borsody 
Józsefné szerető' gondviselésében élt. A községnél mint 
pénztárnok, majd törvénybiró hosszab ideig működött, 
általános szeretet és tisztelet környezte. Érdekes 
visszaemlékezéseinek elbeszélését mindig nagy figye-
lemmel hallgatták környezői, mert egy élő krónika 
volt az áldott öreg ur, a ki jóízűen tudta elmondani, 
a miket át élt jurátus korától kezdve. Most hiányozni 
fog a koudorosiaknak, kiket rövid szenvedés után oly 
váratlanul itt hagyott. Áldott bgyen emlékezete. 

— Placsek Vilmos évek ota fen álló, és kitűnő 
hírnévnek örvendi) férfiszabó -üzletében férfi és gyer-
mekruhák feltétlenül a legelőnyösebben vásilrólhatők. 
Budapest, Károly-körut, központi városháza. Állandóan 
dus raktárt tart a legújabb kés-z férfi- és gyermekin-
hákból, vala;mini.n fc niértékszeriati megrendelések ezé!-
jából a legdivatosabb bel- és külföldi szöretekböl. 
Mintákat kívánatra ingyen küld e teljesen megbizhatö 
czég és inint igen jutányos bevásárlási forrást melegen 
ajánljuk t. olvasóinknak. 

— Beküldetett . Egy polgártársunk Halieky 
Mihály beküldte hozzánk a következőket és felkért 
hogy azt közöljük. Mí közöljük ugy, a hogy be lett 
küldve: 

• Kamara ajtó feltörés történt e hó 11 és 12-iki 
közti éjjel Iíaliczky Mihály Zahoretz házáuál s miután 



ket éjjel keveset alattunk kis halott volt az háznál te-
hát hétfőn este 8 óra után leiek vittünk. De sohasem 
tutija az ember mire virrad regei viradóra kamara aitö 
fel volt. törve. De jóságos pokolbeli satan azt sugallota 
az jö szivfi betörőnek hogyne vigye az egész, mert kol-
dus tarisznya és vagy dt kilőnyi s^alonat két darabba. De 
csak ngy válogatva vitt négy szál kolbászt az egész 
arra is gondolt hogy böjti szakaszban vagyunk elvit 
még 6 literes fazekat lekvárral és egy kenyeret és 
ajtón függő szőlő metsző ollót talán hogy vidékre ka-
pásnak akar menni. Eszerint kirelmem volna a Tekin-
tetes Járási Főszolgabíró úrhoz vagy nemes vármegyi-
liez hogy s miután károsult vagyok az Mz örzö kutyá-
ért adot ne muszáj volna fizetnem ezután. De őszre ha 
öszoirás lesz arra gondolatra jöttem hogy szalona éa 
leRvár őrző kutyanak iratom be talán akor majd nem 
kell adott fizetni. S mintán adott kell fizetni kutya 
ntan 16 harnal elég. Kit kutya van. 

Megkarosult szegény 
Haliczky Mihály Z thorecz. 

3 0 mil l iós kö lcsön. Bizonyára ismeretes a 
közönség előtt a mozgalom, melyet a főváros avégből in-
dított, hogy nagy kölcsönét aláírások utján szerezze meg 
E kölcbön létrehozásához a szarvasi takarékpénztár is 
hozzájárult 50000 koronával. 

Időjárási jelentés 1901. márelOig 

h 1 • / f • aroi. 

Álóiirott községi elöljáróság közhhré teszi, 
hogy a községháza épületére 34 uj külső abla-
kot a déli és nyugati bejárónál 2 inga ajtót to-
vábbá 6 hivatali szobába uj padolaíot készít 
tet s e munkálatok telje sítekét szóbeli verseny 
tárgyalás utján kivánja biztosítani. 

Az árlejtés 1901. március hó 20-ik napján 
d. u. 3 órakor fog a községháza tanácstermében 
megtartatni. 

Az árlejtesi feltételek az első jegyzői irodá-
ban (Boros Mátyásnál) a hivatalos órák alatt 
naponként megtekinthetők. 

Szarvas 1901. márciás 9-én. 
az elöljárók nevében : 

Salacz József ) Melis János, 
elsíí jegyző. biró. 

s mS 'Uf 
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Németh János orosházi lakosnak Kis-
Szénáson a gróf Trautmandorf féle föld-
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Szarvas 1901. márc. 16 Plencznei Lajos 

Felelős a szerkesztésért Sámuel A. a kiadó 

2736 
11901 

I I I 1901 . 
ikt. 

S z a r a v s nagyközség elöljárói . 

Van szerencsénk az érdekelteket " CK uton 
is értesíteni, hogy a gyulai kerületi betegsegélyző 
pénztár közgyűléseire a szarvasi járás községéi-
ből a munka adók közül 2, az alkalmazottak 
kö*ül 6 kiküldöttnek 6 évre terjedő megválasz-
tására a járási főszolgabíró ur az ipartestillet 
helyiségébe határnapul f. év márciás hó 18-án 
napjának d, u . 3 óráját ttizte ki. 

Szarvason 1901. március 13-án. 
az elöljárók nevében: 

Salacz József) Melis János, 
első je gyzö, biró. 

Alól írott községi elöljáróság ezennel köz-
hírré teszi, hogy a szarvasi sorozó járáshoz tar-
tozó 1878 1879. ISRO-ik évben született állí-
tás kötelesekre vonatkozólag a fösorozán Szarvas 
község tanács termében az 1901. évi április 9, 
10, és 13-án napja in 'a következő sorrendben fog 
megtartatni. 
1901. április 9-én Szarvas I korosztálya 

„ „ 10-én „ II és I I I korosztály a 
megvizsgá landó apák és az önkéntesek . 

„ „ 13-án a szarvasi járás területén tar-
tozkodó idegenek. 

A sorozás mindenkor reggel 7 és l/a óra-
kor veszi kezdetét. 

F e l h i v a t n a k ennél fogva az ál l í tás kötele-
sek, h o g y a m o n d o t t helyen és időben tisztán 
ö l tözködve ho t nélkül j e l e n j e n e k meg. 

Szarvas 1901. március 14. 
az elöljárók nevében; 

Jeszenszky, M elis, 
jegyaö. biró. 

Egy csinosan berendezett búto-
rozott 

szol) a 
a BeMezey-iiton kiadó. 

Hol ? Megmondja a kiadóié i-
vataL 

Jobb megírizMóíib 

nem l é t e z n e k , mint a minőket 
2 * 7 é v ó t a , szállít 

«rai -

es. és kír. udvari magkereskedése 
BUDAPESTEN 

Írtulák és VII. Rottenbiller-utcza 33. 
rak tá rak : (Közúti villamos megállóhelye.) 

Elánisi tó VI. Andrássy-ut 23. 
helyiségek : (A m. kír, zpárával szemben) 

220 oldalra terjedő képes árjegyzékétkívánatra 
ingyen és bérmentve küldi . 

ora&9 eszzseresz es latszeresz 
Szarvason. 

Ajánlja clusan felszerelt raktárát ugy-

Valócli schweiczi zseb-, fali-, inga- és 
ébresztő órákban ; 

Arany és ezüst ékszerekben felelő-
ség mellett. 

Nagy választék taj ték pipák és szip-
kákban, valamint szemüvegek és czwikke-
rekben. Órajavításokat, aranyműves mun-
kák a L valamint vilanycsengö szerelését ős 
annak javítását hallatlan olcsón, gyorsan 

pontosan 5 évi jótállás molett 
.VU/j 

ÎEP 



B B B t f n ^ n c a a 

Mindazoknak, a kik meghűlés, vagv túlterhelő«, ugys/intén nehezen emészt-
het , vagy meleg, vagy hideg ételek, va^y rendetlen életmód által gyoinorbajt, úgymint: 

G y o m o r - k a t a r u s , g y o m o r g ö r c s , 

.gyomorfájdalom, nehéz emészthetőség, vagy elrwálkásodáshan szenvednek, ezen házi-
szer ajánliaiik, melynek kitiinö hatása éveken kipróbálva 1.-tt. Ezen biztos szer az 

Ullrch Hubert-féle gyógy fii bor. 
Ezen gyógyfü-bor kitűnő gyógyhatású füvekből ós tiszta borból lett készítve, 

feléleszti az emésztő szerveket, az embernél elősegíti az emésztést és kitűnő hatással 
van a vérképződésre. 

Idejekorán való h ¡sználatiiál a gyomorhaj máj* csirájában el lett fojtva. Azért 
igyekezzünk kellő időben használatba venni. Simptomák, mint; fejfájás, büfögés, 
gyomorégés, felfúvódás és hányás, moly idiilt gyonmrluijnál sűrűbben e lő fo rdu l , 
elmúlik néhányszori ivás után. 

Székrekedés ós ennek következtében előforduló szívdobogás ('s álmatlanság, 
máj- és vesebaj gyorsan javul. Gyógyfühor kitűnő ha fissal van az emésztésre, könnyű 
szekletételt idéz elő, eltávolít kártékony anyagot a gyomor és belekből. 

Aszott, sápadt kinézés, vérszegénység, elgyengülés rendesen íosz emésztés 
következményei, rosz vérképződés és májbaj kö^ etkeztéhen. Étvágy hiány, ideges 
lehangoltság, úgyszintén ismétlődő íejfájá* es álmatlan éjszakák sok embert vittek a 
sirha. Gyógyfübor az elgyengült életerőt feléleszti, liyogyfvibor elosegiii 
az étvágyat, ezáltal könnyíti az emésztést és a táplálkozást, elősegíti nz anyag cserét, 
jó hatással van a vérképződésre és az izgatott idegeket lecsillapítja, növidi az élet-
kedvet. Ez t bizonyítja számos elismerés es köszönő nyilatkozat. 

Gyógyfübor kapható Üvegenkint3 és 4 koronáért következő gyógyszertárakban: 
Gyula, Kétegyháza, Elek, Székudvar, kisjenö, Vadász, Sarkad, KíMegyán, Doboz, 
Békés, Mező-Beréjiy, B.-Csaha, Uj Kígyós Apácza. M egyes.-] >odzás; Kunágota, 
Iievermes, Mácsa, Szt.-Márton, Zimánd, Znránd, Boros Jenő, CVermö, Apáti, Nagy-
szalonta, Marcziháza, Zsadány, Okány, Vésztő, Szeghalom, Körös Ladány, Körös 
Tarcsa, Gryoma, Endrőd, Kondoros, N.-Szénás, Csorvás, 'Tót-Komlós, M.-Kovácshátza 
Battonyn, P.-Sz.* Tornya. Kurtics. r j - t tzent-Anna, Komlós O-Szt nt-Anna, Bankuta? 
Bokszeg, Tenke, Kornádi, Osőkmő, Déva-Ványa, Orosháza, Arad, Nagy várad. Szarvas, 
Békés-Szent-András, Öcsöd, Mezö-Tiir Endrod, Gyorna, Kondoros, Sz T más, B'm, 
Óorosz. Ugy Magyaroi'ország mindem kisebb helyiségeibe és nagyobb vámsaiba. 

Úgyszintén eredeti árak betartása mellett a szarvasi g\ ógyszei tárak vagy több 
üveg gyógy fiibort Ausztria és Magyarország bármely községébe küldenek. 

Utánzatokra figyelemmel 1 együnk I 

Tessék kérni 

Ullrich Hubert-féle gyógy fü bor. 

Kitűnő kaszák iotaiias ni ellett. 

F R A N K V I K T O R 
v a s l v e r e s k e d t v s e 

S Z A B V A S , K I o 3 S * u . t l x L a j o s - u t c z a 
(Xy/> cs i k - IV1 < • épületi:011.) 

2615 n-öl kerti föld, melyből körülbe-
ü-öl herés 700 a-öl szőlő ültetés 

í rigolirozva van a mult évben, a 
veteményes és udvar, az egész terület 
machlura élő sövénnyel ezenkívül oszlopokkal 
dróttal körülkerítve a rajta lévő s kitűnő 
ivóvizet szolgáltató kúttal és téglaépülettel 
melyeben I szoba konyha kamra istáló és ket-
tős piiicze van — szabad kézből eladó. 

Felvilágosításokat acl a tulajdonos 
Salacz József 

első jegyzi 
ujcgsagagaggBBatggs^^ w Kft Kcssew» 

' " ' ^ e n megieie 

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudo-

mására hozni, hogy itt helyben (Kossuth-utcza, 

föléi, (Jriimvald A házában) egy a mai kor 

gényeinek 

ű r h 
IKjI II 

nyitotlani. 

Tapasztalataimat Budapest elsőrendű üz-

leteiben szereztem, minélfogva azon kellemes 

helyzetben vagyok, hofíy t. czimedet mindenkor 

pontosan és jól kielégíthessem ; továbbá tisztítá-

sokat és javításokat legjutányosabb áron eszközlök. 

T. e / j med becses pártfogásáért esedezve 

maradtam alázatos szolgája 

Fehér Lukács. 
férfi-szabó. 

Ajánlja dúsan felszereli raktárát a legpontosabb kiszolgálás 
mellett u. m . : 

Vas, lakatos áru, szerszám, kon * ha föl szerelsek; 
valódi alpacca evő eszközük; különfdle kályhák és tűzhelyek. 

V a r r ö - ó s g a / ( l a s a g i g é p e k , g e p s / 

Géprészek és technikai czikkek. 

S&ckre-kek és ekeU'&eCc9 sz-Qaafca«- . •-¿payá 

Vizma.ites ponyvák és zsákok; egyensúly- tized- s százados mérlegek. 

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

Alkalmi ajándékok dus választékban, 

Őz i\ Pap Lajosné asszonynak 

Puszta-Báboezkai tanyás földbirtoka 
több évekre haszobérbe kiadó. 

Értekezni lehet a nevezett tulajdonos 

növel. Nagy-Körösön V. kerület 289. számú 

házánál. 
1—!J 

T 
Dr. Kriegl Jó ie f 

valódi angol 

B e f o r C . Á f t e r . 
gá ölj 1 ;i fej — és l szakálhaj időeloltí kihullá-
sai és oszükV't és elősegíti a növését 

3 korona 
előlegezése (»lenében egy tégely francó és költség 

menten küldetik. 

Az utalvány czímzendö; 

Tgiewij A. (JjJóĝ zBítóíô  Balz^m-^ífii 
Pregadán Rohitsch — Sauerbrun-n mellett. 

Tömegért rendeléseknél jelentékeny engedmény. 

" u iw r ».'íiyayM'HKjfj 
Nyomatott a „Szarvas és Vidéke" gyorssaj tóján. 
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