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Hirdetéseket jutányos áron elfogad. 
Kiadó s lap tulajdonos SÁMUEL ADOLF 

Lekopik a nemesebb gondolkozás zománca 
a létért való marakodásban. Mig az ember föl-
di javakban meggazdagodik, a lelkiek megrozs-
dásodnak, élvezzük mód nélkül a műveltség ten-
gernyi áldásait, fölhabzsoljuk gyorsan, ami 
felhabzsolható és elnyűtt idegekkel rohanva mi-
liényi porszem társaságában a bizonytalanság 
örvénye felé. Egyetlen dolog vnn, a mi a hét-
köznapiság árnyából kiemeli az embert és feléje 
ragyog: az eszményiség 

Ma az ember eszményiség nélkül nem birja 
megbillantani és megérteni a fényt;, mely nem 
e véges világból való? Hitvány darabja a föld 
kérgének, melyből kiköltözött mindenség lelke; 
silány sirhilvely; lakhelye minden sötétségnek, 
aljasságnak és nyomornak. Boldogtalan az em-
ber, ha elveszíti hitét h magasabb vezércsilla-
gokban s az. ^örökkévalóság élő fájáról lesza-
kadva, az eszniéuyiségtől nem kísérve lehull a 
kétségbeesés sötét mélyébe, mely több ¿s bor-
zasztóbb mint a halál. 

Mert kezdettől fogva csak azok boldogok, 
a kik hisznek s csak azok nyomorullak, akik 
hitüket elvesztették, S tartozzék az ember bár-
melyik vallás buzgó hívei közé, vagy vesse el 
az ember magától a legmagasabb hatalmak föl-
di szimbólumát; a tudás világába menekülve, 
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Isten létezését is megtagadva, csak visszafordul 
tekintete mindig még a földgyomrából is a 
szférák fölé, hogy az elveszített eszményt meg-
találja, mert a tudás fáklyáinak gyönge fényé-
vel nem veszítheti el ragyogóbb eszményeit. 

Nem azok tehát a boldogtalanok és nyo-
morultak, a kik a parancsolt és megkövetelt 
hitet el vesztetfék 8 leszállottak az alkotás mü-
vei közé, hogy a tudomány eszközeivel kutas-
sák fel az uj eszményt, a miben egyáltalán 
hinni tudnak, A bölcselet és természettudo-
mány a maga eszményei felé haladva nem el-
lensége a hitnek, de széttőröje az emberi kény-
szernek, mely a lét legbecsesebb kincseit ha-
szonforrása gyanánt foglalta le és földi hata-
lommá tette mindazt, aminek földöntúli szár-
mazása van. Száz átok menykövét hintse bár 
az egyház az igazság kutatóinak fejére, az 
eszményiség ereje nem a parancsban és kény-
szerítésben rejtőzik* hanem az emberi lélek sza-
badságában, mely letiporva, elgázolva, üldözve 
és bilincsekbe verve is megkeresi magának az 
utat, a melyen vámok fizetése nélkül találkozik 
az örökkévalóság és a végtelenség^gondolataival. 
És az eszményiség után kutatva bizonyára nem 
a tudomány az, mely a hitetlenség és eszmény-
nélküli valóság nyomába ejtette a civilizációt. 

E század minden esetre megvénhedett és 
elveszítette- eszményeit. E kor mindennek csak 
hasznát keresi és az eszniényiség mindennemű 

fékét blutasitja magától, bárhonnan jöjjön is, 
mivel akadályozza élvezeteit. Ma nincs eszmé-
ny is ég, vagy legalább is kevesen vannak, kik-
ben él az ideál. Pedig néhány évtizeddel előbb 
is az eszmények nagy lánggal égő csillagai 
ragyogtak az eszményiség égboltozatán. A haza 
eszménye nagy volt, a szabadság eszménye 
milliók szivét képzelhetetlen szenvedélylyel töl-
tötte el. Az egyenlőség eszménye is mint egy 
üstökös vonult át e század égboltozatán. A 
humanizmus eszményiség is velük volt, beköl-
tözött a gazdagok leikeibe, hogy a szegénység-
nek is jusson helye a társadalom teritett asz. 
tálánál, Hol vannak ma ez eszmények? Sehol. 
Hol a magasság és a fény az irodalomban? 
Emelkedettség a művészetben ? Tisztaság a be-
csületben, a szerelemben, az élet pályában 
most? Hol a mocsoktalanság, a szivekben? 

Szürke szennyes realizmus uralkodik, mi-
óta a világ elveszitette régi eszményeit, az em-
beriség gondolkodása ma a számításon alapszik 
és nem az eszmény, haneui a haszon vonza az 
embereket, minden illúzió és ideál nélkül. 

De azért nem szűnhet meg az ideál műve-
lése sem a vallásban, sem a tudományban, sem 
a művészetben. Hiszen nincs a földnek egy tal-
palatnyi területe sem, a hol eszmények ne la-
koznának. A kimondott, a vászonra festett*. a 
márványba vésett gondolat; mind tele van az 
ideál csodálatos hatalmával. 

Éneli a hétről. 
Jer Múzsa, jer hamar, vesd le pongyoládat, 
S öltsed fel helyébe ünneplő ruhádat. 
Hosszú siestánknak vége van immáron, 
No de hisz'píhentünk eleget a nyáron. 

Vedd elő a sutból azt az ócska dudát, 
Szedjed lei belőle a dinnyét, uborkát. 
S azután fuj belé szedte vedtés szájjal, 
Kenje meg Apolló a hajadat hájjal. 

S ha a duda netán nem szelelne nagyon, 
Kezdjed meg a dalod bűvös, bájos hangon. 
Mitől a népségnek apraja, meg nagyja 
Nagy ámulatában száját nyitva hagyja. 

Zengjük el a hétnek minden eseményét, 
Ugy a miként történt, tartsuk meg a rendjét. 
Mert tudod, hogy pedáns szörnyen ez a népség 
S nagy könnyen kiteszi az embernek szűrét. 

Mit se feledjünk el, semmit ki ne hagyjunk, 
Kosszá Itat, rajta, fel, csengjen bongjon dalunk. 
De előbb add ide a boros kupámat, 

ni, kezdheted a czifra nótádat. 

Zajongás, forgalom van most minden utczán, 
er ugy véli nem is Szarvas ez f á n . 

Hozzánk a színészek nuilt héten megjöttek, 
Szép hallgatóm rendben bemutatom őket. 

Előjár Szalkay, lévén ő dírector 
Mint operett-buffó kaczagtat meg nagyon. 
Régi ösmerősünk Rajz Ödön jön aztán, 
Sok tapsot, nagy sikert arat mint bonviván, 

Ősmerős Kemény is, a baritont fújja, 
Nincs is párja néki, ki oly szépen tudja. 
Hetényi, Virágnak az gyönyörűségük, 
Ha a kaczagástól bőszen potyog könnyű 

Pardon és grátia a dudás fejének, 
Hölgyeim könyörgöm meg hogy ne vemének. 
Nőké az elsőség, az illem igy szabja, 
Ámde végén csattan, példabeszed tartja. 

Feledy Boriska von a primadonna 
Ámde néki most még se híre, se hamva. 
A hiányát űgyan nem igen érezzük 
Szegcdy Zelmában bő kárpótlást nyertünk. 

A kisz Szelesztey isz kedvesz kiszasszony 
Nem értem criticusz pártján mért nincz váljon ? 
Holéczy Ilona — jiinói termetű — 
A hogy játszik cerál valóban nagyszerű. 

A sikkes Vámdyt sem hagyom ki kér 
— Négyszemközt megsúgom — érte 
S egy még kit emlitelc ballerin'Carolát 
Nyilt szinen tapsolták nem egyszer meg 

a verem, 

tánezát. 

Szóval elsőrangú ez a szintársaság 
Zsúfolásig is van majd mindég a színház. 
Ám hiba mi történt töbször is nem egyszer 
Egy helyre két jegyet adtak ki nem egyet. 

S evvel befejezve a solemnis cerclét 
Folytathatjuk tovább a hétnek regéjét. 
„Bor" előadásán ott volt Lepénd község, 
Nagy bajuszu Gore feszelgett az élén. 

Két ünnep is esett ezen dicső hétre: 
Szent István apostol s király születése. 
Utóbbi ünnepen a fényes misére, 
Bandával vonult fel Szarvas tűzörsége. 

Istóczi is járt itt az Eszlárról hires, 
Az ügy miért fáradt nem valami fényes. 
Néppárti lapot inditna az ipse 
Kemény fába vágta, betörik a fejsze. 

Megjött P, tanár is, szalon egylet feje, 
Felvirágzott újra dicső, szép egylete. 
A szalon tagoknak nincs most egyébb gondja, 
Jó-e az apátnak nagy szerelmű csápja ? 

Egy papot egy timár — beszéli a rege — 
Csuftil megugrasztott, hm ! cherchez lá femme ! 
Szerélem kertjében kódorgott a páter, 
Még pedig tilosban — cánis tóta máter. 
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az észméiiyiseget mcgcagauja . az 
tép i a kapcso t a fö ld élete és a mindenség éle-
te közt, m e r t ez a k a p o c s is m a g a az eszmé-
n y iség. L e g y e n ez a legnagyobb és a l eg tö 
letesebb az emberi . é le tben. 

a s ü g y é s z v á l a s z t á s t á r -
.. A s/.avvasi takarékpénztár. részvénytársa-

ság a takarékpénztár ügyész választás megsemmisí-
tésé tárgyában f. -hó. 25-én . közgyűlést tart, a jn iko r 
is megvií; )g, v; e az •mnn 

Mér és társai a választás semmissé tételére fel-
hoznak. 

— L e m o n d á s . A szarvasi polg. leányiskola egyik 
rokonszenves tagja Szőke Rózsa lemondott állásáról, 
mi mán a hajdúböszörményi polg. iskolába választották 
meg tanítónőnek. A megüresedett állásra ang. 26-ig le-

— Beiratkozások. A szarvasi izr. hitközségi 
népiskolában a ' beinitások a következő napokon fog-
nak megtartatni ; szept. lió 1-én 2-án, cl. e. 9—11, cl, 
u. 3—5-ig. 

— K ü r y * Békésen , A békési egyetemi ifjúság-
aiig. 24. nagyon fényesnek ígérkező mulatságot rendez 
melyre le jötát megigérte Kdry Klára a népszínházi 
¡békési születésű csalogánya. A békésiek közt ez igen 
nagy örömöt okozott. 

Hangverseny: A m., kir. országos intézeté-
ben képzett és a vakokat gyámolító országos egylet 
részéről gyámolított vakok zenekara folyó hó 26-án 
hétfőn az „Árpád" szálloda helyiségében hangversenyt 
tar t melyre az éicleklűclö közönség íigyelmét felkivjuk. 

i* a ¿v a 

'"-ázni. 
Amerikába ssökoít . Jancza Márton szarvasi 

tímár mester egy csomó adósság hátrahagyásával. Jan-
eze mindig pontos fizető volt, saját házzal bírt, s igy 
szökése feltűnést keltett. Hitelezői feljelentésére kiknek 
mintegy 5000 koronával tartozott, köröztetését elren-

e z i g / Darabos János hely-
beli mészárosnak f. ho 23-án cl. u Eapuszta János és 
czigány társai elloptak 320 koronát. Darabos azonban 
felfedezte tettüket és kérte a tolvajokat, hogy pénzét 
adják vissza, de ezek válaszul alaposan elverték, fejét 
több helyen beszakították s bajszának egyik felét ki-
tépték. Darabos feljelentésére Pharao kös utódait a 
rendőrség vette pártfogásába. 

— U j i s k o l a . A rom, kath. hitközség ez évben 
egy uj iskolát épített. Ezen állásra még nincs tanitőa 

de a pályázat már ki van irva a tanítói álláshoz. 
H a n g v e r s e n y a z o r o s h á z i K o s s u t h 

s z o b o r - a l a p j a v á r a . Orosháza lelkes] ifjúság f. 
hó 27-én hangversenynyel egybekötött táncvígalmat 
rendez az Orosházán felállítandó Kossuth szobor alapja 
javára A hangverseny műsora a következő; 1 Róbert 
le diable G. Mayerbeer, zongorán előadja Drucker 
Margit. 2. Rendületlenül, költemény, Arany Jánostól, 
szavalja Nagy József, 3. A véa cigány, melodráma, 
Farkas Imrétől, zenéje Farkas Lajostól, szavalja Tóth 
Lajos zongorán kiséri Magyar Lenke. 4. A bakfis, 
monológ, előadja Havas Erzsike, 5. Népdal, egyveleg 
éneklik Kodi Ilonka és f a n gyei Szilárd, cimbalmon 
kiséri Bartók Irénke. 

— I s k o l a m e g n y i t á s . A társ. poJg. leányis-
kolában a beiratkozások szept. 1-én kezdődnek és tar-
tanak 3-áig. Szeptember 4-éij lesz az ünnepélyes meg-
nyitás. 5-én pedig megkezdődik a rendes tani (ás. 

— E s k ü v Ö . S^écsi János szarvasi kereskedő e 
ho 28-án d. u. é l h órakor esküszik örök hűséget Szat-
mári Lídiának, 

Molnár János a községi iskolák igazgatója közhírré 
teszi, hogy a községi mindennapi és ismétlő iskolákba 
az érdekelt szülők gyermekéiket l évi. szept 1 —15-ig 
haladéktalanul beírassák, A ki ebbeli kötelességét mun 
teljesiti, az az 1868-ik t c. é §-a értelmébea pénzbir-
sággal biintetettik. 

— Békésvármegye Fehérvárynak. Békés-
megye báró Fehérvárynak 50 éves jubileuma alkalmá-
bcl°a következő sürgönyt küldte: Báró Fehérváry Qéza 
Ő excellenciájának Budapesten Ötven éves jubileuma al-
kalmából az igaz katona, és nemes férfi példányképét 
tisztelettel és szeretettel üdvözli Békésvármegye kö-
zönsége nevében al,Hrni távollétében Bodoky főjegyző. 

— H i t v e s g y i l k o s s á g . Békési tudósítónk 
jelenti, hogy Horváth Ferencz békési lakos vasárnap 
este czivakodás közben feleségét megfojtotta. A borza-
dalmas gyilkosságot az egyik szomszéd asszony fedezte fel 
kinek feltűnt a Horváték portáján uralkodó szokatlan 
csendesség s betérve a házba, Horváth nét a földön 
elterülve holtan találta jajveszékelő kis fiatói csókol-
gatva«, Lármát csapott, mire a többi szomszédok s nem 
sokára a rendőrség is megjelent A gyanú rögtön 
Horváth Ferenczre, a férjre irányult, ki feleségével 
mindig rosszul bánt, ütötte, verte, s rémes tette után. 
kereket oldott. Kedden aztán réti tanyáján elfogta a 
csendőrség. Tettét beismerte s most a gynlai fogház-
ban vádja az esküdtszék Ítéletét 

Minden nagyhangú előleges színházi jelentés, min-
den Ízetlen reclám teljes mellőzésével érkezett meg vá-
rosunkba a mult hét Szombatján Szalkay Lajos szín-
társulata. S a milyen észrevétlen csendbon jött meg 
mi hozzánk, épp oly észrevétlen lopta be magát a kö-
zönség szivébe szeretetébe. S ez nagy munka volt. Kö-
zönségünknek még ott volt a szája izében a közel mult 
sok, keserű :izű kellemetlensége, a tényes hírű n, vár 
radi színtársulatba fektetett reményében! nagy csaló-
dása,^Hozzájárult, ehhez a társulat jövetolét jóval meg-
előzőleg általánosan elterjedt azon pletyka, miszerint 
a társulat niyeauja ugys/.olván a zéruson áll s cg) 
igen csekély eredményű szini saisonnak nézünk elébe. 

. Hogy a végeredmény mi lesz, emberi elme most 
még nem tudhatja, de a majdnem mindég telt ház, a szé\> 
oss'zegű bérlet azt bizonyítják, hogy ez a mi szépet, 
jót és nemeset önzetlenül cultiváló közönségünk ismét 
bizik és remél. Tárt karokkal őszinte szívből fakadó 
osztatlan lélkesedéssel fogadta mindjárt az első este 
Szalkay színtársulatát. S ez lelkesedés azóta sem fo-
gyott sőt növekedett s növekedni is fog, ha csak a 

• jövő a jelent meg nem czáfolja. 
A mult hét eléggé fényes repertoárjából az 

egyes darabok előadásából — a vidéken alkalmazható 
mérték szerint — Ítélve á társulat ensembléje a kö-
zepes szín vonalon jóval felül áll. Kiváló erejét képezi 
régi ösmnrősünk R a j z Ödön, ez az igazán geniális, 
bámulatosan sok oldaluau képzett képzett színész. A 
mint a múltban,*ugy a jelenben is ő lett a közönség ked-
vence és méltán. Erős tehetséggel rendelkezik Szalkay 
is, nem különben a társulat lcéfc virtuóz comicusa: V i-
v á g F e r n c z és H e t é n y i E 1 e m é r . Szép terje-
delmű tömör csengésű baVitonjáról, jó alakító képessé-
géről már a múltból előnyösen ismerjük K e m é n y t 
is. A nők közül S z e g e d y Zelnia említendő első he-
lyen, mint a ki kellemes, iskolázott hangjával, szép 
coloraturájával, routinirozott, kedves játékával teljesen 
kiérdemelte a közönség osztatlan tetszését és elisme-
rését. H o 1 é c z y Ilona a társulat drámai személyze-
tének képeli elsőrangú oszlopát. Impozáns alakja, az 
indulatok legfinomabb nüancainak kifejezésére alkalmas 
hangja játékának elementáris hatása erős tehetségének 
bizonyítékai. Kedves jelenség- a színpadon V á r a d y 
Jolán is diserét, subtilis játékával, valamint S %el es z-
t e y , kinek orgánumának hibás volta teszi kevésbbé 
élvezhetővé előadását ugy, mint énekét. j±z egyes da-
rabok rendezései tudással rendelkező, erősen képzett 
kezekre vallanak. A kar nem sokat ér, a zenekar tűr-
hetőbb a tavalyinál, a karmester rendkívüli praecizi-
tással vezeti, de kár, hogy dirigálásában kevés részt 
hagy az érzésnek. A jelmezek gazdag berendezésű ru-
határról tesznek bizonyságot, A mi a technicai részt 
illeti, különösen a scenirozást, bizony áz sok kivánnf 
valót hagy fenn maga után. Különösen az ujabb ope-
retteknél, a hol a hatás a £éuyre, 'kiállításra vau ala-
pítva. De eme fogyatékosság miatt íegkevéabbé az igaz-
gatót hibáztathatjuk. Jó lélekkel nem követelhetjük 
tőle, hogy nagy színpadokra alkalmazott díszleteit egy 
hat hetes szini évad kedvéé t elvágassa, mert azokat 
máskép a mi színpadunkon alkalmazni nem lehetne 
De igenis álljon sarkára a szinügyi bizottság s köve-
telje a községtől, hogy ha már képes volt ebbe a szín-
háznak csúfolt képtelen alkotású magtárba 28000 ko-
ronát vagy mennyit beleverni, szánjon rá még egy pár 
ezer koronát s csináltasson ehhez; agáréhoz való disz-
leteket*) 

Ismét ldgyuladt hát nálunk a láng Tháiia oltárán 
s ragyogó fényénél önkéntelenül megkapó, őszinte szív-
ből fakadó meleg szeretettel borult egymás karjába a 

*'•) Valahogy azt is né valami helybeli g'enievel csinál-
tássák ós festessék. Szedő. 
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Írta: temosi Hexfcer Ferencz, 
J: 

Mint fiatal ügyvédbojtár> este a vársz inházból 
jőve a siklóba szálltam. Kis vártatva egy szép, előkelő 
hölgy ül'-, le velem szemben, s alig hogy a vonat meg-
indult, nyakamba borult & szavakkal; 

„Szédülök, kiesem, ngy-e nem haragszik, szabad 
Önbe fogod/nom ?" 

„Hogyne, mondám, drága nagysága, csak tessék 
baléin kapaszkodni, Önnek minden „szabad" és, mint a 
szépnemnek mindenkori imádója — talán az illatos 
parfüm által is elkábítva, még jobban magamhoz sző-
ri tám a bájos angyalt. 

Éppen bátorítani akartam, hogy ne féljen, hisz 
oltalmam alatt áll, midőn az alsó állomáshoz érve, a 
kalauz „kiszállni" kiáltása magunkhoz télitett. 

A hölgy szívességemet köszönve, puha kacsóira 
nyomott kézcsók után kiséretem visszautasításával ki-
nyilatkqztatá, hogy: 

„Ön éltemet menté, és ezért hálás akarok lenni." 
Ezzel egy névjegyet csúsztatott kezembe, kije-

lentve, hogy tovább ne kisérjem, mivel hintaja a lép-

A lépcsők felső fokán állva néztem a szép alak 
utáii, kit egy inas két lovasba segített, s miután még 
a kocsi ablakán kinézett, bucsut intett zsebkendőjével. 

A kocsi a lánczhidra ért, s én magamhoz térve, 
a kíváncsiságtól űzetve, leugrottam a lépcsőfokokon, 
egy lámpaoszlop mellett teremve, a névjegyet elolvas-
tam. Az előlapon csak ennyi állott: Szabadi Lotti 
a névjegy hátán pedig ez volt irva : 

„Lépre mentél gímpli, jövőben nem fogod oly ha-
mar k ; ejteni a „szabad" szócskát. Nézz e perezben 
órádra s örökké emlékezetes lesz e mai sikló uta-
zásod" 

3Su 'önkénytelenül órámhoz kapok, s íme rettene-
tes botrány és korrupezió, az aranyórám lánczostul 
oda van. 

Ho persze átkoztam a sz in házat, a siklót és a 
végzetes „szabad" szócskát, ajkaimon e kiáltással „Pfuj 
Lott i !" rohantam a robogó kocsi után a láncz hidra, 
hol a jegyszedők elfogtak, kinyilvíüvitván, hogy jegy 
nélkül a hídon áthaladni nem szabad. 

A „szabad" szócska már gyermekköroniban is sze-
repelt, amennyiben Sz. városban az elemi iskolákat 
járva, egyizben tanitómnál. lakásán megjelenve üzene-
tet kellett atyámtól gátadui. 

Kopogtattam s a „szabad" szóra a szobába lép-
tem, de mennyire megvoltam rémülve, midőn tanítóm 
képéből kikelve, egy nagy léniával rontott réám, el-
kiáltva : 

- - „Te chlapecz! Ilogy merted ide bejönni! ? . 
Én erre halálra ijedten kijelentéin: 

' — „Proszím peknye pan tanító nr, én azt hal-
lottam, hogy tetszett mondani „szabad". 

— „Igen, azt mondtam, de nem neked, te mák-
virágod. Te csak akkor szemtelenkedjed ide be, ha 
azt kiáltom : „szlobod". ' 

Ez az Ávpádkori tősgyökeres benyitó szó a fé-
lelemtől annyira rám ragadt; hogy otthon azt gyakran 
használva, emiatt a bérmálás szentségében több ízben 
kellett részesülnöm. 

A „szabad" és „nem: szabad" szócska még a tót-
ban is gyakran használtatik. 

Egyizben ily forma társalgást hallottam: 
„Pocsujes ti Janó! Nye szlobod ijesztovaty; csera 

bubnovali^ zse muszáj fizotovaty ten fejadó. 
„Ja nye mám garas, ja nye platyim ; nye bojsza 

nyist, to je len talci trefo, ti vies, zse pan szolgabíró 
jede dobri ldapecz, len kceli íjesztovaty náz. 

„Ja t a k vravim ; 
„Nem szabad í :! Nye szlobodno hudobnicho csloveka 

baulovaty!" 
A „szabad szócska a vasúti utazásban is s^eren-

csétlönül ütött ki rám nezve. 
N. N. perces állomásról iparkodom a gyorsvonat 

másodosztályába fér\özni és szerencsémre az utolsó 
szakaszban helyet találok, hol egy hölgy ült magában. 

— Fövegelve e szavakkal lépek b e : 
— „Megengedi nagysád, hogy helyet foglalhassak ? 
Talán e helyek nincsenek elMalva? „Szabad?" 
A hölgy erre kijelenté: 
— „Csak tessék kérem 1 „Szabad" ! — 
Holmimat elhelyezve leülök, s a sarokban űíő 

hölgyre nézek, ki homlokát zsebkendőjébe temetve, 
busán ül helyén. 

Nem volnék fiatal ember, s az ördög nem aludna, 
ha egy percig is tűrném, hogy égy szép hölgygyei egy 
szakaszban utazva szótlanul üljek. • V 

Ezer bocsánat kérés mellett, kalapomat emelve 
megszóllitám a hölgyet: 

— „Talán beteg nagysád? Vagy íöfájásban szen-
ved ? — „Igen, válaszolá csengő hangon a hölgy, nagy 

áiásom Van. « 

(Foly tatás következik:) 

s 



magyar közönség s a iriagyar színész. E szeretet me-
lengető talajából perez alatt kinőtt a lelkesedés, a fé-
nyes siker gyönyörű virága, 

Bizva bízunk s hiszünk abban, hogy a jelenlegi 
állapot mindkét részről állandó is marad s közönség 
és színész, — ki-ki feladatához képest — teljes szív-
ből és léiekből oda fognak hatni, hogy midőn e saison 
zárlatát mégcsináljuk büszkén mondhassuk el: Szarva-
son a szeretet ápolta, a lelkesedés, a dicsőség es a si-
ker övezte Thália oltárán a magyar színművészet ezer-
színű lángját. 

— Mielőtt az egyes darabok előadásának részle-
tesebb ismertetését megkezdenék, nem mulaszthatjuk 
felhívni a directió figyelmét arra nézve, miszerint a 
szarvasi közönség nincs ahhoz hozzá szokva, hogy egy 
helyen ketten üljenek. A fizika a ma törvényéi;, hogy 
egy helyen egy időben egy test lehet, sajnos egy helyre 
szóló két jegy kiadásával sem; lehet megdönteni. Egyes 
•páholyok közönségéhez pedig azon alázatos kérelemmel 
fordulunk, kegyeskedjenek bizonyára nagy szellemességü 
megjegyzéseiket vagy halkabban, vagy a felvonás kö-
zökbe a közölni egymással, A felvonás alatti hangos 
megjegyzéseket hagyják meg a karzatnak, hiszen an-
nak úgyis ez az egyedüli souverain joga. Mi lesz be-
lőle, ha ezt is elveszik tőle ? 

Szombaton az operette személyzet mutatkozott be 
telt ház előtt a San-Toyban, a imszerepben Szegedy 
Zelmával. Értelmesen, finom színezéssel énekelte Sidney 
fülbemászó melódiáit csupán egyes Icadenciáknál voltak 
harmóniai zöngéi kissé fálsehok, ügyes jótékával azon-
ban ezt a hibáját is helyre hozta. 

Toalettjei kifogástalan szépek voltak. Tempera-
mentumos Dudley volt Szelosztey. énekszámai azonban 
gyenge höngia miatt nem igen érvényesülhettek. Szép 
Láncáért sokszor megtapsolták. Kemény jól iskolázott, 
tömör csengésű baritonján elénekelt dalaival aratott 

• » 

nem közönséges sikert. Ügyes Csiüit ereált Virág sok 
tehetséget eláruló diskrét játékával. Percei Carola 
nyilt színen kapott sok tapsot gyönyörű táncáért. A 
többi szereplők is kisebb szerepeikben sikeresen járul-
tak hozzá a darab összh&ngzatos előadásához. A disz-
letezés ellen csupán az a kifogásunk yolt miszerint el-
képzelni sem lehet, hogy egy császár — legyen az 
kinózer — trónterménele egyik falát virágokkal be-
futtatott ház képezze. 

Vasárnap a drámai személyzetnek volt a bemu-
tatkozója He rezeg Ferencz nagy sikerű színmüvében: 
Ócskay brigadérosban. A kik ott voltak megértették, 
hogy szerencsétlen választás volt ezt a darabot vasá-
rnap estére tenni. Tessék ilyen alkalmakkor más zsá-
nerű darabokat adatni elő. A karzat mniduntalant bru-
tális kacagása a leghatásosabb jeleneteknél s a föld 
»zintró'l ennek folytán felhangzó pisszegés elterelte a 
figyelmet s sokban elrontotta a különben mintaszerű 
előadás hatását. 

A cziinszerepel Rajzereálta annyi érzéssel, olyan ge-
nialitással, a mely szinte bámulatos. Az ő sokoldalú 
művészi (.lualításainak, a mely alegegyszerübh eszközökkel 
éri el szinte Keresetlenül a legnagyobb sikert, fényes bi-
zonysága volt Őcskay brigadéros megalakítása. Nem a 
eritikus, hanem a leg-kompetensebb esztetciai bíróság 
a közönség itélt így, mely már első megjelenését zajos 
taps viharral fogadta s aztán is, sokszor könnyező sze-
mekkel tapsolta meg Ócskay brigadéros művészi meg-
személyesítőjét. Méltó partnere volt és sikerének osz-
tályosa Holéczy, Tisza Hona szerepében. Nagy drámai 
erövei s kifejezéssel nyújtott alapos megfigyelésre valló 
tanulmányt különösen az utolsó jelenetben, a midőn 
a vérpadra menő férjétől végbucsut vesz. volt szép 
alakítása valóban megkapó. Fábián, jó palócot nyújtott 
s jóizii humorával sokszor kacagtatta meg a házat. 
Szalkay Szörényi szerepében mutatta be tehetséges 
voltát. Tűzzel s hatással játszotta meg Hetényi Járőr-
kát, nem különben szép alakítást mutatott be Szepessy 
vicáriusóban. 

Guthy és Eákosi „Tartalékos férj^ cimii bohózata 
tartotta derültségben hétfon este a házat. 

A különben elég jó előadás értékéből sokat le-
vont az egyesek szerep nem tudása miatti zökkenések. 
Hol hamarébb vágtak egymás szavába, mint a hogy 
kelletett volna, hol pedig — a hol a jelenet lényege 
s csattanóssága épen a párbeszédéit gyors egymásba 
folyásán alapszik nagy hézágok támadtak. A címsze-
repet Kalmár játszotta^volna, de kevés tudásával, cse-
kély képességeivel ez nem igen sikerült neki. ügy 
Szalkay (Bukovits) mint Virág (Oszkár) a legmegfele-
lőbb jellemvonásokkal látták el szerepeiket a nélkül, 
hogy tulóztak volna s a sikerből nagy rész irandó az 
ö részükre. Hetényi nagy tudással s óriási hatással 
creáíta meg Hólyag Tónit. Várady Joláu sima, termé-
szetes játékkal mutatkozott be Éva szerepében. Rajz 

a tőle megszokott tehetséggel alakította meg Timurt 
CL Vertán Anna mint Teréz játszót igen ügyesen. Jók 
voltak még Fábián, Holéczy, Szepessy. 

Kedden Gárdonyi „Á bor« cz. darabja mért. 
Kemény mint Baracs aratót szép sikert gondos, mar* 
kans vonásokkal teli, érzés teljes játékával, érős part-
nere volt Holéczy (Baracsné) csak egy hibája akadt. 

A harmadik felvonás egyik legszebb jelenetében, 
a midőn Baracsné lelkében a megvert asszony sértett 
büszkesége és férje iránti ¡szerelme küzd egymással, 
kétszer is elnevette magát. A szinjátszási művészet 
első alap kelléke az idegek fölött való teljes uralom. 
Csak egy mozdulat mely kissé feltűnő s mely nem a 
jelenésbe való, agyonüti: a leghatásosabb részletet a 
mellett, hogy kínos visszatetszést is kelt. Hogy kép-
zelje magát bele a néző abba, a mi a színpadon tör-
ténik, hogy legyen az hatással reá, ha azt latja, hogy 
a színész csak recitálja a szavakat, de a lelke, a szive 
máat érez, mint a mit ajka mond. Különben az egész 
szereplő személyzeten valami nevető hangulát vonult 
végig, a mi sokban elrontotta a hatást. Egyesek azt is 
meg engedték maguknak, hogy a nyilt színpadról a 
culissák mögé discuráltak. Nem tudjuk mi volt ennek 
az oka, de könnyen félre lehet magyarázni az ilyesmit. 
Hetényi Baracs Matyi rendkívül szép megrajzolásáért 
aratott nyilt színen is tapsot. Kedves, tűzről pattant 
Rozit állított elénk Várady. Szepessy Gőre szerepében 
bizony nagyobb sikert is érhetett volna el. Annál sike-
resebben aknázta ki Virág 'Dnrbinls kacagtató szere-
pének humoros vonásait. Kajz mint Mihály nyújtott 
gondos tanulmányt. 

Ssép szánni közönség gyűlt egybe szerdán este 
is a színházba. A színpadon ez este a társalgást cul-
tiválták. A domborításokhoz egyáltalán nem tartozó 
csevegések a legnagyobb kedé yességgel folytak a fes-
tett falak között. Legnagyobb sikerben Hetényinek volt 
része, kinek coupléját vagy hétszer is megújrázták 
Szegedy muzsikális pontossággal és bravúros könnyed-
séggel énekelt. Különösen tetszett a Szeleszteyvel éne-
kelt duett. Szelesztey sikkesen játszott s különösen 
toalettjei keltettek nagy hatást. Szalkay mint Diimbür-
gin aratott sikert jó alakításával. A kar a szokottnál 
is gyengébb volt. A kókusz táucz nagyon 
tetszett, meg is ismételtették. A jelmezek jól festettek, 
csak ha már az indiánus asszonyságok glacé keztyüt 
húztak, lett volna az mind sötét barna, ne az egyik 
hamuszürke, a másik kávésárga, _ c z > 

Csütörtökön Eiigene Brjent színmüve „A bölcső,, 
került színre. A szereplők közül kitűnt Holéczy Ilona 
kit szép, érzelem teli játékáért nyilt színen is megtap-
soltak. Rajz Ödön nem játszott oly jói, mint azt tőle 
már megszoktuk. Szeropét nem tanulta be kellően, já-
tékában nem volt élet, mit száraz declamálássai töra-
kedett lielyrepôtolni. Kalmár Gyula ellenszenvesen, ret-
tenetes ügyetlenül játszott. A legizgalmasabb jolene-
tzknél bámulatra méltó angol hidegvérrel adta szerepét 
hangsúlyozása nem megfelelő, gesztusai szögletesek, 
szóval ugy tűnt fel, mintha esak azt akarta volna be-
mutatni, lingyan lehet a legtökéletlenobbül játszani. 
A többi szereplők 0. Vertán Anna kivételével sikerrel 
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Felelős a szerkesztésért Sámuel A. a kiadó. 
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Emléksorok. 

a 
És nem leszel boldog soha! 
Aki szereti a világot, 
Azt vérig veri ostora. 
11a segíted az emberéltet: 
ŐJc majd megcsalnak — 
Tudom; hulom, volt benne részem! 

Kigúnyolt az, akit szerettem 

Jelszavuk volt: gúnyolni, csalni ! 
I 

Bus sóhajjal járomba fogva — 
Emléke : vér! nem rózsa bokra ! 

a 

a nagy 
Feherre mosta szénha ját ; 
Az az öreg7 ki ifjan őszül ! 
S homlokára barázdát vésnek : 
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A szarvasi kir. járásbíróságnak 1901. évi V, 
446/1. sz. végzése folytán Dr. Szemző Gyula 
ügyvéd által képviselt Sehreyer I. czég vég-
rehajtató részére Stern Manó né végrehajtást szen-
vedett ellen 514 K 66 f. követelés s jár. ere-
jéig elrendelt kielégítési végrelxajtás alkalmá-
val alperestől lefoglalt és 917 K 90 f-re. becsült 
ingóságokra a szarvasi kir. járásbíróságnak 
1901 V, 446/2. sz. végzésével a további eljárás 
elrendeltetvén, annak az * alap és felülfoglal-
tatók követelése erejéig is, amennyiben azok 
kielégítési jogot nyertek volna Szarvason, a Köz-
ponti szállodában leendő megtartására határidőül 
901. évi augusztus hő 28 nap- jának délután 3 

Óráját kitűzöm, a mikor a bíróilag lefoglalt bú-
torok, Jovak, hintó, borok s egyéfeb ingóságokat 
a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, 
szükség esetén bécsáron alul is el fogom adni. 

Felhívom tehát mindazokat, kik az elárve-
rezendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégittetéshez jogot tartaná-
nak, a mennyiben részükre a foglalás korábban 
eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnnék, hogy elsőbbségi be-
jelentéseiket az árverés megkezdéseig nálam írás-
ban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni el ne 
mulasszák. 

.•'vason, 1901. évi aug. hó 14-én. 
Magyar Mihály, 

kir. bírósági végrehajtó. 

r adsz var 

Akit magadhoz felemeltei, 
A va mélvséabe IÖICPÍ Î . • • 

1. 

Az 1886. évi XXII. t. cz. 33. §-a alapján köz-
hírré tétetik, miszerint a választás alá nem eső községi 
képviselők névjegyzéke f, övi szeptember hó 1-től 5-ig 
bezárólag a község háza tanács termében közszemlére 
ki lesz téve s hogy ezen névjegyzék ellen 15 nap alatt 
a vármegye alispánjához lehet felebbezni. 

Szarvason, 1901. augusztus 24-én, 
Az elöljárók nevében. 

Salacx József, Melis János, 



Szarvas község elöljárói. 

Alólirott községi elöljáróság ezennel 
hirré teszi, hogy a vásári és piaci hely péns 
szeclési jog 1901 szeptember hó 1-től 
augusztus hó 31-ig terjedő három évre 
augusz tus hö 27-én d- e. 10 órakor % & község 
háza tanácstermében nyilvános szóbeli árverés 
utján bérbeadatni. 

A kikiáltási ár a községi képviselő testület 
141/901 kgy. számú határozatával 2000 koro-
nában lett megállapítva s ezen az alapon elért 
eredmény egy évi bérösszegnek fog tekintetni. 

Bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-ka vagyis 
2100 korona teendő le készpénzben mely összeg 
az első félévi bérbe fog betudatni. 

Bérlő köteles félévi haszonbéri összeget 
készpénz letéttel, telekkönyvi bekelebezéssel 
vagy pedig a községi elöljáróság bírálata szerint 
elfogadható két kezessel biz tosi tani. 

A részletes árverési feltételek a községi 
első jegyzői irodában a hivatalos órák alatt 
naponként meg tekinthetők. 

Kelt Szarvason 1901 augusztus hó 6-án. 

Az elöljáróság nevében: 

Salaez József Melis János 

0? a /ni v-ft g . W c t C b S d l 

a protestáns imádságok gyöngyeinek gyűjteménye. Az egyházi lapok szerint 
igazi hézagpótló mü. Az egyházi irodalomban egyedül áll tartalmával és dí-
szes kiállításával. 

15-én 
Mivel a h.-gyarmati könyvnyomda részvénytársaság 1901 október 
tulajdonost cserél, 1901 október 1-éig mélyen, leszól-

árban — 

Csinos keménykötésben . . 1 K . 
Diszes angolvászon kötésben 8 K. 
Elefántcsont utánzat vagy diszes 
bőrkötésben arany metszettel per-
gament papíron diszes cattal 3 K . 

a pen 

Ugyanott kaphatók RENAN ERNŐ 
m ü veinek m a g y a r fo rd i tása S z e n t . 

•krisztus? Mvan-
ii-umok. Mindhárom dísz-

kő tésü mü egyszerre rendelve 
K. helyett 20 Iv. Egyenként 9 K. 
helyett 8 

A megrendelések & B.-C 

fj\ 

küldendők 

Ozv. báré Schosberger Zsigmondné 
őméltósága 

puszta-szent-íornyai uradalmában a birtok 
folytán 1901. szeptember 1-én reggeli 8 órá-
tól kezdve 

a kikiáltási áron felül a legtöbbet Ígérőnek 
el fognak adatni. 

I. angol félbér ménes, 49 drb. külön-
böző kora és nemű csikó — idei válasz-
tottól 4 évesig. 

II, Simmenthali jellegű tehemé-

. 5—8 éves fejős tehén 
„ előhasi üsző 

33 
» 

5? 

telivér simmenthali bika 
ezen tehenészet után szárma-

zó különböző korú ökör tinó. 
III. Különböző gazdasági felszere-

lésen : szerek, ekék, fogasok, hengerek, 
vevögépek stb. 

Pongráez Jenő9 
uradalmi intéző. 

lí1: \ [ Ü Q B Józgef-uícza 8, 

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

közüli kiválasztására. 

mmrMx A 

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

I iei ie^etiggti t_ő_fe__oggtaly<>g6 t r i e u r ö k : az árpa kivá-
lasztásara és a lencse osztályozására, 

O 0 z t & l y o £ Ó - T x i e u r ö k . 
S g a b a d a l m a g ú t t T r i e m * és o s z t á l y o x ó g é p e k minden 

gabonafaj tisztítására és tetszés szerint osztályozására, — 
Elvállalunk Gutjahr és MuÜer, illetve Mayer rendszerű 
triourök csekély költséggel a trieur beküldése mellett ezen 
szabadalmazott trieurükké átalakítását.. 

- T ^ i e u r k i ö a i g a r e k vagy burkolatai. 
•mmuMin»miit. im»Mi, wwi i i í* . 

v a g y h a s í t o t t l e m o s o k tetszés szerinti nagyságban ipari vagy gazdasági czélokra, 

1 Árjegyzékek vagy mintakönyvek ingyen és bérmentve küldetnek, 

Nyomatott a „Szarvas és Vidéke" gyorssajtóján, 
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