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á r a . l s : : 
— Félévre . . . . 4 kor, 
— Egyes szám. . 16 fill. 

Beliczey-uteza 11. szám, (saját ház,) hová az 
fizetési pénzek íntézendők. 

ELrdetéseket jutányos áron elfogad 
K i a d ó s l a p t u l a j d o n o s S Á M U E L A D O L F 

Magyarország iskoláiban újra kezdetét vette 
az elmefejlesztés és léleknevelés komoly mun-
kája. A tanár urak két hónapi pihenés után 
beültek kathedráikba, ahonnan a tudás igéi hang-
zanak el. 

Az a liely, ahonnan a professor urak az 
ifjú nemzedék szivébe plántálják a tudományok 
iránti nemes hevületet, szent. Olyan az, mint a 
templom oltárköve, amelyben meghajlik a hivő 
térde. Tisztelet a kathedrának! Onnan nyertük 
mi is, az apáink is a tudást, az eszméket s on-
nan a gyermekeink is, 

Szent és jelentős hely tehát. Szeretnők kö-
rülbástyázni jexnkói fallal, amelyen csak a hó-
dolat kürt szava vegyen erőt, ele megtörjék rajta 
minden gáncs. Ha vájjon lehet ez! 

A tanár urakon múlik. Most, hogy kezdő-
dik az iskolai év, készséggel mondunk el egy-
nehány igazságot, amelyeknek ereje tán felhat 
a katedráig. 

Az iskolai nevelésnek, mint minden neve-
lésnek, egyáltalán termő földje a szeretet. Ebben 
kell gyökéret vernie a lélekfejlesztö munkának, 
a tanításnak, az elme képzésének. A tanár urak 
a szeretet igéivel táplálják a maguk lelkét s 
igy hirdessék a tudás igéit. Eegyszerti szóval: 
a tanár férkőzzék a íanitvány szivéhez és arra 
hasson első sorban. 

A pedagógai nevelésnek egy nagy hiányát 
hánytorgatják fel maiiap nagy előszeretettel. Azt 
mondják, hogy a professzor urak a tanításukba 

bizonyos egyetemi, akadémiai rendszert vittek 
bele. TTgy kell ezt érteni, hogy a tanárok az 
iskolatermet auditóriumoknak tekintik s a tanít-
ványokat hallgatóknak. Ez aztán magával hozza 
azt, hogy a tanulók értelmi fokozatával nem 
sokat törődnek s a maguk kiszabott tanítási ide-
jének kitöltésével, ugy hiszik, megfeleltek hiva-
vatásuknak. 

Ha igaz ez a vád és részben igaznak kell 
lennie, akkor bizony ez nagy fogyatékosságát 
jelenti az iskolai nevelésnek. A fiatal vesszőt, 
uraim, nyesegetni kell, hogy beoltható legyen 
és vajmi rossz gazda az, aki egy letört ágat 
beledug a földbe és azt várja, hogy az mindjárt 
virágozzék is és lombokat hajtson. 

A fejletlen lélek szeretet nélkül üres marad 
az ifjan ti sziv lehervad. Mikor a tanár kathed-
rára lép, öltse magára a szeretet köntösét és 
akkor szavait ugy hallgatják, mint a világossá-
got árasztó kijelentést. 

Nehéz, fárasztó hivatás a professzor uraké. 
Amivel megküzdenek az a [tudatlanság, a sötét-
ség, az egy ügyü homály, Es tessék elképzelni: 
e sötétséget, e homályt, "mint zavarják a tudás, 
az ismeretek éles, megvilágított kontúrjai. Éz 
árny és fényhatásokra zavar támad a fejletlen 
ifjú lélekben és hogy ebből a zavarból kimene-
küljön, ahoz szükségeltetik jókora sok gondvi-
selő szeretet. S ha hiányzik eszeretet, — tudás 
bántó világossága az ifjonti lélek homályában 
el vegyülve valami olyas gyötrelmes .zavart éb-
reszt, hogy nyomában támad a tudás és a tu-
dományok gyűlölete. 

Arról van szó tehát újra és újra, hogy a 

tanár urak telve szeretettel a hivatásuk iránt, 
szeretettel fejlesszék az ifjonti elméket. Csak ez 
a pedagógiai nevelésnek alapja, mert különben 
veszendő az idő, amit aléJekfejlesztés munkájára 
rápazarolnak. 

Arról is szól a vád, hogy a professzor urak, 
maguk is áhitva a tudást, annyira a saját tu-
dásványuknak élnek, hogy nem jut idő a más 
hivatásuk betöltésére. 

Nos, uraim, ez a vád ítélet nélkül is nagyon 
elmarasztaló. Mert higyjék el nem az a jő ta-
nár, akinek tudása felér az egyetemi professzo-
réval, hanem, aki az iskolai kézikönyvek tudo-
mányából ugy tudja felvilágositani a zsenge, 
homályos elmét, hogy az megszeresse általa ma-
gát a tudományt. 

Száraz tudósokra a pedagógiának nincs szük-
sége. Azok csak értekezzenek az akadémia és a 
tudós társaságok plénuma előtt, a kathedráről 
pedig meleg szivü, ép lelkű emberek hirdessék 

s ie'éit. a 
Ezt jegyezzék meg most, ez uj iskolai év 

elején a proftsszor urak s ha ezzel a törekvés-
sel fognak bele fogni nehéz, nagy munkájukba, 
a siker és az elismerés fogja jutalmazni küzdel-
müket. 

— Képviselő jelölés. Hosszas vajúdás után 
végre megtörLónt már nálunk is a képviselőjelölés: A 
szarvasi szabadelvű párt f. hó 7-én szombaton délután 
3 órakor tartott gyűlést a képviselő jelölés tárgyában 
s egyhangúlag Dr. K r c s ra a r i k János főszolgabírót 
kiáltotta ki jelöltjéül. — A szarvasi függetlenségi 

aá^^ l -M».^ . - . ^ . . . 
Ének a hétről. 

Félre lant! Helyette Múzsa vedd 
Az igazság rémes pallosát, 
Sújtsd le véle, ki meggyalázta 
Tháliának szentelt csarnokát. 

Sújtsd le véle, ah sújtsd kegyetlen, 
Türelmes te már tovább ne légy, 
Sújtsd le, ki szennyt dob az oltárra, 
Melyen a művészet lángja ég. 

; a n" 
Éltét Tháliának áklozá, 
Elég ok arra, hogy szemünket 
Bűnös vágyevaL emeljük reá. 

S ha Tháliának szép papnője 
. Nem tőltné be e vágyakat, 

Elég ok arra, hogy gyalázzuk 
S szórjunk reá gaz rágalmakat. 

S iajf az oltárnál álljunk bosszút, 
Hol tisztét híven teljesitve, 
Az áldozatot Tháliának 
Költészet s dallal mutatja be. 

Sújtsd le Múzsa azt az embert 
S védelmezd meg a szent templomot, 
Melyben csúf bosszú, önző érdek 
Oly kínos botrányt okozott. 

Elég Múzsa, elég! Ne folytasd ! 
Fékezd meg szörnyű hevedet, 
Mert különben megeshetik, hogy 
Kábán bevered en fejedet. 

Dobd a lantot! Nem nekünk való! 
Csörgő sipkába húzzad a fejed, 
S kezedbe véve kopott lantod 
Fújd topább a hétről éneked. 

Lásd szombat, hétfőn s csütörtökön 
Igazolta azt az ifjúság, 
Hogy hazugság, mivel vádolják, 
. é . 
El még a szivükben ideál. 

Igazolták szép csokraikkal 
Hogy lelkesít a művészet még, 
S vannak, kik csokrot ezért adnak 
— Ugy éljen Kvirnbach, no meg én. — 

Más meg akkép fejezi azt ki, 
Hogy a művészetért ét s hevül, 
Úsztatni megy papnőt Körösben 
A művészetért csak egyedül. 

Ám máskor úsztatni melegbe 
Menjen az önzetlen Don Juán, 
Hideg fürdőben trüs-müs helyett 
Alapos náthát kaphat csupán. 

Hidegben csak tenniszezni jó 
S játszik is most a tennis társaság, 
Egy tagja modori versenyben 
Ezüst érmet is nyert bizony már. 

Széles hullámokat vett immár 
Minálunk is a politika, 
Ki lesz a pártoknak jelöltje 
Most mindenki csak ezt firtatja. 

Ám minékünk az átkos kormány 
Bevágta minden örömünk, 
Választásnak habár oly tiszta 
Czibi nélkül nem Örülhetünk. 

Lám máskép ment Lepénd községben 
A képviselő választása, 
Folyt ott a bor, volt dohány s egyébb 

i szükséges egy választásra. 

S bár nagybőgő volt a magas ég 
Lepétidnek polgárai előtt 
Nem téveszték ők az alkotmányt 
Egyetlen egyszer sem szem elől, 

V 



De az Isten szerelmére, hogy történt ez 
magával Mariska? 

E kissé naiv kérdésre az ujdonsziilt fiatal 
mama 11 éves kis nővére ekképen adta meg a ki-
merítőn s bőségesen felvilágosító feleletet: 

— Tánciskolába járt 1 

— Tüst. Török András öcsödi lakosnak tanyá-
ján szept. 1-én tüz ütött ki s elhamvasztott 400 ko-
rona értékű takarmányt. 

— Színházi h í r . Rajz Ödön, közönségünk ked-
vence már kiválasztottá a darabot melyet jutalomjáté-
kául adni fognak. Jókai egyik liires szintnüve: Keresd 
a szived, fog ez alkalomból menni s a koszorús szerző 
már kilátásba helyezte, hogy le fog jönni ez előadásra. 

— Üresedésbe jött tanári á l l á s . Hensch 
Béla tanár eltávoztával a szarvasi főgymnasiumban egy 
tanári állás jött üresedésbe, melyre pályázat lett hir-
detve. A pályázatok szeptember hó 15-ig nyújtandók 
be a fögymnasium felügyelőségéhez, a választás pedig 
f. hó lö~áu fog megejtetni. 

— Állat az emberben. Szörny ii l>üni 
követett el Pigler Péter nagypéli születésű 21 éves 
béres gyerek egy 10 éves ártatlan leánykán, hogy 
állatias vágj át kielégíthesse. Körösi Mihály leányát, a 
gyönge testalkatú Zsuzsannát; egyedül hagyta tanyáján 
és a kis leány unatkozván a szomszéd tanyára indult 
egyik barátnéjához- Útközben Fábián Gábor tanyája 
mellett elhaladt, a kinek Piglor Péter nevü bérese a 
tanyából kirohanva a leánykát ölébe kapta, a házba 
hurczolta s erőszakot vett rajta. A kis leány szülei 
jelentést tettek az esetről a gyulai törvényszéknél. 

— A s z a r v a s i í ö g y m n a s i i i m f o a i i az idén 
360 tanuló iratkozott be, tehát 30-al kevesebb mint a 
múlt évben» Okát a körülménynek abban találhatjuk, 
hogy ugy Csabán mint Békésen felállították a gym-
nasium .VIII osztályát. 

— L u k á c s f ő i s p á n b e i k t a t á s a . Hódmező-
vásárhelyről jelentik, hogytegnap előtt delelötfc ment végbe 
Lukács Györgynek, az újonnan kinevezett hódmező-
vásárhelyi főispánnak beiktatása nagy ünnepségek 
között. A főispán már szept. 4-én Hódmezővásárhelyre 
érkezett. Békés vármegye nagyszámú inteligenciájának 
kíséretében. Elébe küldöttség ment s a vasútnál nagy 
ünnepséggel fogadiák. A beiktatás előtt reggeli kilenc 
órakor a református, tiz órakor a katolikus templom-
ban istentisztelet volt, azután a városház közgyűlési 
termében diszközgjúílés volt, melyen a főispán foly-
tonos éljenzések Között elmondta székfoglaló beszédét. 
Aztán a vidék küldöttségeit, valamint a helyieket 
fogadta a főispán. Két órakor háromszázteritékü ebéd 
volt, melyen felköszöntőket mondtak ő felségére, az uj 
főispánra, a város közönségére ós a vendégekre. 

- 'Fecieztetési állomások az 1902. évre 
A hármas bizottság megállapodása értőimében Békés-
vármegye területén az 1902. évre a következő közsé-
gek jelöltettek ki fedeztetés állomásokul, megfelelő 
szánni ménekkel, u. m.: Békés község 9, Békéscsaba 
8, Csórvás 2, Endrőd 3, Gyula 5, Gyom a 7, Kétegy-
háza 3, Köröslaclány 3, Kondoros 2, Köröstarcsa 2, Me-
zőberény 6, Öcsöd 3, Szeghalom 3, Bókésszentandrás* 
2, Tót komlós 3, Újkígyós 4, Vésztő 4 darab ménnel. 
Azon községek melyeknek legelőjük nincsen, a takar-
mányokért mérsékelt árat kapnak, a többiek azonban 

ingyen tartoznak szállítani a szénát. A köztenyésztésre 
szánt magántulajdont képező mének megvizsgálásának 
határidejéül november 22-ike és december 3-ika közötti 
idő állapíttatott meg és pedig kőzségekenkint a követ-
kező sor és időrendben : Békéscsabán 22-én. Gyulán 
és gyulai járásban 23-án, Békésen 25-én. Mezőberány-
ben 26-án, Gyomán, Endrőd ön (gyomai járás) 27-én, 
Szeghalmon és szeghalmi járásban 28-án, Orosházán 
és az orosházi járásban 29- és 30 án, Szarvason, és a 
szarvasi járásban december 2-án és 3-án. A vizsgála-
tok a nevezett községekben és járási székhelyeken 
fognak megtartatni az erre kijelölt helyeken. 

— A v á r m e g y e v á m o s u t a l . A álhunépité-
szeti hivatal összeállította a vármegyei indóházi vámos 
utak múlt évi összes bevételei és kiadásairól szőlő ki-
mutatást s e szerint a 14 índöluzi könt összes kiadásai 
2.856,695 korona 66 fillért bevételei 1.288,562 ko-
rona 93 fillért tettek ki s k y íaríozás mutatkozik még 
1.562,967 korona 27 fillér. A/i'-vi törlesztés a tartozás 
6°/0-át adja. A községenként kimutatott adatokból 
megállapítható,, hogy a -szarvasi utat terhelő tartozás 
várható valószínű teljes let'Vlc^zíésénpk ideje 1904. év, 
a mezőberenyié 1915. év, a gyomai.1907. év, a csabaié 
1918. év, az orosházié 1901. év, a gyulaié 1911. év, a 
többieké még ez idő szerint n f im állapítható meg. 

— Választási mozgalmak. Az országgyűlési 
választások fökellékét a zászlók képezik. A rózsahegyi 
magyar textilipnó x\ t. a zászlószövetGk gyártását oly 
mérvben bevitette ki, hogy az orszagnak ebbeli 
szükségletét teljesen fedezni képes Ezen hazai ipar-
vállalat a gyártmány kitűnő minősége és zintartós-
sága, továbbá olcsó árak által lünt ki. A magyar 
textlipar r. t. központi képviselettől Freudriger Mózes 
és fiait (Budapest, Laudon uíca 6.) bizta meg, kik 
eddig is a hazai ipar fejlesztése körül nagy érdemeket 
szereztek. E cég ugy a fővárosban, mint nagyobb vi-
déki vá osokbau oly cégeknél, kik eddig is a zászló 
elárusitásával foglalkoztak, főeláru-sitó helyeket létesít, 
ahol megrendeléseket a gyár által megállapított ere-
deti árak mellett vesznek föl, Bővebb felvilágosítást 

j vagy képes árjegyzéket ingyen ó-* bérmentve kül-
denek. 

Szombaton a Kadét Kisasszony ment telt ház 
előtt. Miss Lucit Szelestey kedvesen és hatásosan éne-
kelte s játszotta. Nem külömben pompás jelenség volt 
Szegedy mint Leilla Ullah. Művészeiét egy virág lant-
tal, süríi éljenzéssel s tapsai hon orálta a közönség. 
Ugy H-tényi (Williamson) mint Szepessy (Watkins)nagy 
derültséget keltettek ügyes alakiíásukkal. Kemény, C. 
Vértan Anna s Virág is si'rerrel állták meg helyüket. 

Vasárnap este zsúfolt ház előtt az Ember tragoe-
diájával próbáikozott meg a társulat, természetesen 
nem sok szerencsével. E darab elöadhatásának rövid 
eritériuma: vagy minden tekintetben kifogástalanul vagy 
sehogy. Tertium non dátur. Mert ha nemcsak a fősze-
replők tudása, de a scenírózás s a kar betanultsága e 
műnél megkívánható niveaun s e mii által megkívánt 

ak e remek mü es an nem aii, eitar 
szépségei, a ragoediából comoedhi lesz és semmi ha-

negyvennyolcas-párt is megindította szervezkedő moz-
galmát s mint biztos forrásból értesültünk a 
holnapi pártgyüléseu D r a s k ó c z y Lászlót fogja je-
löltjéül megnevezni, mint ezt előzőleg egy szűkebb 
körű pártértekezleten H a v i á r Daninak a jelöltségről 
való lemondása után elhatározták. Előreláthatólag erői 
küzdetem lesz a két párt között, minthogy mind két 
jelölt nagy népszerűségnek örvend. 

— Felügyelő és esperes-választás. A 
békési ág. evang. egyházmegyében a folyó év végével 
lejárt a felügyelő és az esperes megbízatása. A válasz-
tás már elrendeltetett s a szavazatok október 31-ig 
adandók be. Jelenleg tudvalevőleg Haviár Dániel tölti 
hé a felügyelői, Veres József az esperesi tisztet s 
újból való megválasztásuk minden kétségen felül áll. 

— Kitüntetett szarvasi kiállítók. A ma-
kói ipari és gazdasági kiállításon tevékeny részt vettek 
a szarvasi kiállítók is s közölök a következők lettek 
kitüntetve kiállítási nagy éremmel ős díszoklevéllel: 
Bellán Soma, kinek rostái az egész országban áltál ános 
elismerést vivtak ki, Grósz Lambert fodrászmester, 
Fanzus Testvérek és társa mümalom tulajdonosok, 
Béthy Sándor ecetgyáros és Vajda András cimbalom-
készitő. 

— Halálozás. Fájdalmas vesztessé? érte Dr. 
N r i s z b e k Sándor törvényszéki aljegyzőt,lapunk egy-
kori munkatársát, a nálunk közkedveltségben álló ismert 
nevű ifjú poétát Alig 10 havi boldog házasság után 
ragadta el mellőle a kérlelhetetlen halál szép fiatal ne-
jét B a l o g Emmnskát. Temetése óriási részvét mel-
lett folyó hó 3-án ment végbe, a felejthetetlen halot-
ta t vivő gyászkocsi valóságos virágerdővel volt borítva 
köztük a megtört szivii férj koszorújával, szallagján e 
felirattal: Szép szerelmem, Hófehérkém Isten veled, 
nyugodj békén. A mélyen megszomorodott család a kö-
vetkező gyászjelentést adta ki : Dr. Nuszbek Sándor 
az alulírottak nevében is fájó szívvel tudatja, hogy fe-
lejthetetlen felesege: Balog Emmuska f. évi szeptem-
ber hó 1-ftn délután 4 órakor boldog házasságának 
10-ik hónapjában, 22 éves korában jobb létre szende-
rült. Temetése folyó hó 3-án — kedden — délelőtt 9 
órakor lószen az ev. ref. egyház szertartása szerint a 
háznál tartandó imádsággal. Kelt Gyulán, 1901. szep-
tember 1-én. Áldás legyen emlékezete! Balog Ambrus 
és neje Nagy Emma, szülei. Nuszbek Sándor és neje 
Márki Mária, ipa és napa. Nuszbek Mariska, Nuszbek 
Lajos, Nuszbek Juliska, Küszbök János, sógornői illetve 
sógorai. Balog Erzsike férjezett Fogarassy ,Bálintué, 
Balog Sándor, Balog István, Balog Lajos, Balog* Jolánka, 
Balog Andor, Balog Margit testvérei. Balog Mihály ós 
özv. Nagy Sándorné, született Szántó Zsófia, nagyszülei. 

— Beiratkozás. A szarvasi iparos tanoncisko-
lában a beiratkozás ma vasárnap sztpt. 8-án délután 
2 órától 5-ig tart. 

— Gyermekszáj. A napokban történt, hogy 
egyik orvos sürgősen szüléshez lett híva. Az orvos, ki 
az ottani családi viszonvokat ismerte, csodálkozva 

^ ? kórdé; 
— Kihez ? Hiszen ott már éltes asszony van. 
— A leányhoz! mondá a küldönc. 
Az örvös nagy csodálkozás között érkezett meg 

az illető házhoz s megbotránkozva kérde zte az alig 
15 évet betöltött pácienst: 

Szabály szerint ment a választás 
Milyet nem látott még a világ, 
S a két jelölt közt ki győztes lett 
Tudják is már talán : Dancs Szilárd. 

Hegedős. 

I r t a : temesd Eeifcter Ferencz. 
(Folytai ás és vége.) 

A folyó évben fürdőben kirándulásom előtt Szarva-
son eme mhát még csak fölvenni sem mertem, de mi-
után minden kijön a divatból, íiirdőbeni létem alatt 
— gondolva, hogy Falb-os ruhám csakis az alföldön 
reagál, velem vive, ott szolgálatot tenni köteleztetett. 

Egy hónapig voltam a fürdőnek kinn és bennla-
kója, mert a hányszor eme végzetes ruhát felvettem, 
volt légyen az kirándulás, fenyvesek közti kártyázás, 
kuglizás, vagy tombol ázás, a legszebb verőfényes nap 
öt perc alatt elborult, s annyira megáztunk, hogy 
egyáltalán semmi féle mulatságot végig élvezni nem 
lehetett. 

Nőm volt az egyedüli, ki e családi titkot ismerve 
mindig mint mentor közbe lépett, s addig beszélt szi-
vemre, míg haza szaladva egy más rendea ruhát nem 
vettem feL 

Már a második hét végén kitudódott időjós ru-
hám titka, s lui véletlenül ezen ruhámban jelentem meg 
a sétányon, — kikerülitek a vendégek, mint a pestis 
beteget, s aggodalmasan pislogva az ég felé kiálták: 

„Jön a Friczi! Szaladjunk az esernyőkért és ga-
locsnikért iff 

Szomorodott szívvel vetettem le a ruhát és meg-
fogad lanx, hogy ezentúl csak akkor fogom felvenni, ha 
hivatalos kiküldésekben a Sz. városi tanác^csal kell 
tárgyalnom, vagy pedig temetésekkor, mikor a hosszú 
búcsúztatókat az eső által akarom elveretni. 

„Ember tervez, Isten végez!" 
Dacára ezen szigorú feltevésnek., mint páratlan 

térj és család apa, a fürdőből hazajövet "Éva asszony 
szavainak engedve s fontos érveit beismerve, a 22 órai 
vasúti utazásra ismét felvettem a kívánatos eső miatt 
a kérdéses quadrobos ruhát. . 

De im a rémület — A zárt helyiségben a béka-
szövet nem hat, s mi a legnagyobb forróságban s ve-
rejtékünk izzadságával érkeztünk a tót Magyarország 
kellő közepére. 

Mint mindig-, ugy ez alkalommal is az állomásra 
érkezve, kocsit megrendelni feleslegesnek tartottam, 
— miután azt soha kapni nem lehel, és a mi aranyos 
fiakkereink pedig oly rendkívüli díszes kiállításúnak, 
hegy ha az utasnak nagy bicska nem áll rendelkezé-
sere, miszerint haza érve. a kapu elölt családját az 
az ülésekről levakarhassa, inkább a gyalogú tat választja ; 
önkénytelenül felkiált va hogy: 

„A szarvasi laudauerekből — pfuj Lotti! nem 
kérek !" 

No ele azért a P. Friczi ruhám hazáig mégis meg-
tette hatását, mert alig értünk ki az állomásról, Péter 

apostol felszóllitásunk nélkül is felhőt macholt, s oly 
ünnepélyesen öntött engem és családomat, nyakon, hogy 
bőrig ázva az anyai nyelven áldottuk őkelmét, mond-
ván : 

„Zattraceni, to je uzs nyi tréfa !u 

Tisztelt hallgatóság! Kilenc rapja hogy itthon 
trónolok és nem merem kedves Friczi ruhámat felvenni, 
inert hogy így .olárultam családi titkomat, biztos va-
gyok, hogy semmi féle összejövet, kirándulás, mulat-
ság, vagy társaságban a szarvasiak tovább nem tűr-
nének. 

Azon cselhez folyamodtam tehát, hogy — a nagy 
hőséget kissé ellensúlyozandó, kávébarna roklc alatt a 
kis kadrolos mellényt hordom és íme nem kell se ka-
bát se nadrág, s az eső nap-nap mellett szakad, és ti 
kedves hallgatóim uj titkom felfedezése után még eset-
leg söprüvel vertek ki e pódiumról, mert nem vagytok 
biztosak, nem»e jelen szalonkabát alatt a béka mel-
lény díszlik. 

Azért most a kidobatás esetleges veszélyének ma-
gámat ki nem téve, azon Ígérettel búcsúzom, hogy a 
„szahad" szót, a Lottikat és quadrolokat ezentúl ke-
rülve, jövőben sem szédülő nőket többé át nemckaro-
lok, hypnotista nem leszek, tótul többet nem vartyo-
golc s az eső csináló qáadrolos öltönyt csakis azon 
esetben íogom felvenni, ha a t. közigazgatás megunta 
a ,város utcáit öntöztetni, vagy ha majd fiamat városi 
képviselővé fogják megválasztani hadd sírjon a ter-
mészet. 

«Pfuj Lotti 



nem ér. S mivel pedig a mi színpadunkon az 
Ember Tragoediáját scenirozni nem lehet, a kar pedig 
tönkre vágta a darabot s a főszereplők sem valami 
fényesen állták meg helyüket, kár volt megpróbálkozni 
e darab előadásával/ 

Első, a mit a színésztől megkövetelhetünk : a sze-
rep tudás. Ez a fundamentum, melyre építeni lehet-
Ha ez «lincs meg természetes, hogy akkor épitni sem 
lehet. Ez volt az oka, hogy Rajz Ádám [szerepében na-
gyon keveset tudott fel mutatni. Holéezy Éva megal-
kotásában csak addig jutott, hogy lerakta a fundamen-
tumot, kifogástalanul tudta szerepét, de erre a bázisra 
nem épített semmit. Kalmár egyáltalában nem tudott 
érvényesülni Lucifer szerepében, jSfem neki való ez a 

A kar mint emlMui eriticán alóli volt. Nincs a 
társulatnak erélyes ügyelője, aki észre térítené őket, 
hogy a domborítás nem a'foly tonos, — ha kell, ha nem*— 
nevetgélésből ált. Szinte arioősithetlen viselkedés volt 
az, a midőn az Aíhénben lejátszódó képben a 
népnek női nemét képviselő három hölgy a legnagyobb 
kedélyességgel kacagott s nevetgélt ráborulva a dema-
gógok szószékére. A .francia forradalmat bemutató jele-
nésben pedig azt hihették a kar egyes tagjai, hogy 
ngy mutatják be legmarkansabb vonásokkal a fenséges 
népet, mely a francia forradalmat megteremtettes csá-
szárját halálra ítélte, ha menüéi nagyobb ostentátióval 
eszik a fekete kenyeret s mennél nagyobb kedélyes-
séggel kapkodják le egymás fejéről a kendőt. Talán a 
rendező ur is tévesnek tartja az ily értelmit felfogást. 

Hétfőn a Bibliás Anszonyt adíák S/elestei Elza 
jiitalom játékául. Cliatehnnrtilt márkinét adta Szelestei 
olyan szop sikerrel, a milyenben még nem volt része. 
M.imha mindéi tudását, ügyességét s tehetségét ez es-
tére tartotta volna fenn, oly pazarul ontotta azt a 
címszerepben. Egy ilyen parádéd szi rup, mint a milyen 
a bibhas asszonyé arra jó, hogy a színésznő talentu-
mának minden válíü'/at(»s ágát bemutalhassa, arra való, 
hogy a szituVznő egy estén a hangulatok sokféleségén 
szinte rohanva VI-ZCNSMI végig s lelkünket egyéniségé-
nek egy formaságával ne fárassza e l Miudez sikerült ez 
alkalomból Szelepeinek, temperamentumos, elegáns de 
diserét, stűszerű és természetes játékával, s/,ép éneké-
vel számtalanszor tapsra, éljenzésre sujrástisra indítva, 
az elég s/.ép számú közönséget, tisztelői pedig csokrok-
kal honorálták alakítását Annál indokolatlanabb s kí-
nosabb felt(Uiést keltő volt az a meg jegyz i mely Sze-
lestei egyik jelenése tuán oly erős hangon lett mondva 
hegy a néző tér legmesszebb esö pontján Ls meg lehe-
tett hallani s a mely a 16-os számú páholyból hang-
zott el, hol különben ez este is élénken társalgást foly-
tatott az egyik bérlő. 

A dajabban szereplő többi személyek többé-kevésbbé 
jól megállván helyüket, egyesek szerep nem tudását 
leszámítva elég jó előadásban volt részünk. 

A vígszínház e:y rendkiviili sikert aratott, kacag-
tató darabja került szirtre Kedden; a Titkos Rendőr. 
Eurgén, vidáman s gördülékenyen ment az előadás, A 
pompás ensombléból kiváhak Hetényí és Virágh, finom 
ötletíetes játékukkal brillírozva s tí-mérdekszer támasztva 
viharos derültséget. Raj» De Margein y nem valami há-
lás szerepében nyujiott jó alakítást. Holéezy és Szarvusy 
ambiczióvai dolgozták ki kisebb szerepeiket. Jó mun-
kát nyújtott Bogyó is mint Pitoazel. 

Szerdán egy agyoncsépelt darabot a Gésákat ad-
á k , fésületlen, gyenge előadásban. Miféle rendezés az, 
a hol a színpadon lévő személyeknek keresni kell, hogy 
merről is jönnek-e a következő jelené? személyei, mivel 
a végszóra hosszú ideig senki sem jelentkezett, A szí-
nészek is bágyadtan, kedvetlenül játszottak. Bájos Mi-
móza volt Szegedy, coloraturáját fényesen ragyogtatta 
Sidney melodicus dallamaiban. Szelcsteyvel kellett an-
nak a malheürnak megtörténni, hogy nem értvén jól 
meg a feladott szöveget, vagy nyolc taktuson keresz-
tül cssti dúdolta a dallamot. Kemény ez este is nagyon 
szépen énekelt. Kevésbé 'mondható el ez Feketéről, 
ki azt mutatta be, hogy mikőpen lehet Eatána elég 
magas fekvésű tenor partiejának agyonvágásával álta-
lános derültséget kelteni. Ha nincs tenorista, ne adja-
nak olyan darabokat a melyben tenor szerep van, mert 
avval Csak disgustálják az egész darabot. Hetényi ke-
veset produkált Vun-C^i szerepében, csupán tánca volt 
nagyon ügyes, melyet Percei Karola volt szíves diri-
gálni a színpadról. 

Szarvas közönségének szellemi tekintetben való 
nagy szegénységéről tesz az csak tanusűgot, hogy a 
midőn holmi trágár, semmit érő operettele mennek, zsú-
folt ház van s a mikor egy-egy irodalmi becseséi bíró, 
szivet, lelket nemesítő szinmü kerül előadásra .úgyszól-
ván kong a színház. így volt ez csütörtökön is, a mi-
dőn Othellót adták a címszerepben Kalmárral, kí ez 

alkalomból ismét igazolta róla legutóbb megalkotott vé-
leményünket. Hü, gondos és ambiciózus kivitelbén raj-
zolta meg Othellót. Holéezy Évája olyan, volt, mint 
egy szobor, mely a körvonalak művészies megalkotásá-
val hat a szemre, de mivel nincs benne bensőség, nincs 
benne érzés, hidegen hagy. A haldoklást oly soká masz-
kírozni mint; ő tette, nem csak hogy elrontja a hatást 
de helytelen felfogásra is mutat s a jó ízlés rovására 
megy Rajz mint Jágó mutatkozott be ez este intricus 
szerepkörben és sikerrel álca meg helyét, Szarvasi I. 
mint Emília sikerrel illeszkedett be az ensemblébe s 
egy viráglantot is kapott. A többi szereplők is 
állták meg helyüket. 

A választási mozgalmak zajától visszhangozik az 
egész ország. A képviselő jelölés, a választási küz-
delem bevezetése mindenütt folyik s ennék a nyomán 
nemsokára zászlődiszt ölt az ország minden városa, 
községe, hogy ezzel hirdesse, kibe helyezi bizalmát a 
vezető értelmiség és ez alá toborozza a választó pol-
gárokat. A választási aktusnak ezt a legfontosabbá esz-
közét, a választási lobogót, százával rendelik a kerü-
letek s ebben az eszközbeu, mely a győzelemnek egyik 
feltétele kell hogy bizonyos garanciát, szilárdságot-
szintartósságot bírjanak a megrendelők. A múlt tapasz-
talatai tanítják, hogy a választási időszakra gomba,) 
módon keletkeztek választás zászló (ugynevezett, 
gyárak, melyek "olyan zászlókat szállítottak, hogy egy 
esömosás után szmehagyot rongyokká váltak, a név 
felirat olvoshatatlaná lett s a választási kampány 
után pedig a „gyár" már megszűnt, feltalálhatlau lett 
s minden reklamáció lehetetlenné vált. Ezért figyel-
meztetjük a választási mozgalmak t, vezetőit, hogy a 
képviselő jelölt lobogókat csak ismert megbízható 
cégnél rendeljék, hol a selejtes szállítás ki van zárva. 
Ilyen a régi jóhirü, az egész országban előnyösen is-
mert Rumbold B. zászlógyára (Budapest, IX, Liliom 
utca 52. sz.) mely 1842, év óta áll fen s minden 
irányban méltó a bizalomra s garanciát uyujt arra, 
hogy netaláni reklamációk U kívánat szerint eszközöl-
tetnek. 

A fővárosba utazó vidéki közönségnek. mint a 
legkellemesebb otthont ajánljuk Grundéi János István 
föherceg-hez címzett szállodáját, a Ferenc* József-tér 
és Akadémia-utca sarkán. Ez a legszebb fekvésű, 
minden kényelemmel berendezett Szálloda, Gundel 
János személyes felügyelete alatt, példás tisztaságaval 
és leggondosabb kiszolgálásával, jutányos szobaáraival, 
minden igényt teljesen kielégít. A szálloda éttermeiben 
a legízletesebb ételek és tiszta jó italok szolgáltatnak 
ki s rég ismert jő hírnevét ezúttal is csak emlékezetbe 
Idvánjuk juttatni. 

Időjárási jelentés 1901. szept. 6-ig. 
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Szarvas 1001. szept. 7. Plenczner Lajos 

Felelős a szerkesztésért Sámuel A. a kiadó 

8705 

nyilvános szóbeli árverés utján haszonbérbe 
adatni u. m. 

1. Vasúti állomáson inneni 7 

2. Nádas dülöi ugar 3 — 
ár 75 korona. 

3. H a t h á z melletti szántó 8 

ár 120 korona, 

4. Hegyes dűlői 1 
tási ár 40 korona. 

5. Hatház előtti 16 
tási ár 240 

6. Hatház 
tási ár 240 

7. Hatház előtti 
tási ár 240 korona. 

8. Zöld pázsit 17 
tási ái 200 korona. 

9. Zöld pázsit 17 
n ár fona. 

. Zolcl pázsit 17 ~iYqq 
tási ár 200 korona. 

11. Yágó h id melletti 7 

hold szántó 

. Kikiáltási 

hold Kikiáltás 

szántó kikiál-

hold szántó Kikiál-

hold szántó Kikiál-

hold szántó Kikiál-

hold szántó Kikiál-

hold szántó KikiáL 

hold szántó Kikiál-

600 

216 

hold szántó ÜUU 
LViRxaitasi ar 7 5 korona. 

12. Vágó hid melletti 15 
Kikiáltási ár 150 korona. 

Az árverés megkezdése előtt bánatpénzül a 
kikiáltási árnak 10 %-ka készpénzben teendő 
le. Az árverésen elért eredmény 1 évi bérösz-
szegmk fog tekintetni. 

A jóváhagyott részletes árverési feltételek 
az első jegyzői irodában naponként a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. 

Szarvas 1901 szeptember 5-én,-
aróság nevében: 

Salacz József 
jegyző. 

Mell* János 

r • 

Alulírottak által ezennel közhírré tétetik, // 
miszerint Öcsöd község vadászati joga az 1907 
évi július hó 31-éig bezárólag terjedő időre 
folyó évi Szeptember hó 11-én délelőtti 8 
órakor a községháza tanácstermében tartandó 
nyilvános árverésen haszonbérbe fog adatni. 

Az árverési fel tételek a hivatalos órák 
alatt az első jegyzői irodában megtekinthetők. •« 

Kelt Öcsödön 1901 szeptember 4. 
Soós F. Pap László 
I. jegyző. bíró. 

I. Szarvas nagy község elöljáróitól 

Szarvas község elöljáróitól. 

/a 

Alulírott községi elöljáróság ezennel köz-
hírré feszi, hogy a községi képviselő testillet 
157/ooi kgy, számú határozatával jóváhagyott ár-
verési feltételek alapján 1901 október hó 1-től 
1903 szeptember 30-ig terjedő 2 évre az alább 
jegyzett ingatlanok fognak 1901 szeptember 17-én 
d. e. 9 órakor a községháza tanácstermében 

Alulírottak Szarvas nagy község elöljárói 
részéről ezennel kőzhiré tesszük, hogy az 1892-
ik évi XV. t cz. 56-ik g-ának rendelkezése 
alapján a szőlős gazdák házi fogyasztására 
bor fogyasztási adó kedvezmények a folyó 
szeptember hó 15-ig bejelenthetök. 

A bejelentések a hivatalos órák alatt a 
községi számvevőnői eszközölhetők. 

Szarvason 1901-ik év augusztus 
Az elöljáróság nevében: : 

Salacz József Kovács 
elsőjegyzó. 



A szarvasi ipari hitel — es 
csarnok szövetkezet mint az Orszá-
gos központi hitelszövetkezei tagja1' 
üzleti működését folyó évi szeptember hó 2-án 

A szövetkezet üzletköre iránti tájékozás 
czéljából az igazgatóság a következőket leszi 
közzé: 

1. A szövetkezet kölesönöket ad tagjainak 
7%> kamat mellett: 

a) hat hónál nem hosszabb lejáratú 

b) ipari készítményekre, számla Követelé-
sekre, értéktárgyakra, állami — vagy más 
tos értékpapírokra és sorsjegyekre; 

c) jelzálogi bekebelezéssel vagy készfizető 
kezessel esetleg kézi záloggal biztosított köte-
lezvényre. 

2. A szövetkezet leszámítolja tagjának váltó 
követeléseit és tagjaitól (megbízás vagy enged-
ményezés utján) behajtás Végett elfogad min-
denféle követeléseket. 

3) Bizomány szerű elárusitásra elfogad a 
tagoktól ipari készítményeket, ezeket az ipartes-
tületi áru csarnokban kiállítja, eladja, értékök-
erejéig azokra előlegeket ad. 

A kölesönkezés az igazgatóság valamely 
tagjánál vagy a könyvelőnél szóval bejelent-
hető, s a legközelebbi igazgatósági ülésen tár-

rfW i r 

Tisztelettel értesítem a IU é. hölgyközön-
hogy Kényes utcza 180 sz. alatt 

Istyánné házában kitűnően berendezett 
ai 

mmmge szöUő kapha&á 
$ ( f f o ! B o l z a p á I u í 

/ / • nm varr 
nyitottam. A női szabászat és ruhavarrás 

terén szerzett hő la aszta) ataim és kiváló is-
mereteim tudatában bízvást remélem, hogy a n. 
é. hölgy közönség mindenkori szives pártfogását 
kiérdemlem. Egyben tudatom, hogy az igen 
tisztelt hölgyek kívánságára a legnagyobb kész-
séggel házhoz is eljárok s a rám bizott mun-
kát előírás illetve a legutolsó divat szerint ol-
csón, gyorsan és pontosan eszközlöm. 

Kiváló tisztelettel 
Kohn Aranka 
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étfön d. e. 8 órától 12-ig. 
a szövetkezeti ta-

gokat, hogy az általuk jegyzett üzletrészek után 
lejárt havi 1 koronás részleteket, valamint az 
üzletrészenkénti 4 0 fillér belépési dijat folyó évi 
szeptember hó 2-án (hétfőn) befizetni szívesked-
jenek, mert 15 nap eltelte után a be nem fize-
tett részletek után havonként és üzletrészenként 
4 fillér késedelmi kamat számíttatik. 

Kelt Szarvason 1901. évi augusztus 31-én. 
Az ipari hitel- és d,rucsarnok 

szövetkezet igazgatósága. 

m 

TiJBIR I. G. 
kereskedésébe Szarvason. 
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Ponyiczky Sámuelnél 
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Nyomatott a „Szarvas és Vidéke" gyorssajtóján, 
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