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illető közlemények küldendők.
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Rohanva jött a nagy esemény és most
benne vagyunk már a választási mozgalmak
kellős közepében. Hazafiúi reménységgel állunk
mi a nagy káosz küszöbén, melyből, hogy minél
megfelelőbb törvényhozó testület alakuljon ki,
az a forró óhajtása mindenkinek, aki hazáját
szereti.
A törvény, melvet a kúriai bíráskodásról
hoztak, azzal kecsegtet, hogy ez lesz az első
képviselőválasztás Magyarországon, melyen a
tiszta kéz elve érvényre jut. A választó polgárság, emelt fővel, nyugodt lelkiismerettel lép az
urnák elé, nem a szennyes érdek hozza ide,
nem mint a birkát czipelik a választási helyiségbe, hanem jön magától öntudatosan, hogy
diadalhoz segítse az elvei', a zászlót, melynek
senki által nem kényszerítve állott a szolgálatába . . . Ez az ideális czél lebegett azok előtt,
kik a kúriai bíráskodásról szólő törvényt megalkották és most már a jelölködésröl szóló törvényt megalkották s most már a jelöltektől és
a választás tisztaságát ellenőrizni hivatott hatóságoktól függ; hogy ezt a szép czélt tényleg el
is tudjuk érni.
V

Annál is inkább érdeke ez Magyarországnak, mert mint már hónapok óta szemmel látható egy nagy változás küszöbén állunk. A régi
rendszer, a mely szerint közel harmincz esztendőn keresztül kormányozták azt az országot,
módosult, vagy ha jobban tetszik, helyet adott
egy uj rendszernek. Más elvek, más jelszavak
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jöttek forgalomba s ahol az ország sorsát intézik, ott az uj jelszavak érvényesülésre találnak.
A liberalizmus, bárhogy forgassuk is a dolgot,
a jelölt, avagy a vámkőzösség mellett óhajt
annak idején állást foglalni. Tisztában kell lennünk azzal, me-rkantilisla-e avagy agrárius, a
kereskedelem, ipar s mezőgazdaság dolgában,
hogy vélekedik ? Sehol nincs olyan értéke az
arany középútnak, mint ezekben a döntő fontosságú ügytkben s üdvözöljük lelkesedéssel azt
a jelöltet, aki ezen az utón óhajt járni, akár a
kormánypártból, akár a közjogi ellenzék soraiból kerül ki.
Es mondjuk el a jelöltnek mi is a mi viczinális programmheszéclünket. Adjuk tudtára
kívánságainkat, követeléseinket, melyeknek csak
a törvényhozás tehet eleget. Persze csak ugy
van értelme e viczinális programúinak, ha az
természetes és ki is vihető s ne kívánjuk jelölteinktől, hogy azok olyan dolgok kivitelére vállalkozzanak, melyek evőiket meghaladják, vagy
melyek az összeférhetetlenségi törvénybe ütköznek. Józan belátás és a helyzet higgadt mérlegelése vezesse abban a tekintetben a választó
közönség vezetőit.
Még a csendőrséghez és rendőrséghez volna
néhány szavunk. Elrettentő példaként lebegjen
előttünk a marosvásárhelyi eset. Aminő eréllyel
ügyeljenek fel a csendre és rendre, olyan tapintattal és békességgel járjanak el kényes kötelességükben. Drága a polgárvér!
S a nép, az istenadta nép becsülje meg
magát, hogy méltó legyen a kúriai bíráskodás
törvényének fenkölt szelleméhez.

Beliczey-uleza 11. szám. (saját ház,) hová az előfizetési pénzek intézendők.

Hirdetéseket jutányos áron elfogad.
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Mint az ország többi vármegyéjében, ugy Békésmegyében ís erőteljesen megindultak a választási mozgalmak, lázasan szervezkednek a pártok, liogy jelöltjüket a valószínűleg már október elején megkezdődő választásokon diadalra juttassák. A megyénkbeli kerületek
választási mozgalmairól kővetkezőkben számol be tudósítónk :
Szarvason előreláthatólag erős lesz a választási
küzdelem. A szabadelvű párt jelöltje Dr. K r e s m a r i k
János, a függetlenségi 48-as párté
Draskőczy
László Mindkét, párt e lió 8-án tartotta jelölő gyűlését s egyhangú lelkesedéssel nevezték meg jelöltjeiket.
A függetlenségi párt öt tagu küldöttséget menesztett
íel a Budapesten tartozkodó Draskóczyhoz, hogy a jelöltséget neki felajánlja ós Draskőczy azt el is fogadta.
Dr. Kresmarik vasárnap ű. u., Draskőczy pedig valös-siniilog f. bő 22-én tartja prugramtnbeszédét.
Gyulán az Ugrón évS a függetlenségi párt állit j e :
löket, mig a szabadelvű párt valószínűleg nem jelöl.
Az Ugron-párti B a r t h a Miklósnak, ki Gyulát a legutóbbi országgyűlési cikluson át képviselte, erős ellenfele a Kussuth-párti 48-a$ függetlenségi H e n t a l l é r
Lajos, a ki e hő 22-én fogja programmbeszédét elmondani, a mikorra Kossuth Ferencz és több más függetlenségi képviselőnek G-yi.il ára érkeztét várják.
Csabán Z s i l i n s z k y Mihály dr., n nagytehetségű áUamtitkar az egyedüli képviselőjelölt, kinek a
város érdekeibea tett kitűnő érdemeit méltányolva a
többi pártok nem jelölnek s igy megválasztása egyhangú lesz.
Békésen három jelölt is van és mind a három
függetlenségi. Ezek közül I I e s k o László dr. Békés
eddigi képviselője és K e c s k e m é t i Ferencz lelkész
tarthatnak komolyabban .számot a mandátumra. A harmadik jelölt V i n c z e Ödön lelkész.
Gyomán a függetlenségi és 48-as párt B a r a b á s
Bélát jelölte, kinek megválasztása a legnagyobb valószínűség szerint egyhangú lesz, a mennyiben eddig
nincs ellenjelöltje.
Orosházán a szabadelvű
párt jelöltje S z a 1 a y
József dr. már néhány hóval a választási akcziók előtt
lemondott főszolgabírói állásáról s most vasárnap tartja
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Elfeledve hogy hisz' akkor
Lovas tengerész lenne.
Ám director zordan mondja
No ki hallott már ilyet.
Vannak perczek az életben
Mit feledni nem lehet.

II

Ének a hétről.
Mottó: Vannak perczek az életben
Mit feledni nem lehet.

Lám megmondtam ugye Múzsa
Ilogy ne mondjál igazat,
Példabeszéd valóra vál'
Beverik kobakodat.
S fűhatsz akkor majd nagybúsan
Ilyesféle rímeket,
Vannak perczek az életben
Mit feledni nem lehet.
Máskor úgy zengj, hogy sorok
Találják a szeg fejet,
Mert különben megeshetik
Hogy kit ütnél az nevet.
Mert hiába corrumpált kor
Igaz mondást nem szeret,
Vannak perczek az életben
Mit feledni nem lehet.
Énekesnő lovat kiván
Ő is azon jönne be,

*

mar regen
Titkon égnek egy hölgyért
Mennek hozzá, döntsön végre
Közülök lei többet ér.
Oda érve j a j ! mit látnak
A hölgy mással édeleg,
Vannak perczek az életben
Mit feledni nem lehet.
CL V C

Egy fess ficsúr égő vágygyal
Megy a rendez-vousra el
S már előre elképzeli
Mint ölel nőt tüzesen,
Ám az édes számlát nyújt át
Hő ölelés s csők helyett,
Vannak perczek az életben
Mit feledni nem lehet.
Szombat este a színházban
Roppant csinos darab ment,
Habitüék piros arczczal
Tűzben égtek oda lent.

S mondák súgva, tapogatva
Zsebükben a dalefet,
Vannak perczek az életben
Mit feledni nem lehet.
Egy criticus túlbuzgóan
Megdicséri a szinészt,
Elmellőzve mi rossz benne
Kiemelve a mi szép.
Ám ez érte gúnyos vicczel
Es egy seénával fizet,
Vannak perczek az életben
Mit feledni nem lehet.
Más meg női társaságban
Iszik finom borokat
S egyre-másra hozatja a
Nagyhasu palaczkokat.
Fizetni kell, ám túlköltött
Kong az űrtől selyem zseb,
Búsan fújja, ilyen sok bort
Kifizetnem nem lehet.
S bár repítik a korcsmából
Fel oly nagyon nem veszi,
Erted ég oh! szép szőke lány
Egy kidobás mit neki.
S simogatva fájó részét
re szegény rá

— Színházi kir. Kemény Lajos, az i t t

programmbeszédét. A függetlenséjji 48-as párt V e r e s
József esperesnek ajánlotta fel a mandátumot, ki a
kerületet már több izben képviselte. Van még két
szoczialisla jelölt Isr de hát ezek komoly ellenfeleknek
nem vehetők.

időző
színtársulat baritonistája f. hó 20-ára vette ki jutalomjátékát. A nálunk már régen nem látott Czigáuybáró
cz. operettet fogják ez alkalomból adni. Az előadás érdekességét emeli az, hogy a darabban két műkedvelő
is fel fog lépni: Dr. Jeszenszky Elek, aki Barinkayt
és Pollak Béla, a ki Zsupánt fogja játszani. Városszerte nagy az érdeklődés már ez előadás iránt.

— Erzsébet királyné emlékezete. Kedden

— Báró W^nkheim Béla szobra D a r á n y i

volt harmadik

évfordulója áldott emlékű királynénk
Erzsébet gyászos halálának. Nem volt hivatalos gyász
s egy szívvel gyászolta mégis az egész magyar nemzet az ő nagyon szerencsétlen, rajongással szeretett
nagyasszonyát, imádkozott lelkiüdvéért. Legyen áldott
emlékezete mindörökké!

— Képviselőtestületi közgyűlés lesz f. hó
16-án a következő tárgysorozattal: 1. Az 190L september 4-iki közgyűlés jegyzökönyvének felolvasása.
2. Az 1901—1906-iki országgyűlés egybehívására vonatkozó kegyelmes királyi meghivó-levél meghirdetése.
3, Liszka István kérvénye melyben községi adóvégrehajtói állásáról lemond. 4. Elöljárói jelentés arról, hogy a
boritaladó és lrasfogyasztási adó megváltása tárgyában
a m. kxr, kincstár képviselőjével' kötött szerződést a
nagyméltóságú IU. kir. pénzügyministerium jóváhagyta.
5. A községi iskolaszék jkvi megkeresése a Furugyban
Szentandrás községe által szervezendő ismétlő iskola
fentartási költségeihez hozzájárulás iránt. 6. Hitelesítők
kiküldése.
— R e n d k í v ü l i k ö z g y ű l é s . A vármegye főispánja Békésvármegye törvényhatósági bizottságát 1901.
évi szeptember hó 19-ik napjának delelötti 10 órájára
rendkívüli közgyűlésié hivja össze.Tárgysorozat; l . A z
1901—1906-iki országgyűlésre szőlő kegyelmes királyi
meghívó-levél kihirdetése. 2. Alispáni jelentés Dr.
Kxcsmarik János srarvasi járási főszolgabíró lemondásának elfogadása tárgyában. 3. Csorvás község határozata P r á g Bouifác/itól megvett földbirtok adásvétele s
az erre szükséges kölcsönügylet tárgyában. 4. Orosháza
községnek a Trautsmansdoríf-féle földbirtok adásvétele
s az erre szükséges kölcsönügylet tárgyábnn hozott
határozata. ^
képviselőválasztás tárgyában a községháza tanácstermében szeptember 17-én d. u. 4 órakor.
— D r HltroBmarik J á n o g volt iőszolgabiránknak, a szarvasi szabadelvű párt népszerű képviselőjelöltjének főszolgabírói állásáról történt lemondása folytán Dr. L u k á c s György főispán Dr. W i e 1 a n d
Sándor tb. főszolgabírót nevezte ki helyettes főszölgabirőnknak.
— Plébános! beiktatás. Orosházán t hó 9-én
iktatták be B a z á r Gyula népszerű plébánost plébánosi javadalmába.

— A vármegyei központi választmány
gyűlése. Az uj országgyűlésről szőlő királyi megliivó
levél meghirdetését követő napon, azaz folyó hó 20-án
tartja a várm. központi választmány ülését, melyen az
országgyűlési képviselő választások napját kell kitűzni.
A meghívó levél értelmében az országgyűlési képviselőválasztásoknak folyó évi október hó 2-ik napjától 11-ik
napjáig kell megtürténniök.
Azt csicsergi vannak perezek
Mit feledni nem lehet.
A pártok is jelöltek már
Miiidakettő követet
Derék képzett mindegyike
Jobbat kapni nem lehet.
Ám nem tudjuk megválasztva
Ki zeng majd ily rímeket
Vannak perczek az életben
Mit feledni nem lehet.
Csütörtökön nagy közönség
Gyűlt egybe a színházba,
Kedvenczünknek Rajz Ödönnek
Volt jutalom játéka.
Nem maradt hely egy üresen
Csak úgy ömlött a sok nép
Szeretettel olvadt egybe
Ünnepelt s a közönség.

Volt taps, éljen meg koszorú
Bapérból font tündérszép,
Virág helyett által szőtte
Szeretet s lelkesedés.
S jutalmazott könnyes szemmel
Ilyen szókat rebegett
Vannak perczek az életben
Mit feledni nem lehet.

Hegedős.

Ignácz földmivel és ügyi minister báró W e n k h e i m
Bélának a mezőgazdaság és a lótenyésztés körül szerzett nagy érdemeiért Kisbéren szobrot emeltetett, mely,?
nek ünnepélyes leleplezése f. hó 30-án fog végbemenni.
A diszes bronz szobrot F a d r a s z János mintázta.
— Szülői gondatlanság áldozata lett é hé.ten Gyulán a h a t esztendős M u l t Erzsi. Anyja egyedül hagyta othonn s a kis leány a tűzhely körül játszadozott, miközben egy kipattanó szikrától ruhája
lángba borult s a szerencsétien gyermek teljesen meg
égett.
— Olvasóink -figyelmébe. Akik egy minden
állással összeférő tisztes mellékjövedelemre szert tenni
akarnak, azoknak melegen ajánljuk, küldjék be czimeiket — „Harznos munka" jeligével az „Altalános Tu- ,
dó sí tó" hirdetési osztályához, Budapest. VII. Erzsebetkörut 54., mely azokat rendeltetési helyükre továbitja.
A mellékjövedelmet, amelyről sző van, minden nagyobb
fáradság nélkül s z e r e z h e t i k meg mindazok, akik ismerőseik és barátaik körében«esctleg tágabb körben is
egy pártolásra méltó ügyért tevékenységet kifejteni
hajlandók.
— Az izraeliták újéve. Szombat és Vasárnap ülik meg az izraeliták egyik legnagyobb ünnepüket, az uj évet, számifásuk szerint a világ teremtése
óta az 56,62-ik esztendőt.
— Öngyilkosság. Nagyon szivére vette B é r e s
Sándor 20 éves öcsödi suhancz, hogy folyó hó 23-ára
a bírósághoz lett beidézve a miatt, mert K á n y a Juliannát alaposan megverte, a miért aztán vasárnap este
édes atyja revolverével főbe lőtte magát s nyomban
meghalt.
— Élelmes levélkihordó. Levélkihordóink
élelmességéről és főkép szinhazlátogatásáröl tesz bizonyságot az a körülmény, hogy az ilyen czimii anziksz
kártyát : „Őnagysága Tisza Jutka k. a. Helyben", bár
azon iiőlgy, kinek a feladó kézbesittetni szándékozta a
levelezőlapot, ily névre nem igen hallgat, kezeihez juttatták.
Színpártoló közönségünk előtt tudvalevő dolog,
hogy az „Ocskay brigadéros f£-ban Tisza Jutka szerepét
a nálunk időző színtársulat egyik tagja J ó n á s Margit
k. a. a d t a ; a mely körülményből aztán levélhordónk
igen helyesen azt következtette, hogy a fent emiitett
képes lap csakis Jónás Margit kisasszonynak szólhat
és azt neki is kell kézbesítenie.
— És még merjen valaki, panaszt emelni levélhordóink ellen!
— A g y o n ü t ö t t e a fenyő. Id. S z a l o n t a i
Mihály 60 éves szarvasi csőszre fenyő vontatás közben
f. hó 10-én egy fenyőszál ráesett s mielőtt orvosi segélyben részesíthették volna, meghalt.

— A N a g y Képes

Világtörténet 133. fü-

zete látott most napvilágol E füzettel a vállalat VII.
kötete záródik le, mely kötet a refomáció korát tárgyalja. A reformátorok életét és hatását rajzolta a kötet kitűnő szerzője dr, Marcali Henrik és életünk rajzát szerencsésen olvasztja össze a kor hatásával és
mozgató eszméivel. Hatalmas korszak zárul le ezzel a
emberiség történelmében. Az emberi gondolkodás uj és
minden eddiginél hatalmasabb lökést kap, szabadabb
tér nyílik meg előtte és az emberekben feltámad a
kritika, mely attól fogva a tizedik múzsává lesz, mely
pusztít és teremt. Az emberi elmének kifejlődésében
és hatalmas változást jelent e pillanat, a gondolkodás
biztosságának és realitásának minden eddiginél erósebb
feltűnését mutatva. Az emberi elme, melynek fejlődése
lehet csak a világtörtén elemnek igazi tárgya, ettől
fogva uj fegyverekkel és nagyobb lépésekben halad
célja felé, hullámai nagyobb gyűrüzésekkel futnak a
parthoz, mert mind nagyobb és nagyobb területen hatnak az egyes eszmék is. Vége minden romantiezízjiusnak, oda van Hellas és Renaissance minden bubája,
oda az arabok és keletiek mythikus nagysága, oda
Róma fenséges ereje, oda a lovagkor hősi erénye,
misztikus vágyódása a Végtelen után, oda mindez a
nagy költőiség, a mely eddig az emberi szivet elioltötte, IIj korok, uj emberek jönnek. Erzsébet és CromAvell, IV. Henrik, XIV. Lajos és Turenne, Bethlen Gábor és Gusztáv Adolf korszaka. í m e az érző és képzelgő emberek helyében a gondolkodó és kritikus fők,
a kik nem képzelődnek, hanem számi tanak, nem álmodoznak, hanem terveznek, nem remélnek hanem |cselekesznek, a kik az elmének megtisztult és kiélesült
fegyvereivel küzdeuek. íme a modern ember őséi.

Ezt a kort oly szépen és behatóan irta meg
Marcali Henrik, hogy kötete valóban díszére válik irodalmunknak.
A 12 kötetes nagy munka "szerkesztője dr. Marczali Henrik, egyetemi tanár. Egy-egy kötet ára diszes félbőrkötésben 16 korona; füzet eme ént is kapható
60 fiiléjével. Megielen minden héten egy füzet. Kapható a kiadóknál (Bévai Testvérek Írod. Int. Rt. Budapest, VIII., Üllői-ut 18 sz.) s minden hazai könyvkereskedés utján.

Hiába a példa ragadós, különösen a rossz. Eddig
csak a kar engedte meg magának azt az eléggé nem
kárhoztatható eljárást, hogy a színpadon nevetgéltek,
discuráltak. Ma már azonban — a miskolci szintársulat
hiréhez legkevésbbé sem méltóan — a személyzet elsőbb rangú tagjai, coloratnr, soubrette énekesnők, drámai hősnők is eltanulták a kartól ezt a szokást, s nem
respektálva közönséget, direcliót és ügyelőt, a legnagyobb kedélyességgel cul ti válva az ilyen criticán alóli
viselkedést. A mellett, hogy ez az illusiót teljesen tönkre
teszi, szomorú fényt is vet az igazgatóság erélyére, a
mely megakadályozni ezt nem tudja.
A Magyar Színház nagysikerű darabja, az Asszony
Regiment került szinre szombaton és vasárnap, mindkétszer zsúfolt ház előtt.
Az előadás általánosságát, tekintve, egyes szépséghibákat nem mulaszthatunk el felemlíteni. Egyik az,
hogy elképzelni sem lehet, miszerint egy regiment cigarettázva masírozzon. Másodszor a felvonulásnál tessék egyszerre kivágni a lábat, még pedig mindannyinak ugjanazt, nem pedig hogy egyik a balt, á másik a
jobbat, össze v i s s z a dülöngélve. Azután tessék egyszerre
szalutálni, egyforma ideig, ne össze-vissza kapkodni a
kezeket. Azért szól a zene, hogy taktusra menjen minden. A felvonás végi ujrázásoknál pedig vigyázzanak a
kordina le és felhúzásával, Senki sem kíváncsi arra,
hogy a szerplők milyen rendetlenségben vonulnak el
a színpadról
Maradjon az függöny, illetve " culissa
titok.
A darab főszemélyét északi Emíliát Szegedy creálta. De annak a sildnek, annak a könnyed eleganliának, annak a temperamentumnak a melyet ez a szerep megkiván, nyomát'sem. találtuk nála. Alakifása
egészben azt a hatást keltette, mintha utánzat volna,
még pedig silány utánzat. Énekének intonálása is sok
helyen bizonytalan volt. Annál sikeresebben állta meg
helyét Szalkay (Maiul!) nemkülönben Hetényi (Lábas.)
Hogy a darab olyan ¿mgy hatást ért. el, úgyszólván a
kettőjük érdeme. Jó ízű comícumot produkált Virág
Szerencsi szerepében.
Héttőn Szegedy név jutalomjátékául a Görög
Rabszolga került szinre jóformán üres ház előtt. Szegedy í r i s z t creálta talán az üres ház lehangoló hatága
miatt rendkivul bágyadtan. Tisztelői csokrokkal lepték meg ez alkalomból. A társulat egy uj énekesnője
mutatkozott be Antónia szerepében Galambos, kinek
mint értesülünk ez volt első debutje. Hangja nem nagy
terjedelmű, de kellemes, csengő s meglehetős ügyesen
bánik vele. Játékának még hosszas s z í n p a d i gyakorlattói nyert csiszolódás által kell a színpadi routint megszerezni. Egészben véve megjelenése a színpadon kedves, vonzó. Szelestei Aspasía szerepében ismét visszazökkent á régi kerékvágásba, vagyis senvmi értékest
sem tudott felmutatni.
Kemény Diomédet énekelte s játszotta hatással.
Hetényínek pedig nem ártott volna, ha kevesebbet extemporizál.
Magyarország úgyszólván minden színházában kegyeletes ünnepséggel adóztak e hónap 10-én kedden
Erzsébet királynő halála évfordulójának, csak minálunk
nem. Pedig nem ártott volna, ha a directiő megemlékezett volna ez eseményről s legalább is valami alkalmi
költeményt szavaltatott volna el az előadás megkezdése
előtt. Carré és Bilhand nem sokat érő darabja került
szinre ez este eléggé jó, gördülékeny előadásban. É r dekességet kölcsönzött a darabnak, hogy Szarvassy S.
kinek erős drámai tehetségét előző alakításaiból ismerjük, ez alkalomból egy pár exelence vígjátéki szerepben
mutatkozott be. Törekvését, nagy szorgalmát ezúttal is
teljes siker koronázta. Márta szerepében -bemutatott
sok oldalú alakitőképessége és kedves egyénisége mindenképen szép jövővel kecsegtetik és ez alkalombóli
vállalkozása csak újból igazolta művészi hivatottságát.
Jó partnere volt C.Vertán Anna ki Levediemé szerepében
tett örvendetes tanúságot eminens színpadra termettségéről. Rajz nagyon jó Paul volt, nemkülönben sikerült
alakítást nyujtott Szepessy mint Levendier. Nagyon
hejyes szobaleány volt Jónás, a kézdobálásról azorban

szokjon le. A többi szereplők sikerrel járultak hozzá, ajkú leánya ennivalóan főiszeg gúnnyal mondta a kis
hogy az estét kedélyessé tegyék,
penészvirágnak:
Ha a szerdán este előadott Tót leányról akarnánk
— No, hogy ne légy oly nagyon elbizakodott, hát
irni, csak tautológiába esnénk, mivel e társulat nép- tudd még, hogy én már tegnap láttam, mindjárt, hogy
színmű előadásairól már a múltban elmondtuk vélemé- meg jött. Tudod!
(Folyt/ köv.)
nyünket, s az; ezen alkalomból sem változhatott meg.
Eléggé szép számú közönség gyűlt ejjybe Csütörtökön a színházba, a midőn Raj^ Ödön jutalom ját álcául
Jókai „Keresd a szived" cimü színmüvét adták kifogástalan előadásban. Baranghyí: creálta meg gondos, érzésteljes alakításban Rajz. Színre léptekor tisztelői egy nagy
nemzeti szin szallagos babér koszo uval, a szarvasi
hölgyek szőlő kosárral lepték meg, a közönség pedig
irántai szeretete kimutatásául percekig; tartó, tomboló
éljenzéssel s viharos tapssal fogadta, s azután is, nyílt
színen ugy mint felvonások végén sokszor tapsolta és
éljenezte meg. Sikerének osztály osa volt Szarvassy I.
Editli hálás szerepében. Alapos és szorgalmas tanulmányra való alakítását talán leghívebben jellemezhetjük avval ha azt mondjuk, szivből szólt, szívhez szólt.
Edith megrajzolásában pedig ez a fő, a technicai kivitel mellékes. Nem is maradt el a kivánt hatás, nyilt
színen s felvonások végén az osztatlan elismerés jeléül
számtalanszor nyilatkozott meg a felzúgó tapsviharban.
Holéczy mint Alicze igyekezett az egyszerűség, természetesség határai közt maradni ebben a teljesen neki
való szerepben. Ez sokban sikerült is neki s egészben
véve jó alakítást nyújtott. Kalmárt szépen megrajzolt
haldoklási nagy jelenete után nyilt színen tapsolták
meg. XJgy Sáska (Bviranghyné) mint C. Vertán Anna
(Planckenhorst) nagyon gyenge alakítást nyújtottak.
Hetényi (Mauzman) Szepessy (Révy) Virágli (Jeari)
kisebb szerepeikben sikerrel állták meg helyüket/;
Dr. Dfg.
MJI.!,*. « k
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Legjobb akarómat
kérem tudassa velem kilétét.

L.

Felelős a szerkesztésért Bánra el A. a kiadó

A szarvasi kir. járásbíróságnak 1901. évi V.
909/1» sz. végzése folytán Dr. Fisbein Soma
ügyvéd által képviselt Fis-bein Ignác végrehajtató részére Poclani György né és Podani Zsuz?aniia végrehajtást szen-vedett ellen 163 K 92
f. követelés $ jár. erejéig elrendelt kielégítési
végrehajtás alkalmával alperesektől lefoglalt és
675 K 50 f.-re becsült ingóságokra a szarvasi
kir, járásbíróságnak 1900 V. 909/4. sz. végzésével a további eljárás elrendeltetvén, annak az
alap és felülfoglaltatók követelése erejéig is,
amennyiben azok kielégítési jogot; nyertek volna
Szarvason, 187. és folytatólag 244 sz. leendő
megtartására határidőül 1901- éví szeptember hó
2 4 napjának délutáni 3 óráját kitűzöm, a mikor
a bíróilag lefoglalt bútorok, s egyébb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén b öcs áron alul is el fogom
adni.
Felhívom tehát mindazokat,* kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégittetéshez jogot tartanának, a mennyiben részükre a foglalás korábban
eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőDélután négy óra felé egy szemernyit, mintha könyvből ki nem tűnnék, bogy elsőbbségi bealábbhagyott volna a hőség! valami kósza szellő is ke- jelentéseiket az árverés megkezdéseig nálam írásrült valahonnan s a Molnárék kerti lugasán avadszöllő ban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni el ne
indái csábosán illegették magukat, ida-oda mozogtak, a mulasszák.
Kelt Szarvason, 1901. évi szept. hó 9-én.
legmerészebb hullámvonalakban ölelkeztek egymásba s
1
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egyik-másik fiatalabb hajtás kíváncsian és idegesen lóbálta magát, várva, sejtve, hogy nemsokára egy csomó
édes leányra, fesledező bimbóra borulhat, S alig lett
négy ó r a : tavasz mosolygott a nyárban, melódikus kacajtól lett zengő a lugas, valami nyolc csitrileány szorongott a kis kertiházikóban. Á talu néhány „honoráciör" családjának a lányai voltak, minden vasárnap
ott peregte le nyelvecskéjük a hét pletykáit és ott szövegelték egy sejtelmes jövő hímes fátyolát.

Szokatlan nehezen indult meg ma a terefere. Roppant bájosak voltak, amivel egyik azt várta, hogy majd
a másik kezdi el ma a themát. Babrálgatták kartonruhácskáikat, megillegették kedves ügyetlenséggel agyóhféaült bóbitáikat, de egyiket sem vitte rá a lelké, hogy
a már úgyis agyoncsépelt falusi eseményekkel hozakodjék elő, mert úgyis tudta mindegyikük, hogy csak immel ámmal hallgatnák: minden-minden eJ törpül most
a falu szenzációja mellett.
Csókolni való volt az a szemjáték, a melyikkel
egymást nézegették, hogy: — no kezd, — no to kezd
és eltartott vagy egy iélóráig mig a véznakülsejü lányica
iszonyú lelkiküzdelmek után kibökte;
— Láttátok már ?
Hogy elborította egyszerre valamennyinek az orcáját az a becsületes vér. Látták-e ?Látták-e ? Istenem
a Lóránt Julcsa oly határozott formában tette fel a
kérdést, mint a ki a lelke mélyéből meg van győződve
affelől, hogy a többiek is tudják, ki az akit látni lehetett. És a szemük villogása, arcuk pírja élő tiltakozás
volt az ellen, hogy őnekik csak sejtelmük is lehet arról, kire vonatkozik az a kérdés. A kis vézna leány pedig dacosan simította végig kékbejátszi fekete haját.
Csak azért kérdeztem, mert én láttam ! Miért változtak át egy szempillantás alatt duzzogó gorlék kacagó
harkályokká, hogy megoldódott egyszerre a nyelvük,
hogy tudták egyszerre, hogy ¡kiről van szó. A Lóránt11 ak a tanítónak vértelen lánya látta azt a valakit »0
hát ne legyen erre olyan nagyon büszke, mert ők is
látták. A vézna teremtés majd, hogy sírva fakadt, ugy
pattogtak feléje:
— Ne félj, nem csak te láttad.
Aztán egy szólt:
— Nem kell olyan büszkének lenned, tnielőttünk is
elment ma, aztán ha tudni akarod, épp az édes apáddal ment arra.
A nágykorcsmáros duzzadó mellű, folyton vibráló

Magyar

Mihály,

kir. bírósági végrehajtó.

azok kielégítési jogot nyertek volna Öcsödön,
286. sz. a. leendő megtartására határidőül 1901

évi szeptember hó 20-ik napjának délutáni 3
óráját kitűzöm, a mikor a bíróilag lefoglalt gőzcséplőgép garnitúra, vetőgép kocsi, buza r egyéb
ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés
mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni.
Felhívom tehát miiul&zokat, kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató
követelését megelőző kielégittetéshez jogot tartanának, a mennyiben részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási
jegyzőkönyvből ki nem tűnnék, hogy elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig
nálam írásban beadni' vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulass • ák.
Kelt Szarvason. 1901 évi szept. hó 7-én,

Magyar

Mihály9

kir, bírósági végrehajtó.
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Árverési hirdetmény.
A szarvasi kir. járásbíróságnak 1901 évi V 482/1
sz. végzése folytán Dr. Yeisz Jónás budapesti ügyvéd
által képviselt Nícholson gépgyár r. t. végrehajtató
részére Maginyecz János végrehajtást szenvedett ellen
10400 K követelés s jár erejéig elrendelt kielégítési
Végrehajtás alkalmával alperestől btoglált és 3042
K-ra becsült ingóságokra a szarvasi kir, járásbíróságnak 1901 V. 482/2 sz. végzésével a további eljárás
elrendeltetvén .annak az alap é* felüJfoglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok kielégítési jogot
nyertek v Ina Szarvas község határában, az örmény
luiti X/27 sz. tanyán és folytatólag Szarvason, 552 sz„
a. leendő megtartására határidőül 1901 évi szeptember hó
23 napjának délutáni 3 óráját kitűzöm, a mikor a bíróilag lefoglalt lovak, tehén, kocsik, sertések, birkáit,
bu/.a, kukoricza. bútorok s egyébb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett szükségesetén
becsáron alul is el fogom adni.
Felhívom tehát mindazokat kik az elárverezendő
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégittetéshez jogot tartanának, a mennyiben
részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez
a végrehajtási jegyzőkönyvből kí nem tűnnék, hogy elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéseig nálam Írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni el
ne mulasszák.
Kelt Szarvason, 1901. évi szeptember hó 9 napján.

Magyar Mihály
kir. bírósági végrehajtó.
A szarvasi kir, járásbíróságnak 1901 évi V,
467/1. sz. végzése folytán Dr Szemző Gyula ügyvéd
által képviselt Klein Adolf végrehajtató részére Fábriczí Sománé végrehajtást szenvedett ellen 605 E
38 f. követelés s jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával alperestől lefoglalt és 808 K 90 f.re becsült ingóságokra a szárvasi kir. járásbíróságnak
1901 Y. 467/2, sz. végzésével a további eljárás elrendeltetvén, annak az alap és felülfoglaltatók követelése
erejéig is, amennyiben azok kielégítési jogot nyertek
volna Bszentandráson 619. sz. a. leendő megtartásáfa
határidőül 1901. évi szeptember hó 20-ik napjának délelőtti 9 óráját kitűzöm, a mikor a bíróilag lefoglalt bútorok varrógép, ágynemnek s egyéb ingóságokat a
legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükségesetén becsárou alul is el togorn adni.
Felhívom tehát mindazokat, kik az elárverezendő
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanának, a mennyiben részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez
a végrehajtási jegyzőkönyvből ki netn tűnnék, liogy
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéseig
nálam írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni el
ne mulasszák.
Kelt Szarvason, 1901. évi szép, hó 7 napján.

Magyar Mihály
kir. bírósági végrehajtó.

;n. sz.
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A szarvasi kir. járásbiióságuak 1901, évi V.
354/1 sz. végzése folytán Dr. Szemző Gyula ügyvéd
altal képviselt Tóth ¿ á l m á n végrehajtató részére ifj.
Zvara Bál végrehajtást szenvedett ellen 331 K követelés s iár, erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás
alkalmával alperestől lefoglalt és 605 K-ra bécsült ingóságokra a szar vasi kir. jikásbirőságna.k 1901. V.
354/4. sz. végzésével a további eljárás elrendeltetvén,
annak az alap ós felülíoglaltatók követelése erejéig is,
amennyiben azok kielégítési jogot nyertek volna Szarvas
község határában, a kálcai V/bb. sz. tanyán leendő
megtartására határidőül 1901, évi szeptember hó 19-ik
napjának délutáni 3 óráját kitűzöm, a mikor a bíróilag
lefoglalt lovakat, sertéseket, melleket, szénát s egyéb
ingóságokat a legtöbbet igeronek készpénzfizetés mellett
szükségeseién becsáron alul is el fogom adui.
JFelhívom tehát mindazokat, kik az elárverezendő
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégittetéshez jogot tartanának, a mennyiben részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez
a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnnék, hogy
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéseig nálam Írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni el
ne mulasszák.
Kelt Szarvason, 1901. évi szept. hó 8-ik napján.

Magyar Mihály,
kir. bírósági végrehajtó.
A szarvasi . kir. járásbíróságnak 1901 évi
V. 253/5. sz. végzése folytán Dr. Szemző Gryula
ügyvéd által képviselt Horvát és Herczegv végrehajtató részére Mészáros Lajos végrehajtást 8874/1901. Íkt. sz.
Szarvas község elöljáróitól
szenvedett ellen 350 K. követelés s jár
erejéig elrendelt kielégítési
végrehajtás alkalmával alperestől lefoglalt és 3135 K-ra beEzennel, közhírré tétetik, hogy Szarvas közcsült ingóságokra a szarvasi kir. járásbíróság«
nak 1901 V. 253/6. sz. végzésével a további ség elöljárósága által az általános szüret megeljárás elrendeltetvén, annak az alap és feltil- kezdésének határidejéül folyó évi szeptember hó
foglaltatók követelése erejéig isv amennyiben
ik napia tüzetett ki.

A mennyiben a közönség kényelmére, a
felvételi kapuk mellőztetnek és ezennel megengedtetik, hogy czefrét és bormustot bármely
utón is behozhassanak, felhivatnak ugy a városban, mint a tanyán lakó termelők, hogy sZÜf6-
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telési szándékukat előzetesen és pedig a szüret
megkezdése előtt P4 drávai a fogyasztási és
italadó hivatalban jelentsék be, hot erről igazolványt kapnak.
A szüret eredménye, illetve a termett bor
mennyisége azonnal, legkésőbb azonban az illető hét végéig bejelentendő. Ezen bejelentés meg-

élőit a bor eladásra tilos,
Figyelmeztetnek a felek, h o g y ezen hirdetm é n y minden p o n t j á t saját érdekükben
tartsák
be, mert kik ez ellen vétenek, v a g y általában a
fogyasztási adót megrövidítik, a v a g y a megrövidítés veszélyének kiteszik, a b o r és husfog y a s z t á s i a d ó t ö r v é n y e k és szabályok hivatalosösszeállításának 159 szakasza a l a p j á n az a d ó összeg négyszeresétől nyolcszoros összegéig terj e d h e t ő pénzbirsággal büntettetnek.
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Szarvas 1901. szeptember 12.
Az elöljáróság nevében:
Salacz
József
Melis János
első jegyző.
8705
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Intelligens urak, foglalkozásukra valő tekintet nélkül, minden állással összeférő melékjövedelemre tehetnek szert.
Nem kell hozzá sem szakismeret, sem nagy
fáradság.
Barátaik, ismerőseik körében kell csak tevékenységet kifejteniük e minden kótségfm felül
tiszteletre méltó mellékjövedelmi forrásnak minél
nagyobb mértékbe való kiaknázása végett.
Teljes felvilágosíts azonnal adatik.
Akik erre válalkozni hajlandók, küldjék pontos
ciinuicl ellátott ajánlataikat, (melyek rögtön továbbíttatnak) ^Mellékjövedelem'' jelige alatt az

•»IMIIIIIIIII WIWI1III HI III..IIIH II I I

H

Szarvas község elöljáróitól

Tisztelettel értesítem a n. é. hölgyközönAlulírott községi elöljáróság ezennel köztogy Kényes utcza ]SÜ sz. alatt Katona
hírré teszi, hogy a községi képviselő testület
Istvánné házában kitűnően berendezett
157
/ÖOI kgy, számú határozatával jóváhagyott
árrr
verési feltételek alapján 1901 október hő 1-től
not
1903 szeptember 30-ig terjedő 2 évre az alább
jegyzett ingatlanok fognak 1901 szeptember 17-én
nyitottam. A női szabászat és ruhavarrás
d. e. 9 órakor a községháza tanácstermében
nyilvános szóbeli árverés utján haszonbérbe terén szerzett bő tapasztalataim és kiváló ismereteim tudatában bízvást remélem, hogy a n.
adatni u. m.
é. hölgy közönség mindenkori szives pártfogását
hold
szántó
1. Vasúti állomáson inneni 7 1100
kiérdemlem. Egyben tudatom, hogy az igen
ár 150 korona.
tisztelt hölgyek kívánságára a legnagyobb kész890
2, Nádas dűlői ugar 3 n o Q hold. Kikiáltási séggel házhoz is eljárok s a rám bízott munkát előírás illetve a legutolsó divat szerint olár 75 korona.
csón, gyorsan és pontosan eszközlöm.
3, Hatház melletti szántó 8
hold Kikiáltás
róna,
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RÍ

^ I R ,

, elss*

930
uoo

hold

szántó

kikiál-

Kolm

isi ár
előtti 16
előtti

110

hold szántó Kikiál-

a

16

11oo hold szántó Kikiál-

előtti 16

holcl szántó Kikiál-

tási ár 240 korona.
7. Hatház

« * TTTP a

tási ár 240 korona.
8. Zöld

pázsit

17

320

1100

liold szántó Kikiál-

tási ár 200 korona,
9.

Zöld

pázsit

hold szántó Kikiáh

17

tási ár 200 korona.
10.

Zöld

pázsit

17

llQQ

hold szántó Kikiál-

tási ár 200 korona.
11. Yásró hiti

0

Aranka

tási ár 240 korona.
6. Hatház

1

Kiváló tisztelettel

4. Hegyes diilöi 1
5. Hatház

3

melletti 7

eoo

xí.yu hold

szántó

Kikiáltási ár 75 korona,
12. Vágó híd melletti 15

916

¿QQ

hold

szántó

Kikiáltási ár 150 korona.
Az árverés-megkezdése előtt bánatpénzül a
kikiáltási árnak 10 °/o-ka készpénzben teendő
le. Az árverésen elért eredmény 1 évi béröszszegnek fog tekintetni.
A jóváhagyott részletes árverési feltételek
az első jegyzői irodában naponként a hivatalos
megtekinthetők.
Szarvas 1901 szeptember 5-én,
Az elöljáróság nevében:
Salacz József
Melis J á n o s

r,
®

jegyző.

Nyomatott a „Szarvas és Vidéke" gyorssajtóján,

