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« 

A föld nem lehet több, ugyan auy-
nyi maradt de kétszer és háromszor ! 
anny i magvar t is legyen és ]#sz ké-
pes eltartani, i 

Darányi Ignácz. 
Í 

Czikktink jelmondatául még keresve sem ; 
találhattunk volna alkalmassabbat, mint Da rá -
nyi Ignácz földmivelési m ;niszterünknek fennebhi 
szavait ; melyeket a szegedi kiállítás megnyílása 
alkalmával József főherceghez intézett. Nagy 
igazságot fejezet ki a miniszter f rappans rövid-
séggel. Bármely állaférfiunak ambíciója és méltó 
programja lehet, s valóban, ha a szegedi kiál-
lítás tanúságait leakarjuk vonni mi is csak eb-
ből a szempontból indulhatunk ki. 

Számtalanszor halljuk, komoly és arra hi-
vatott férfiaktól, a parlamentben, a sajtóban és 
a társaságban is, hogy Magyarország elsősorban 
mezőgazdasági ország, s éppen azért életkérdés 
reánk nézve, hogy főként mezőgazdasági ügye-
ink hathatós felkarolását és előbbre vitelét bizto-
sítsuk minden rendelkezésünkre álló erővel. Nem 
akarunk ezúttal rekrimináciokha b-ocsátkozni, 
csupán azt az örvendetes tényt lát juk magunk 
előtt, hogy a szegedi mezőgazdasági országos 
kiállítás fényes erkölcsi, de eredményeiben mesz* 
sze kihaló anyagi előnyöket is fog eredmé-
nyezni. 

Ez az első mezőgazdasági kiállítás, a me-
lyet mint országos jellegűt vidéken rendeztek. 

Nem panaszképpen tmlit jük meg, de mindeddig 
az a téves felfogás uralkodott, hogy ily arányú 
kiállításokat csak a fővárosban lehet teljes si-
kerrel rendezni, A szegedi kiállitás rendezésével 
megtörték a jeget, s meggyőződésünk, hogy a 
látható fényes sikerrel az eddigi balhiedi-lem 
is eloszlott. De nem is csoda, hiszen csak vé-
gig kellet tekintenünk a kiállításon, hogy azfor-
szágnak tehát a vidéknek ott. felhalmozott ha-
talmas erejét teljes egészben értékelni bírjuk. 

Az őstermelés egyes ágazatainak bemuta-
tása és a rendkivül gazdag állattenyésztési kiál-
litás mellett mintegy párhuzamosan láttuk a 
mnzőgazdasági termeléssel kapcsolatos gépgyár-
tás ős ipar különféle változatait is, a mi viszont 
arra a következtetésre nyújt alkalmat, hogy 
ezúttal is kétségtelen beigazolást nyer t az ipar-
nak és kereskedelemnek a mezőgazdaság fejlő-
désével való szoros, mondhatná elválaszthatlan 
ös 007Ü ggesc. 

Ezek si jelenségek azonban a szegedi kiál-
lításnak csak anyagi sikerei, igen fontosaknak 
kell azonban tartanunk annak erkölcsi sikekereit 
is, melyek a külömbőző kongresszusok tanácsko-
zásai, s e tanácskozások eredményei nyomán 
áradnak szét az országban. Az országos gazda-
sági kongresszus, az országos halászati, méhé-
szeti. szölőszeti és borászati kogresszusok, nem-
különben a gazdasági tanítók kongresszusa mind 
mind rendkivül fontos jelenség abban a nagy 
munkában, mely mezőgazdaságunk fellendítését 
és megerősítését célozza. 

Mindennek az egész ország hasznát fogja 
venni. Azok a tanulságok, melyeket az érdekelt 
tényezőknek ilyen összejövetelei rendszerint ered-
ményezni szoktak, lassankint közkincsekké vál-
nak, de meg ha más szempontból vizsgáljuk 
magát a kiállítást, nem az első pillanatra szem-
beötlenek* e azok a közvetlen hasznok, melyeket 
annak szemléléséből maga a gazda és földmives 
nép merí thet? Sajnos, azt nem lehet figyelmen 
kivül hagynunk, hogy nagyon is elmaradtunk 
az okszerű mezőgazdasági termelés terén. Rend-
szereink, gazdasági műveltségűnk sőt gazdasági 
eszközeink a modern kor követelményeinek sem 
felelhetnek meg teljesen, Már most mindazok, a kik 
alaposan, s a tudni, tanulni vágyás figyelmével 
nézegették meg a kiállítást, bizonyára számos 
olyan útmutatást nyer tek és tapasztaltak, melye-
ket sikerrel és nagy haszonnal értékesíthetnek 
saját gazdaságuk intézésében. 

Ez a legnagzobb és leginkább figyelembe 
veendő előny, mely ilyen kiállításokból szárma-
zik, s a mely minket egy rendkivül fontos in-
dítvány, illetve figyelmeztetés megtételére kész-
tet. Elsősorban is népünknek van szüksége arra 
hogy ily kiállítások keretében a modern mező-
gazdasági rendszerrekkel és eszkszökkel meg-
ismerkedjék. Egyes nagyobbszabásu és országos 
kiállitás szükségessége tehát ha . u ,s és 
jogosult is, viszont elengedhettem élessége 
gazdáinknak és a vármegyei gazdaság fesillet 
vezetőségének, hogy nálunk szintén idezze-

s: 

Nem attól félek . . . 

Nem attól félek, hogy fel nem talállak 
De attól tartok: elveszítelek^ 
Megsemmisül majd lelkem éden-áhna 
Szerelmed elnndik. szived feled ; 

v\ 
Á mely le hull szép őszi éjjelen, 
S én nézem annak fényes pálya si 
Mig fájó könnyel megtelik szemem. 

S a fény a tán, ha sötét lesz az áj 
Kezembe véve majd vándorboiomi 

Kei esni foglak, nem tűnő reménnyel 
Hogy merre mentél hulló csillagom; 
Keresni foglak és ha feltalállak, 
Mint Simeon} imádom Istenem, 

m is, hogy téged szeressen 
védtelen leqyen. 

De hogyha többé már fel .nem talállak, 
S az elmúlás a vándorúiban ér, 
Nem enmagamért száll imám az égbe, 

Boldogságot ott is életedre kér; 
És hogyha messze messze idegenbe 
Örökkön tartó 1álmom álmodom, 
Fényed előttem fog lebegni folyton 
Felnem talált, lehulló csillagom. 

Kemény Lajos. 

k 

A „özarvas ós Vidéke* eredeti tárcája. 

Tizenegy óra . . . Az utolsó személy vonat éles 
füttye most hangzott fel a kanyarodónál. Lassú zaka-
tolása elfojtódik csendesen az éjszakába, benyeli a 
sötétség. Csak még néhány munkás igyekszik kifelé a 
korláton, vállra vetett csákánnyal, emölőruddal. A 
középső sínpáron esett valami baj még reggel^ azt 
javítgatták. Mikorra aztán ezek is kiérnek, csöndes 
lesz minden. 

Átliatö4 erőszakos csöndesség, a melybe beleverő-
dik néha valami mély zúgás de a mit talán nem is 
hall az ember csak képzel amikor igy egyes-egyedül 
van s kivül belül mindenki alszik. A mint az imént 
beléptem az irodába valami fáraaztó álmosság ütött 
meg. Le szeretnek feküdni de nem leliet Az 1 órai 
tehervouathoz kell utasításokat vennem a szomszéd 
állomástól s kénytelen vagyok iít ülni a sürgöny 
Asztalnál. 

A zöld ellenző leszorítja a lámpa világát egy nagy 
kerek pontra az asztal közepén^ csak ott a hol össze 
van varva, az oldalán, bocsájt egy keskeny íénysávot 
az áfceleni kihuzós szekrényre. Éppen a középső fiókra,.. 
Tekintetem csak lassan téved odáig. Valami aztán od* 
húz akarat, gondolat nélkül. Kihúzom a fiókot, kotorá-
szok benne és a mig kihalászok egy csomó levelet, egy 
ezüst papirha göngyölt valami lehull a földre. Mire 
kibontom, a mig az ajkamhoz viszem ezt az óben feketó 
lágy hajtincset akkorra már felújul emlékemben a 
múltból ezer kép, millió édes ábránd s mig e sok gon-
dolat ott zsong az agyamban, a szivem ver hozzá bősz 
ütemben zenét. 

Ott laktak a falu végen, ő meg az anyja. Ismertem 
gyerek korától. Hanem egy darabig nem láttam. Mikor 
aztán újra élőmbe került akkorra már nagy lány lett, 
erős, kifejlett és. nagyon, nagyon szép. Mikor ünnep 
napon végig haladt az utcán csók utána bámultak. A 
szemébe bele vészéit Egyptom minden sötétsége és áz 
Aetna mélységes tüze. Az arcát valami végtelen finom 
hófehér bőr fedte, a min keresztül látszik a < hús piros-
sága, mintha tejbe öntenének izzó piros véri. A haja 
selymes, hódítóan fekete, a minek az érintésétől csak 
át fut az emberen előbb valktni édes melegség, aztán 
tiiZj láng. A termete kicsi, te.lt idomú, a dereka karcsú, 
mint a hajló nádszál. 

Meghódított az első pillanatra, de még nem tud-
tam hogy szeretem, csak éreztem, hogy vonz magához, 
hogy ott kellene lennem mindég a közelében és hogy 
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nek mezőgazdasági kiállítást. Ismertessük meg, 
igy közvetlen közelből földesgazdáinkai- a nép-
pel, azon módokat és eszközöket, melyek segé-
lyével elmarado11ságbő 1J kiemelkedhet 

Már ebből a szempontbó[ is melegen üdvö-
zöljük a szegedi országos kiállítást és Darányi 
minisztert, mert megmutatták azt az utat,- melyen 
haladnuk kell, ha azt akarjuk, hogy számba ve 
hető sikereket érhessünk el. 

i u a c í 

Fél század őrzi immár emlékét ama gyá-
szos sötétnapnak, melyen a magyar nemzet ti-
zenhárom hös honvédtábornoka vértanúi halált 
halt a szabadságért. 

Ki ne tudná, ki ne érezné az igaz fájda-
lom ütését midőn az emlékezés fáklyafényénél 
rágondol a gyilkos golyóra, mely négy nemzeti 
hérósunk szivét járta keresztül, s ama bitófára, 
melyen kilenc hös lelke szi lt el az örökkéva-

Oktőber hatodika évente ecldig is fájdal-
munk, keserűségünk néma napja volt. Most a 
nemzeti gyásznak félszázados évfordulóján sok 
kalta nagyobb, fényesebb alakban kell áldoz-
nunk a szeretet7 a hála, az elismerés virágaiból 
font koszorúval a hősök halhatatlan szellemének. 

Ki hivatott leginkább e magasztos gyásziin-
nepély rendezésére ? 

A honszerető, lelkességbeii egyforma nagy 
erővel birő ifjúság, a haza reménye, virága ! 

Gyűljetek össze épen azért Szarvas város 
lelkes ifjú polgárai, tekintet nélkül társadalmi 
osztálykülömbségre, m e nnél nagyo b b sz ámb an, 
1899. évi szeptember hő 17-én Vasárnap cl u. 
V24 órakor az 3?Árpád szálló" dísztermében, a 
gyász ünnepély miként való rendezésének meg-
beszélése végett tartandó értekezletre ! 

Szarvas, 1899. szeptember hó 15-én. 
A szervezők. 

H I R E K. 
— Gyász mise. Megdicsőült Erzsébet királynénk 

lelki üdvéért, a helybnli rom. kath. templomban f. hó 
U - é n d. e. 11 órakor az összes hatóságok és testületek 
valamint nagy számú előkelő közönsé? résztvétele mel-
lett, ftö Szirmay L. Árpád plébános ur, gyászmisét 
tartott. 

— Tanévnyitó Isteni tisstelet. A helybeli 
. ev. ó templomban e hő 10-én d. e. Melis János 

főgymnasiumi hittanár, a tanulóság a uagyszámu közön-
ség résztvétele mellett, tanévnyitó Isténi tiszteletet-
tartott. F. hő 16-áu delelfitt pedig az uj templomban 
a községben levő ág. ev nápiskolák már beiratkozott 
növendékei tanítóik vezetése alatt megjelentek, mely 
alkalommal'Nt. Zvarinyi János lelkész ur tartott tanév-
nyitó Isteni tiszteletet. 

— Disz fogadtatás. A helybeli ág. hitv. ev. 
egyház, az egyházközség kebelébe jövő magyarhoni e. 
0. e. gyámintézet elnökségének s központi választmá-
nyának 1899. év szept. 23-án d. u. V* 2-kor diszfogad-
tatást rendez a kővetkező sorrendben; 1) a m. k. állami 
vasúti állomáshoz kivonul az ev. egyház ikerelnöksége 
s ott nagys. Haviár Dániel egyházközségi felügyelő az 
egyház részéről — Szarvas város elöljárósága, s a 
kő/ségi bíró vezetése alatt Dános Béla első jegyző a 
város részéről üdvö/Iik a vendégeket. 2) A vasúti per-
ronon belül 150—200 fehér ruhába öltözött leány -sor-
falat képez, kiknek háta mögött az ev. egyház presby-
teriuma fog állani. 3) A vasúti indóházon kiviil - iiieíve 
a raktár sorompói mögött 100 kocsi várakozik a ven-
dég, kre s az állomás előtti térségen 100—120 "le vas 
banderista, a város felöli oldalon sorfalban áll s vele 
szemben a dísztorna-zok és tűzoltók; s a midőn a 
kocsik kellőleg elhelyezik vendégeiket megkezdődik a 
városba vonulás a mely a következőleg történik: 4) a 
menet élét *ogja képe/ni a lotaa bandérium négyesével, 
a fehér ruhás leányok, ezeket kövelik a tornászok, tűz-
oltók, kocsisor. Kiindulási pont a ím k, vasúti indóház, 
útirány a B--licev ulc végpont az 6 templom honnét 
a bandérium a Kossuth-uicáu menve a piactéren szét-
oszlik, — a fehér ruhás leányok, tornászok és tűzoltók 
a gymnasiummal .-zeniben (hol a diákság les*: felállítva) 
miudig sorfalat áll, rnig a kocsisor olt át nem halad s 
az ö templomtól s/.éjjel nem os/.lik. A népiskolás gyer-
mekek egy része (Eoravcsik iskolától a vasútig terjedő 
iskolákból) az uj templommal átelleui soron; másik 
része (Bodnár E. itko íjától u Körősig terjedő iskolák-
ból) az ó templom mellett egy „élj^n" kiáltásra lesz-
nek kiállítva. 

— A n a p o k b a n b e r e k e s z t e t t s z e g e d i 
mezőgazdasági kiállításon a szarvasi kiállítók közül . 
1) Komlovs/.ki (xyörgy 9 éves magyarfajta tehenéért 150 
korona pénz díjjal. 2) A sv-arvasi jiirás mezőgazdasági 
bizottsága, E üst-éremmel. 3J Dércy Péter gyűjteményes 
kiállításáért, kiállít ási oh levéllel. 4) Behán Soma, az 
általa szerkesztett „Diadal*1 nevű rostájáért, Elismerő 
oklevéllel, lettek kitüntetve. 

— Kondoroson mint levelezőnk írja, a község 
lakossága szövetkezeti uton szándékozik egy, a kor 
igényeinek .megfelélő gőzmalmot felállítani. Egy-egy 
HZÖvetkezeti rész-jegy ara 10 frt. Eddigelé — alig 10 
nap alatt 1400 rész-jegy van jegyezve, s kiláiás van 
reá, hogy a még hiányzó 600 rész-jegy is, rövid idő 
alatt jegyezve lesz. 

— H á z a s s á g . Dr. Dezső Antal, Kondoros község 
tiszti orvosa, f. hó 12-én vezette oltárhoz Debrecenben 
szeretett aráját, Erdőssy Matild kisasszonyt. Felhőtlen 
boldogság legyen kísérőjük az életben. 
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nem tuű/_ véle ugy beszélni mint a többi leánnyal. 
Sokszor / ültem egész délutánokon, ebédtől estig 
Jáiuaiiaiu uozzájuk bátran. Szívesen láttak az anyja 
is, meg ő is. Hanem én nem tudtam felhasználni ezt a 
bizalmas kettőst soha. Mikor ugy egymás mellett ül-
tünk, hogy ha bele néztem a szemébe, abból annyit 
olvastam ki, hogy egyszer csak minden mást elfelejtettem, 
ö is keveset beszélt. .Bántott c-z a nagy csö.id, mély 
hallgatás kezdtem már magam szégyelleni, a szivembe 
meg valami megmagyarázhatlan kétség fúródott s 
minden ok nélkül elhatároztam, hogy nem járok olyan 
sokat hozzájuk. El is maradtam vagy két hétig. Hanem 
á kedélyembe valami veszett változás állott. Eddig 
bolondos jő kedvű voltam, most pedig dühös, ingerlé-
keny. Elhatároztam, hogy nem megyek hozzájuk soha 
többé, hogy szakitok vele. Hanem aztán egy pillanatra 
megjött a jobbik eszem. Hisz nem történt köztünk 
semmi, semmi, hisz' azt sem mondtam még neki, hogy 
szeretem! Hát mit szákitok? olyan köteléket, a mely 
körül se ölelt bennünket ? 

És még az nap délután ott voltam. Künn iilt a 
vadszőllövel befutott verandán. A fejét lehajtotta fél-
oldalt, bizonyosan elfáradt. A tekintete elrévedezett, 
nézett maga elé a semmibe . , . Észrevett. Fogadta a 
köszöntésemet, aztán megkínált hellyel. Szerettein volna 
mondani neki valamit, valami nagyot, szépet, csak 
hogy nem voltam tisztába a szavakkal. Vártam, hogy 
majd kérdezi, miért maradtam el ? de nem kérdezte, 
míg lassan-lassan aztán csak találtunk valamit, amiről 

eszéigettünk. Hanem láttam raj ta is, hogy untatja a 

beszéd, hogy vár valami mást. Az arca lassanként 
pírban égett valami félénk kíváncsiságtól, vágytól, olyan 
iránt a milyet ő még nem hallott soha, kiolvastam a 
szeméből hogy várja tőlem a szót — hogy szeretem 1 

Rám vetette, azt a mély tiizii, bogár két szemét, 
aztán felig lehunyva biztatott a tekintetével, hogy 
öleljem át a ké* korommal, hogy csókoljam le arcáról 
az izgalom pírját, és súgjam a tűiébe, hogy szeretem* 
szeretem ! . . , 

Aztán beszélgettünk mindenről és semmiről, nem 
is figyelve a szóra, csak egymás szerűéből olvastunk ki 
boldogságot, reményt, kitartást. A mikor elváltunk, ke/.et 
•szorítottunk, ott maradt a kezembe ez a fekete selymes 
hajfürt átkötve selyemmel begöngyölve szépen ezüst 
papírba. 

A lámpában mar serceg az olaj. Mikorra leirom 
ezt az utolsó szót kinyilik a hálószoba ajtaja valaki 
ide hajlik fölém, csöndesén, nesztelenül. Én meg ugy 
teszek, miníha nem venném észre és mig halkan csókot 
lehel az arcomra, megfogom az ölelő két kezét. 

— Édes kicsi feleségem ! — Hanem az én kis 
Ilonkám durcás. Szemembe vágja kíméletlenül., hogy 
rossz vagyok, elhanyagolom, mással foglalkozom ! 

— Dehogy mással! Dehogy mással! Most is veled 
voltam, most is rótad álmod oztam, édes'kis bolondom 1 

És szent köztünk a béke ! 
Albert Ernő, 

— H e l y r ö i g a E i t á s . Lapunk múlt számában 
tévesen közöltük azt a hírt, hogy Sztroiny Antal szarvasi 
róm. katfi. káplán nevét Szűcsre magyarosította, mert 
a névcsere nem Szűcs, hanem Szirtekre történt, mit 
ezennel az igazságnak megfelelően rektifikálunk, 

— H i t e l e s í t é s e k . A szarvasi határban elvonuló 
törvényhatósági utak, u. m. a csabai, herényi, endrődi» 
orosházai és szentesi országutak — törzskönzvének 
hitelesítése, bél- és vármegye alispánjának elnöklete 
mellett, Szarvas község házánál f. é. szeptember 25-éu 
d. e. 9 órakor viszi kezdetét. 

— A b é k é s v á r m e g y e i általános tanító-
e g y e s ü l e t „szarvasi-járáskőrec 1899. október he 17-éu 
d, e. 9 órakor Szarvason, a főgymnasium. dísztermében 
gyűlést tart a következő tárgysorozatai: 1. Elnöki meg-
nyitó, 3. Gyakori a ti tan itás, tartja Margócsi Gyula, 
3. Értekezés, tartja* Ginek Zsigmond. 4, Indítványok. 

Vettük a „ K e r t " a kertészet összes ágait magába 
foglaló nagy gonddal és szaka való tsággal szerkesztett 
folyóirat f, évi 17-ik számát, melynek tartalmából ¿1 
következő cikkeket emiitjük fel. A gyümölcs házi con-
zerválása, Bognárnétól. A zöld oJtá-5 Zádor Gyulától. A 
rózsa téli nemesítése, Polc Imrétől. A szólió liszt hur-
botegsége, Jókai Mórtól. Az e számban közölteket 5 
fametszet és egy szinayouiatu műmelléklet teszi meg-
érthetfibbé. E folyóirat szerkesztője Miuuher Ödön. 
Kiadóhivatala Bpest, VI. Andrássy-ut 23. Előfizetési 
dija negyedévre I ferinfc. 

— S z o c i a i i s r a u s é s c o m m u i i i s z m i s . A szo-
cializmus és coiumnaismus világlelkesiió s világrettentő 
nevei nem oly uj keletűek, mint rendesen gondolni 
szokás. Ez irányuk több eszméi meg voltak már az 
ó-kori társadalmakban is. A pharaok íronj&t ez eszmék 
rokonai döntötték meg, Rómában e/ elvek különböző 
jelszavai voltak a secessiók okozói. Görögországban a 
peloponnesosi háború után jeleni meg először ez eszmék 
köre. aa államok minduntalan belső rázkódásokou men-
tek keresztit!, s e rázkódasok mindig a vesztes párt 
száműzetésével jártak. így folyton szaporodott az oly 
polgárok szama, kik hijjával voltak a független polgári 
élet föltételeinek. A demokratía földjén nem mai adhatott 
el a demokratikus egyenlőség communistikus értelmezése 
sem. A pulgárí egyenlőséget vagyoni egyenlőséggé akar-
ták fokozni. A műveltebb és vagyonosabb elemek — 
mint rendesen szokás — visszavonultak a közpályáról, 
hol az eszmék m*héz csatája Készüli. A műveltek 
részökre nyerték az irodalmat, mely a szociális esz-
mékkel szemben foglalt állást. 

Az ó-kori szocialLsimisröl igen érdekesen szól a 
N. K. V. 35. füzete. A tizenkét köteles nagy munka 
szerkesztője Marcali Henrik, egyet, tanár, a görögökről 
szóló kötet szerzője dr. Gyonilay Gyula akadémikus. 
Eby kötet ára díszes féibőrkötésben 8 í r t ; füzetenként 
is kapható 30 krjával. Kapható a kiadóknál (Kóvaj 
Teslvérek, írod. Int. Rr. Budapest, VIII. , Üllöi-ut 18 

— A legnagyobb sensatió, bogj Dreyfust 
a német császár nyilatkozata ellenére is elítélték. A 
Képes Családi Lapok — ez a kitűnően szerkesztett 
illusztrált szépirodaimt hetilap a jelen számában ugy 
írásban, mint képben, bőven foglalkozik ezzel a kérdés-
sel. A Képes Családi Inpok egyike a legrégibb szép-
irodalmi hetilapoknak, mindig érdekes, szórakoztató 
oktató, mindig aktualis ! Mutatványszámot ingyen küld 
a kiadóhivatal, Budapest, V. Szondy-utea 11 sz. 

45 J<rtől 14 f r t 65 krig méterenként — csak akkor va-
lódi, ha közvetlen gyáraimból rcndeiteínők, — tekeie-
tvhér és szines, — a legdivatosabb szövés, -szín és min-
tázatban. P r i v á t - f o g y a s z í ő k n a k postabér és vám-
mentesen vafaimut házhoz száílitva, — m i n t á k a t pe-
d i g p ó s t í b f o r d u l i á v a l küldenek. 
M e n n e b e r g G. s é l y e m g y á r a i (c--. ésic. udvari száí-
iiió) Z i i r ichcben . 

— Magyar levelezés Sváje/ba kétszeres Ifvélbé-
lyeg ragasztandó. — 

Szombaton szeptember 9-ikén másodszor, fel hely ̂  
árakkal A görög rabszolga került színre természetesen 
íelt ház előtt. Az előadáshoz uj kommentárt nem fűz-
hetünk, mert a szereplök ugyanazok voltak, mint e'ső 
ízben, csak annyit jegyzünk meg, b jgy míudannyiuD 
igyekeztek a már iá,ott dar.ibot ismét élvezetessé tenni. 

Vasárnap szept. IQ.én két előadás volt, Bélután 
gyermek előadásul A fekete rigó került sziure, másod-
szor. Igaz, hogy e délutáni előadások nem csak gyer-
mekeknek van szánva, mind a mellett nem látjuk semmi 
célszerűségét> hogy a nagyobb részt gyermek publikum 
ilyeu darabokban gyönyörködjék, mint a Fekete rigó. 



Azt hisszük találna az igazgató a reportoiv-on alkal-
masabb darabot is, inkább g~ érmeitek kedélyéhez illőt.it 

Es te Almásj Tihamrr ko»lv&$ nCvpíw,iuiuüve a liáromj 
felvonásos Tót leány került színre, Kaposi fellépte, 
népszínmű, Vasárnap három oly tényező, a mely ismét 
csak telt házat vonzott. És az előadás sikere nem is 
maradt gaz érdeklődés mögött. Kaposi Jozsa (Hanka) 
hangjáról, játékáról ujat nem mondhatunk. Hibául 
nem röhatjnk fel azt sem, hogy néha ki-kizökkent a (ót-
dialektusból. Ebben a nehéz szerepében is kedves-, eleven 
volt, mint eddig mindég s különösen nagy hatást ért 
el a DüJő uton . , . kezdetű szép dallal. Kemény Lajos 
Bandi szerepében teljnsen érvényre juttathatta ének és 
előadási tehetségét és tette is. Semmi kifogásolnivalót 
nem találtunk sikerült alakitásában. Aitner Ilka (Orzse 
asszony) miut már mondottuk, különösen népszininüvek-
ben érvényesül, jáíékában fokozatos haladást látunk. 
l o rda i Etel Máíhé Julist személyesítette. A kis naiva 
kedves, eleven alak a színpadon, ügyesen mozog, kis.^é 
éneklő hangsúlyozása még előnyére is válik bakfis 
szerepeiben s különösen sok térmészetességgel alakit. 
Gömöri (Brbolya) kitűnő maszkjával keltett feltűnést és 
viharos tapsot Hamisítatlan igazi töt zatynfi volt, 
amolyan h e g y r ő l m e t s z e t t Tsrenesen megyei. 
Ügyes mókáival meg is nevettette a publikumot, amely 
elismeréssel tapsolt G-ömöri ujabb sikerének. Szentes 
János (Misó) hiien személyesítette a szépségére elbiza-
kodott büszke tőt legényt, talán kissé íul büszkén is 
veregette mellét. M. Nagy Mari (Ötös Mari) sikerült 
tipnsa volt a falubeli vajákos, kuruzsló asszonyoknak. 
A szereplők közül Szabados Lászlót (Kospál, barom-
orvos) említhetjük még a kinek kacagtató alakítása 
csak fokozta az előadás sikerét. 

Hétfőn s-'.ept. 11-én A végrehajtó Sylv ne és Artus 
3 felvonásos bohózata kertilt színre. A darab eröseu 
pikáns hire, ugy látszik, sokakat visszatartott hétfőn 
este a színháztól bár a hirt nem láttuk beigazolva az 
előadás folyamán. K ü r t i S a r o l t a Ciprienne szere-
pében valósággal excellált. Raffinált kacérságával nem-
csak a darab szeívplőit (a kiket kellett) ragadta el, 
hanem a publikumból is sokakat (a kiket nem kellett). 
Szentes János (Cheradame végrehajtó) és Rajz Ödön 
(Brocatel ügyvéd) játékát minden igyekezetük mellett 
sem méltányolhatjuk. Ugy látszik az elősdás g ö r d ü -
l é k e n y s e g é r ö 1 még most sem szereztek bővebb 
információkat. Vagy igen? Annál rosszabb! Szentest, 
Rajz Ödönt is tehetséges színésznek (ismerjük, de a 
szerep biztos tudása nélkül szabatos játékot produkálni 
képtelenség, itt kárba vész minden tehetség. Ez az 
elsó föltétel, ebből lealkudni a legmesszebbmenő enge-
dékenység mellett is lehetetlen. M. Nagy Mari (uktavia) 
jól személyesítette a papucsos feleséget, a ki azonban 
szívesen lemond a papucsairól, de csak azért, hogy az 

Nyílttér.*) 

Minthogy a tavasz előrehaladásával csecse-
mőt-, gyermeket és felnőttet egyaránt fenyeget a 
járványok veszélye, ismét esak a minden alka-
lommal hálásan fogadott 

M O H A I 

vizének használatát ajánljuk. Egyrészt mert olcsó, 
igen kellemes és tiszta ivóvíz lévén, a tavaszi és 
nyári évszakokban kedvelt élvezetszerként szere-
pel, másrészt, mert dus szénsavtartalmánál fogva, 
specificus óvószer is a tiphus, cholera és a gyer-
mekek tiphoid-szerü t.avaszi-n/ári hasmenése ellen. 
Ehhez járul még, hogy a csecsemői is megvédi az 
ilyenkor nagyon veszalyes Imrutos bélbántalmak 
ellen, mig s/.optatója' e viz használata folytán 
nagyon kedvező összetételű és bőséges tejet nyer. 
A már meglevő gyomor- és bélhurutot gyerme-
keknél és felnőtteknél gyógyítja. Kellemesen hat-
ván be szénsavánál fogva a gyomor és bel ide-
geire ; a gyermekek lázas megbetegedésemet pedig 
nélkülözhetetlen, Initő, hugyhajtó és a szomjat 
csillapító hatásánál fogva. 

A mohai Ágnes-forrás 
kezel őségé. 

Főraktár: 

É d e s k ú t y L . 
cs és kir. udvari szállító 

BUDAPEST, V , Erzsébet-tér 8 
Kapható minden gyógytárban füszer-

kereskedésben és vendegloben. 
Helybeli főraktár; 

Csapó Soma fűszerüzletében ahol minden bel-
és külföldi vizek friss töltésben kaphatók. 

2 0 — 2 4 . 

ura nyakába akaszthassa — címerül. Felemlíthetjük 
még Tordáy Etelt, Vajda Ilont, Kardos Edét és Tóth 
Lajos, kik kisebb szerepeiket kellő igyekezettel és 
sikerrel kreáltak. 

Kedden szept. 12-én zsúfolt ház előtt a „Bolond" 
Rákosi és Szabados nagysikerű legendája került színre 
másodszor Kaposi Jozsával, a társulat operetté prima-
donnájával. Az előadásról már az első előadás után 
referáltunk, most csak az uj Bimbilláról kívánunk 
egyet-mást elmondani. 

Soha uiég nem sajnáltam annyira, hogy nem lettem 
óda költő mint ez előadás után, hogy meg zenghettem 
volna azt a méltán megérdemelt dicsőséget, melyet 
Kaposi ez ujabb szerepében aratott. Azt az igazi lelke-
sedést, mely a hallgatóságot elragadta, csak az értheti 
és méltányolhatja kellőképen, ki Kapóéit, mintBimbillát 
látta 1 Látta ós hallotta 1 Látta művészi játékát és 
hallotta bájos hángját, azt a kristály tiszta csengő 
hangot, mellyel ugy bánik, mint mester a műszereivel, 
mellyel hol könnyet csal a hallgatóság szemébe, hol 
felvidít. A ki látta azt a szép, művésziesen tudatos 
játékát, mely semmit sem tesz hiába, minden mozdulat-
nak megadva a kellő értelmet, —• rögtön tisztában vau 
azzal, hogy mennyire lelkébe véste Kaposi — Schakes-
peare örökbecsű mondását, mellyel Hamlet u'asitja 
színészeit „illezd a szót a cselekvényhez, a cselekvényt 
a szóhoz". Különösen szépen játszotta meg a Il-ik fel-
vonásnak azt a jelenetét, midőn Deli lovag megtanítja 
imádkozni, midőn a pogány leány lelkében megfogant 
a hit, és átszellemülten énekelni kezdi: 

„Oh szűz anyáin az égben" 
De ki tudná azokat a szebbnél szebben megjátszott 
jeleneteket ridegen felsorolni, melyek a közönséget oly 
extazisba hozták ? Ki tudná papiron kellőképen mél-
tányolni azokat az ének számokat, melyek mindenikét 
zugő tapsvihar jutalmazott. így elragadtatva., ily át-
szellemült közönséget még nem láttunk uj színházunk-
ban, És ha még megemlítjük, hogy Kaposi mily ked-
vező hatással volt partnereire t. i Kemény (Deli lovag) 
és Rajzra (Bimbó) kik ez estén tudásuk és művészetük 
teljes erejével vállvetve azon működtek, hogy a siker 
teljes legyen, — akkor azt hisszük kellőleg referáltunk 
a „Bolond" másodszori s nagy s iker tér t előadásáról. 

Szerdán szopt. 13-án másod ízben, zóna előadás-
ban, kis számú de annál lelkesebb illetve hálásabb 
közönség előtt került színre a „Babona" cimü 3 fel-
vonásos oporette. 

Csütörtökön szept. 14-én szép száma közönség 
előtt, G-uimbourg Albert 3 felvonásos bohózsta „Neg)ven-
éves kis leány" került színre. A címszerepet M. Nagy 
Mari rendkívüli kedvésen, s nagy közvetlenséggel ját-

szotta, Ügyesen személyesítette a 40 éves kofáig kis 
leánynak nevelt bébét; s majd a különféle bonyodalmak 
után, anyóssá lett kis leány, pompásan s teljesen szívből 
fakndólag mondotta, ha már nem lehetek kedves papára 
kis leánykája, majd leszek most már az anyósa. Gömttry 
a tőle megszokott kedvességgel személyesítette & másod-
ízben megnősült szerelmés öreg urat. Kürti Sarolta 
pompásan nézett ki. s kitűnően adta a fiatal menyecs-
két. Tordai Etel helyes felfogással adta a férjhez menni 
vágyakozó naiv kis leány szerepét. Rajz Ödön, a tok 
kellemetlenséget átélt férjet, Szentes a meggazdagodott 
s nyugalomba vonult, de mindenképen előkelőt adni 
szerető fűszerest. — kitűnő alakítással adták. Magas 
Béla játékán örvendetes haladást tapasztaltunk, mert 
szerepét jól tudta, s már kellő könnyedséggel mozgott 
a színpadon, A tréfás jelenetekben gazdag előadás foly-
tonosan derült hangulatban tartotta a jelen yolt közön-
séget, s ez viszonzásul nem egy ízben taps yiharral 
jutalmazta a közreműködők sikes előadását. 

Pénteken szept. 15-én zóna és népelőadásként 
másodízben szinre került Bérezik Árpád 3 felvonásos 
vígjátéka „Himfi dalai." E darab első izbsui ssinre 
kerülte alkalmával elmondottuk róla referádánkat, ez 
úttal csak azt emiitjük meg, hogy ugy az előadás szép 
menetemint az előadott „süveg tánc" ugy a Szép számú 
közönség, mint a nagy számmal megjelent tanuló ifjúság 
osztatlan tetszesét érdemelte ki, s tetszés nyilvánításá-
nak számtalan izben adta jelét falat rengető tapsTÍhar-
ral. Végül nem mulaszthatjuk el 6 helyen is felemlíteni 
Micsey F. György színigazgató urnák ama dicséretre 
nem szoruló tettét, miként a szarvasi főiskola igazgató-
ságának 50 tanuló részérő belépti jegyet küldött azon 
célzattal, miként ezen jegyek a szegényebb sorsú tanu-
lók közölt osztassanak ki, hogy azokuak is alkalmuk 
legyen — Himfi dalai, előadásában gyönyörködni. 

Szombaton, azaz tegnap este, általános bérlet 
szünetben szinre került „Szulamith" cimü operette, 
melynek előadásáról jövő számunkban fogunk meg-
emlékezni. 

Az e heti műsor a következő: Ma délután gyer-
mek előadásul Tót leány, este Gryerekasszony. Hétfőn, 
18-án zóna előadás — Görög rabszolga. Kedden 19-én 
Kaposi Józsa felléptével, bérletben, Jáfet 12 felesége. 
Szerdán, 20-án Molnár László a magyar színház hős-
szerelmese és főrendezőjének fölleptével, bérletben 
Bánk-Bán. Csütörtököli 21-én Molnár László II. fellépte 
bérletben, G-yurkoyits-lányok. Pénteken 22-én Kaposi 
Józsa felléptével, zónában, Fokról-fokra. Szombaton 
23-án Kaposi J. felléptével, bérletben, Dr. Szeleburdi. 
Vasárnap 24-éu délután gyermekelőadás Náni, este 
Kaposi felléptével, Leszámolás. 

Ezen rovatban közöttekért nem tUIbI felelőséget a 
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Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött aljegyző az 1881 . évi L X 

t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel közhirré teszi, 
hogy a szarvasi kir. jbiróaág fenti számú végzése 
által Veres József mint képviselő javára Hipszki 
Márton és neje K e p k a Judith ellen 1050 frt — 
kr. tőke, ennek 1899. évi május hó 26 napjától 
számítandó 8 °/o kamatai és eddig összesen 75 frt 
65 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt ki-
elégítési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt 
és 616 f r t — krra becsült vontatókban és keresz-
tekben levő búza szalmástól, ngy szobabeli búto-
rokból álló ingóságok nyilvános árvevés utján 

eladatnak. 

Mely árverésnek a fend sz. kiküldést rendelő 
végzés folytán a helyszinén. ragyis Szarvason 
Bakai-féle kert 362. hsz. a. leendő eszközlésére 

1899-ik évi szeptember hó 23-ik napjának délutáni 
3Va órája batáridőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy a7 érintett ingóságok ezen árverésen 
az 1881. évi LX. t.-cz. 107. § - a értelmében a 
leo-többet Ígérőnek becsáron alul is el adatni fognak, b o 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881 
évi L X . t. cz, 108. §-ban megallapitott feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Szarvason 1899. szept. 11-ik napján. 
Karancsy János 

kir. aljegyző, 
h. kir. Tói"»', végrehajtó. 

szerkesztő. 

Atulirt kiküldött aljegyző az 1 8 8 1 évi 
t.-cz. í 02 g-a értelmében enennél közhírré teszi, 
hogy a szarvasi kir. jbiróság fenti számú vég-
zése által Forschner Ferencz öcsödi lakos vég-
rehajtató javára Rédai István öcsödi lakos ellen 
140 frt — kr. tőke, ennek 1899 évi április hő 
29 napjától számitandó 5f/o kamatai és eddig 
összesen 93 frt 15 kr. perköltség követelés ere* 
jéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával 
bíróilag lefoglalt és 911 frt 50 krra becsült 
zsákokban levő morzsolt kukoricza, sertések, 
ökrök és fejős tehenekből álló ingóságok nyilvános 

árverés utján eladatnak. 
tylely árverésnek a fenti sz. kiküldést rendélő 

végzés folytán a helyszínen vagyis Öcsödön 4 0 6 . 
számú háznál valamint a K é k oldali dülöbeli 
szám nélküli tanyán leendő eszközlésére1899-Ík 
év szept. hó 25-ik napjának déle-
lőtti 9 Órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg-
jegyzés el hivatnak meg, h o g y az érintett ingó-
ságok ezen árverésen az 1881. évi L X . t.-cz 
107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becs-
áron alul is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi LX. t.-cz. 108. §-ban megállapított 
feltételek szerint lesz fiizetendő. 

Kelt Szarvas, 1899 évi szép ember hó 11-ik 
napján. 

Karancsy János 
kir aljegyző, 

h. kir. bir. végrehajtó. 



I: 

1899. V. i szám. 

Alulirt kiküldött aljegyző az IS81 évi LX. 
t. cz. 102. §-SL értelmében ezennel közhírré te-
szi, hogy a szarvasi kir. jbiróság fenti számú 
végzése által Ungár Jónás ugy Pollák és Sil-
berstein cég szarvasi lakos végrehajtatók javára 
Pollák Béla szarvasi 1. ellen 359 frt 84 kr. és 
409 frt 58 kr. tőkék ezeknek külömbözö időktől 
számítandó 5°/o kamatai és eddig összesen 74 
frt 05 kr. perköltség követelés erejéig ehvndell 
kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag lefog-
lalt és 580 frt — krra becsült szobabeli búto-
rok es kész férfi ruha szabó munkákból álló 
ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak. 

Mely árverésnek a tenti ?z. kiküldést ren-
delő végzés folytán a helyszinén, vagyis Szarvason 
€sues utca 606 hsz. ala tt leendő eszkölésére 1899ik 

évi szeptember hó 28-ik napjának délelőtti 9 őrá 
já határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán-
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 
1881. évi LX. t.-cz. 107. §-a értelmében a leg-
többet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1681. évi LX. t.-cz 108. §-ban megállapított 

feltételek szerint lesz kiűzendő. 
Kelt Szarvas, 1899 évi szeptember kó 13 ik 

napján. Karancsy János 
kir aljegyző, 

h. kir., bir. yégrehajfcó. 
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Nyomatott a Saaryas és Vidéke gyoraaajtóján. 
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