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Beliczey-utcza 11. szám. (saját ház,) 
fizetési pénzek iíitézendők. 

Hirdetéseket jutányos áron 
« 
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Az ifjúság ezrei ismét bevonulnak az iskola 
falai közé, hogy tiz hónapon át tudományt és 
erkölcsöt sajátítsanak el. Ez a minden eszten-
dőben megismétlődő fontos időpont minden 
alkalommal kell, hogy elmélkedés tárgyává legyen, 
mert hiszen arról van sző, ami a legfontosabb 
minden szülő előtt: a gyermeke jövőjéről. 

Hányszor nyilik alkalmunk ilyenkor meg-
figyelni a szegény szülő vergődését, akinek két 
három gyermekét is be kell iratni. Ez a szülői 
önfeláldozásnak egyik megható példája. De kérd-
jük : valóban oly nagy szükség van erre az ön-
feláldozásra ? Nem volna-e helyesebb, ha a 
szülő ahelyett, hogy lótna, futna a beiratási 
pénz s az egyébb költségek megszerzésében, a 
gyermekét inasnak adná, hogy mesterséget ta-
nu l jon? Ezzel természetesen nem azt akarjuk 
mondani, hogy a szegény szülő ne iskoláztassa 
a gyermekét, de utalunk arra a tapasztalati 
tényre, hogy a földhöz ragadt, szegény szülő 
gyermeke a legtöbb esetben megakad a pályá-
ján, anyagi akadályok tornyosulnak előmenetele 
elé. ügy a fővárosban, mint a vidéken történ-
tek a nyár folyamán csúf szenzációk, melyek 
kell, hogy gondolkodóba ej Isck mindazokat, a 
kiknek a tanitás a hivatása. Erkölcstelen, meg-
romlott gyermekekről szóltak a szenzácziók és 
iskolákról, melyekben rut visszaélések történtek 
s tarthatatlan állapotok vannak. 

Kuruc méta. 

Ha már kuruc! lóra 
A magyar, a legény! 
De ha labanc ? . . . 

» 

A* bizony, a szegény! 

A kurucot az Isten is 
Szeret^ szereti, 
De a labanc pokolra se 

kurucot, ha elesik, 
va is siratja, 
a labancot megátkozza 

} az a 

. . . Kemény kuruc volt az 
Maga is, maga is. 
Nem busulhat, mert kuruc a 

ia is, fia isi! 
*y »Íj ti 
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Nem szabad az ország tanári és tanítónői 
karának napirendre térni az események felett, 
le kell belőle vonni bizonyos konzekvenciákat. 

Az "első konzekvencia az legyen, hogy foko-
zott mértékben gondozzák a gyermek erkölcsi 
nevelését s hogy lelkét lehetőleg távol tartsák az 
érzéki mételyektől. Gondolják ínég, hogy szi-
gorral, erőszakkal ott czélt nem lehet érni, ha-
nem egyedül diplomatikus és jóságos türelem-
mel. Szükséges volna az is, hogy összeüljenek 
a közoktatás vezéremberei, hogy meghányj ák-
vessék a módját annak, hogy a gyermek er-
kölcsi nevelése, lelkének tisztán tartása mint 
érhető el fokozott mérvben az iskolában való 
tanitás és nevelés által. Csak most, amikor lát-
juk és halljuk az iskolában bűnössé lett, elcsá-
bított gyermekek történetét, érezzük nagy fon-
tosságát annak a problémának, amelynek meg-
oldása szorosan összefügg gyermekeink erkölcsi 
nevelésévei. 

És mindenképen, üdvös volna, ha fontolóra 
vennék az intéző körök, hogy helyén való dolog-e 
az, midőn felnőtt leányok iskolájában férfiak ta-
nítanak *? Igaz, hogy a körmendihez hasonló 
botrányt még alig tapasztaltunk, mégis mindig 
aggályos dolog marad az, midőn felnőtt leányok 
reggeltől estig távol a szülői háztól, férfi taná-
rok előadásait hallgatják s bizonyos tekintetben 
tőlük függnek, ki vannak nekik szolgáltatva. 

E téma mindenesetre kényes, de ez nem 
lehet ok arra, hogy a nyilvánosság elé ne lép-

A „Szarvas ós Vidéke'' eredeti tárcsája. — 

ne keressed I. . mert. . . 
— Biz' én keresem! 
— Mondom ne keressed! mert ugya . . , , 
— Csak azért is I Aki megtalálja azé lesz I 
— Ugy-e?. . . mondtam: neszel Azzal ugy te-

kintette hátba Jóska öcsénket, hogy fejecskéjének or-
ros része a térdével ütközött össze; minek eredménye 
a kis Józska keserves jajgatása és a pengő krajcár 
megtalálása volt. 

A hátbatekintés a pengő krajcár megtalálásával 
szorosan egybe tartozik eszerint; mivel egy és ugyan-
azon percben kellett légyen a kis Józskának egy 
mályva tövében, felfedezni a pengő krajcárt Jánossal, 
aki erre az eshetőségre nem számítva, csak is ugy 
gondolta a maga részére megszerezhetőnek, a kur-
rentált pengő krajcárját, ha a kis Jóskát egy király-
tigrlsszerü ugrással és a megfelelő kézlegyintései tartja 
vissza a megpillantott zsákmánytól, mely kézlegyintés 
aiinyira mérges volt, hogy a kis Jóska éppen három 
lépésre gurult tőle. 

E testvéries összemarakodás egy családi baga-
tell perre szolgáltatott alkalmat. Ugyanis Jóska 
Öcsénk a hátbatekintés fájdalmas, agóniájából vala-
nrielyesképen kilábolva, apánk elé állott. Kendőrágesí-
gálás és szemdörzsölés közt előterjesztő, (elpityergé) 
siralmas ügyét; miszerint János az ő pengő krajcár-
é t w ő r t o s a n teláltá| mm «tagja előadni, mm 

jünk a7zal a határozott propozicióval, hogy a 
leányiskolákban női tanerők alkalmaztassanak. 

Egészen más a felsőbb oktatás, amelyeknek 
női tanerője nálunk*nincs is. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy évről-évre mind 
modernebb és a praktikus élethez alkalmazko-
dóbb lesz a tanitás módszere nálunk, anélkül, 
hogy Magyarország hatalmas tantestülete végre 
kezd hivatása magaslatára emelkedni. Néhány 
év óta nagy a haladás a tanerők által inaugu-
rált oktatási reform dolgában, amely mindinkább 
modernebb és praktikusabb alapokra. kezd he-
lyezkedni. Ez az esztendő is — n 
egy nagy lépéssel fogja előre vinni a, 
iskola modernségének és praktikus voltának 
ügyét. Erre már nagyon régen szüksége lett 
volna az országnak, de jó, ha később is követ-
kezik be az üdvös re form, mint soha. 

n $rs- ír* 

— Kitűntetett jogászok. A vallás- és 
oktatásügyi miniszter rendelete f oly ián azon jogászok 
orvostanhallgatók és tanárjelöltek névsora, kik vizsga-
lataiual kitiinö. ereduiénynyel teszik le, szorgalmúi*; ju-
talmául a hivatalos közlönyben közzéteszik, a szep-
tember elsejei hivatalos közlönyben meg: is jelent e dí-
szes névsor, meJybeu örönitiiel eousLatáljuk, hogy váro-
sunk három szülötte is ott van. A kitttnietett. három 
if ja : N a g y Béla, S a l a c x Elemér ügyvédjelöltek és 
S á m u e l Viccor joghallgató. Szolgáljon a kitüntetés 
ifjaink buzdítására további munkájukban ! 

— Pót-éröttsegi vizsgálatokat tartottak e hét 
napjain a szarvasi fögymiiasiuinban, melyek nagyon 
sajnálatos eredménynyel végződi ek. A tizenhárom érett-
ségizni szándékozd líj.u közül csupán egy állotta meg 
sikerrel a vizsgálatot, tizenkettő azonban elbukott. 

Mttcn n 

is az övé, aztán, még vagy három darabbal tartozik, 
azokat se akarja megadni. 

Apánk meghallgatta az elszomorító ügyet. Orvos-
lást is ígért a kis Jóskának. Tárgyalási napul a leg-
közelebbi szombat délutánt tűzte ki, egy némely ré-
gebbi keletű Jóska pro János és János pro Jóska 
cimü ügyekre, 

Jóska ellent mondott, 
— Vagy most rögtön, vagy a mamához megyek 1 
Á kis hamis arra gondolt, hogy a mama Ítélke-

zésére váló törekvés apánkat megfélemlíti és azonnal 
a jelen ügyet tárgyalja. De bizony csalódott, mert 
apánk éppen nem volt ijedős kedvében! 

— Jól van ! Csak rajta ! Te ! toprongyos I — 
majd kapsz is olyan olvasatlan tizenkét papucsot a 
fenekedre, hogy a Jézuska napján is arról álmodol I 

— Bánom is én! — zúgott fel Jóska viharos 
sirással. 

Alighogy elment Jóska, jött János kipirult arc-
cal. Lihegve állott meg apánk előtt és nadrágj 
zogatva hol jobbra, hol balra — adta elő leguj. 
keletű ügyéinek tényállását. 

— Mondtam neki: ne keresd! — mégis csak 
kereste; mondtam neki másodszor mérgesen; ne ke-
resd ! csak azért is kereste. . . Akkor. . .. akkor az-
tán ugy, , . . ugy ütöttem a há. , , a hátára, hogy 
. . . hogy a krajcárt én vettem föl, ő meg, „ , ő meg 
egy füvet szakított ki. 

— És ugyan mért szakította ki a füvet Jóska ? 

t 
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Á l a b d a r u g ó k és 
i. Ugy a hangverseny, mint utána a tánc-

mulatság kitűnően sikerült. Részletesen a jövő szá-
munkban irtuk. 

— Igazgató választás. Három éves időköz-
zökben választják az igazgatót Szarvason a gymna-
siumunk. A most következő három évre újra egy-
hangúlag Benka Gyulát. választottak meg, ami nem 
csak, hogy természetes, de ma máskében nem is 

A százéves szarvasi iskola. Már többször 
megírtuk, hogy nagy ünnepséggel üli meg a szarvasi 
iskola fenállásának századik esztendejét. Most már azt 
is megírhatjuk, hogy az ünnepség október 8-án vagy 
15-én lesz. 

— T ű z o l t ó i n k m u l a t s á g a . Már tiz éve, hogy 
Szarvason önkéntes tűzoltók vannak. A magyar termé-
szete meg az, hogy ha okot talál reá, okvetlenül jubi-
lál, ünnepel, bankettezik. A szarvasi tűzoltók sem mu-
lasztották hát el, hogy egy kis eszem-iszommal emlé-
kezetesebbé ne tegyék augusztus 31-ikét. Igaz ugyan, 
hogy előbb (reggel 8 órakor) isteni tisztelet volt, hogy 
egy egyházi szent éneket Iíalmár József tenorista éne-
Kelt, majd ezután az Árpád-szálloda dísztermében rend-
kívüli közgyűlést tartottak, hol a 10 év óta működő 
tagokat 10 éves működési emlékéremmé] tüntették ki. 
Tizenkdt ilyen tag volt. Még négy tagot az 5 éves mű-
ködési emlékérem illett-tt. Este társasvacsora Yolt.Adja 
Isten, hogy sokáig élhessenek, de minél kevesebb 
szükség legyen különben áldásos munkájukra. 

— Beiratkozás az ipariskolában. Az ipar-
iskolai igazgatóság jelenti, hogy folyó hó 7. és 14. nap-
jaín délután 2—4 órák között az ipariskola helyiségé-
ben veszik lel a beiratkozást. Felszólítjuk a mestere-
ket, hogy tanulóikat nevezett napokon okvetlenül be-
írassák. 

— U j tan i tó . Orosházán, az újonnan épUlt bó-
numi iskolába P o l ó n y i Kálmánt választották meg, 
ki ez évben a szarvasi tanitő képzőben nyeri; oklevelet. 

— A békés-megyei mimkás&egóiypénztár 
kiküldöttei. Luiiács (iyorg> dr. főispánunk elnöklete 
alatt Gyulán a munkássegitő pénztár érdekébea tartott 
gyűlésen a szarvasi kerületbe gróf B o 1 z a Gréza és 
D é r c z y Péter küldettek ki. 

— Dákoromán pap Békéscsabán. Felhá-
borító esetet közöl velünk csabai tudósítónk P o p o -
v i c s Viktorról, a dákoromán érzelmeiről hírhedt csa-
bai görög kel. pópáröl. A csabai elöljáróság ugyanis fca 
napokban egy keresztlevél kiadatása iránt kereste inog 
Popovicsot, mire ő a keresztlevelet a magyar aliaini-
ság legdurvább megsértésével, törvényeink egyenes 
arculcsapasával, oláh nyelven kiállítva adta Ki, sőt még 
Csaba várost is önkényesen „Bichisciaba"-nak keresz-
telte el. Az elöljáróság természetesen visszautasította 
az igy kiállított keresztlevelet s felszólította a pópát, 
hogy a törvény rendel kezese szerint, az állam hivata* 
los nyelvén, magyarul állása azt ki. Popovics erre vá-
laszolva irja, hógy „oktató vagy megleckéztető becses 
keresetűket nem szabad nehezLelöleg vennem, azonban 
az általam törvényesen kiállított keresztlevelet — ma-
gyar állami honpoigárságonira mondom — hogy csakis 
egyházam felsőbb hatósága folytán szerkeszthetem meg 
magyarul". Nohát ehhez nem keli cornuieuiár. A város 

Hogy az árokba m csússzon. 
És mért akart az árkba csúszni. ? 
Mert hasra esett. . . és gurult, gurult. * , 
Aztán — mért esett hasra a kis Jóska? 

most nagyol . , . . • • • • * 

—* Ügy? Jól t a n i Mehetsz Jánoskám — még 
a tiszta szobába, a díván mellé. . . . . . térde-

pelni!. . . Megértetted? 
János elsompolygott keserves arcfintorgatással. 

Minden lépésnél visszasandított, várva, ha tán meg-
változtatja az Ítéletét apánk. Hiába! A kis bűnös ar-
cáról leritt a méltatlankodás. Mintegy dörmögni lát-
szott : már mért térdepeljek én egy egész délután ? Hi-
szen Jóska a hibás! Mikor a notórius a tiszta szoba aj-
tajába ért, felvidult az arca, merészen, büszkén ki-
vágta a mellét •— és durcásan odakiáltja apánknak. 

— Uj nadrág van rajtam I 
— Vesd le akasztófára való !. 
— Del . , . De < , . . nincs . * . . . , mert 

nyáron nem hordok - . . * 

~ Vesd lel . punktum! * . , 
János betette a tiszta szoba ajtaját maga Után, 

csak tagy dörgött bele az egész ház, óvatosságból be is 
reteszelte, Jól számított, mert a szelíd ajtó rengésre 

elöljárósága rögtön jelentést tett az esetről az alispán-
nak, kitől elvárjuk, hogy a legnagyobb szigorral indítsa 
meg a magyar faló pópa ellen az eljárást. 

Lemorzsoltak újból egy hetet színészeink a rájuk 
nem éppen kedves színi évadbői: a szó szoros értel-
mében. 

S ẑ o m b a t o n Rákössi Jenő klassikus, nagy ope-
rettéje, „A Bolond" került színre. Egy probléma előtt 
állunk, mikor az előadásról kell szólanunk: miért volt 
ez operettének olyan semmis, majcinem visszatetsző 
hatása ? Kit, vagy kiket kell okolnunk ? vagy talán 
épen valamit? Az okok közül kettőt említünk meg: 
egy a rendező laza fegyelmezése, másik a színészek 
lanyha játékkedve. Az első ok agyonütötte a darab 
egységes hatását, a megérthetést, a másik pedig az 
élvezetesnek még a gondolatát is kiüldözni igyekezett 
lelkünkből, mégis az előadás hatásának epilogjaképen 
annyit bevallunk, hogy B. Ruzsiuszky Ilona (Bimbilla) 
hangjának gazdag szinpompajával, sokoldalú szerepének 
teljesen megfelelő felfogásával, a szerep hibáit is el-
feledtette velünk és a várt, szombati estét örökre em-
lékezetessé tette előttünk. A címszerep nem jó kezek-
ben volt (Hatvani) Nem komikusnak való. A többi 
szerepek jól-rosszul kiosztva, éppen előkészítői voltuk 
a 3-ik felvonás irtózatosan rhapsodikus befejezésén t-k. 

V a s á r n a p a sok, mindenféle, bohókás — néha 
drastikus operette-sorozat után végre egy népszínmű-
vet kaptunk. Hogy derült lélekkel, vidám szívvel igye-
keztünk e darab megtekintésére kivétel nélkül — mind-
nyájan, azt talán mondani sem kell. Gféczy „Régi sze-
retőjéének tárgya egészen kielégítette várakozásunkat. 
Mintha a poros, bűzhödt, városi levegő fullasztó köré-
ből a lágy fuvalmaktól hullámzó, szabad róna ilditő 
mezejére érkeztünk volna, ugy tetszett, midőn az I-ső 
¿elvonást jelző csengő-szó után a függöny ielgördiilt. 
Es ugy tetszett, miutha a népszinmü jótékony hatás-
sal lett volna az összes szereplőkre is. Komlóssy Esz-
tikéje, Váradi Teczája, Nádasyné Juliskája mind a leg-
megfelelőbb volt. —. Nemkülönben dieserettel adó-
zunk Hevesay Kis Józsijának, Radványi Misijének. 

H é t f ő . Újból a régi nóta. Operett újdonság! 
Milöcker elragadó muzsikaju operette-jét, a „Boszor-
kány vár fc-t adták színészeink. Szinte megbékéltettek 
bennünket az operettekkel is, ugy éreztük az első és 
második felvonás után. Decoratio, színpadi technika, 
jatékkedv — minden a megfelelő. Csakhamar megbán-
ják a szereplők s a 3-ik és negyedik felvonás vontatott 
jelenetezéseivel hi'iyie ütik az 1-sŐ és 2-ík felvonásban 
elért sikert. Mintha :,em is azokat hallottuk volua, 
kik az első két felvonásban szerepeltek. Lévay Berta 
Marcsaja minden tekintetben kifogástalan alakítás, ez 
idö szerint jobb kezekbe nem kerülhetett. .Kalmár te-
norja ez alkalommal sem tagadta meg magát, nemkü-
lönben Radványi baritonja. Ivaldy Mariska Coralieje, 
Radványi Iza Yerusa tökeletesen átgyúrt, művészileg 
megalkotott szerep-reproductiók, eltekintve egynémely 
hctngvibrálástól. A zenekar játéka egyre biztosabb, mire 
tőlünk eitávoznak, éppen belejönnek nemes, a darab 
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tetni kívánta uj megyfa pálcájával, mit János habozás 
nélkül nem kívánt 

A gordiusi csomót a kis Jóska oldotta meg. — 
Örömtől sugárzó arccal lépett a haragvó apa elé. 

— A pengő krajczár az anyám! — mondta, 
— Tied . . . persze . . . Csak hozd ki Jánost, be-

csukta magát a szobába. 
—- Az semmi 1 apám I Iíi jön ö mindjárt 1 
— De bizony nem megyek I A pengő krajczár az 

enyém. Nem lesz a tied soha, inkább megeszem. 
— Ne edd meg Jancsi! — pityeredéit el Jóska. 

Gyere ki, mondok valamit. Majd meglátod mennyi pengő 
krajezárunk lesz . . . 

— Nemi 
— Gyere no 1 

— Gyere már no, mert elkésünk ! 
— De mit beszélsz Józsikám V Honnan késtek el? 
— Nem mondom meg csak Jancsinak. 

nem semmi 
kell térdepelned I Jer I 

Erre kilépett János. Mogorván kérdezte Jóskát ; 
— Hát mit akarsz ? 
— Tudod? tudod Jancsi? ily pengő krajczár okát 

fognak osztogatni^ mint a mienk. 
— Hol? mikor? — kérdette WömiMl Janps,: 

A ¡>im%Qn * * * i 

sikeréhez vonatkozólag nem éppen utolsó tényezőt tevő 
harmonikus játékukba. 

K e d d e n „Az ember tragédiája" került szinre. 
Ádámot Almássy, Évát Kiirthy Margit kreálta. Ha nem 
ís egészen a maga teljessegében, de háromnegyed ré-
szében gyönyörködhettünk a „symbolumok" tragoedia-
jának előadásában. — Hogy vidéki színpadon, vidéki 
közönségnek játszva, a hatalmas drámai költemény, a 
mint azt előadták ez alkalommal, éppén elég, éppen meg-
felelő, lelkiismeret furdalás nélkül mondhatjuk. Almássy 
Ádámja m inden izében tökéletes alakítás, nem külön-
ben Kardos Lu ciferje. Kürthy Évájáról is, mint telje-
seu korrekt, átdolgozott szerep-reprodukcióról emlé-
kezhetünk meg. Színpadi instructió — a körülmények-
hez viszonyítva —• megfelelő. 

S z e r d á n Suppé Ferenc. Jed és Genée 3 fel-
vonásos nagy operettejét: „Boccacióu-t adták. A leg-
harmonikusabb együít-játék, a szereplők játékkedve 
jellemzik az előadást. A címszerepet Káldy Mariska 
auta, hüeu alakítva a szerzők Boccacióját. Énekszámai-
ban bebizonyította, hogy tud az érzelmekkel bánni, ki 
tudja egyeztetni az operai tónust az opérette tónusá-
val ; gyöuyörködtetöt nyújtott. B. Ruzsinszky Ilona 
Jfiamettojárói is csak dicséretest, jót mondhatunk. — 
Hangjának kristálytiszta Cbengése szinte megbabonáz ; 
játszik a közönség érzelmeivel, Pianői — sejtelemsze-
rüen lopódsnak a szívbe. És ezek után kell tudomásul 
vennünk, hogy városunkat itt hagyják azok, kiket — 
bár néha erősebben szóltunk meg, — szeretni tanultünk 
e rövid, pár hét alatt. Várady Margit Freskója kedves 
kis szurtos bognár-inas, Radványi Aletrúja kifogástalan 
palermói herceg volt. Rákosy — ném mondunk nagyot 
— a maszkíroznának, a mimikának fejedelme; párat-
lan alaki!ó. Nem leszünk nagyzók, ha bátorkodunk Rá-
kosynknak szép jövőt jósolni, mert a tehetség meg van, 
csak ki kell aknázni, a tehetség bizonyára nem hiány-
zik. A darab többi szerepeiről csak annyit: tanultak, 
adtak, a hatást emelni igyekeztek. Kár fegyelmezett, 
énekei gyönyörködtetok. Zenekar nem alkalmazkodó, 
biztos minden tekintetben. 

C s ü t ö r t ö k ö n „Cyranó de Bergerac*, Rostand 
5 felvonásos verses, romantikus színmüve került színre 
annyi tökéletességgel, amennyivel ez idén, a múltévek-
ben is c«ak egy darabot kaptunk „Rómeó és Juliá"-t 
Makó társulatától. Üdvözöljük a társulatot, mert volt 
olyan vakmerő, hogy a mai materiális publikumnak ro-
mantikát mert nyújtani, hogy szembe szállott az anyagi 
világnezlettel s megmutatta az idealitás, az őszinteség 
korának néhány vázlatos kepét íniivéazi egymásutánban, 
a darab lonufcából solm ki nem esve. Es hódított a 
romantika. A sziumü tárgya: Cyranó, a páratlan, hatal-
mas, legjobb, legerősebb iovag, az elszegényedett, rut 
orrú nemes, kinek keblében nemesen érző szív, fenkölt 
lélek laiuk, egy.szersmíndenkorra kijelenti barátjainak, 
hogy soha nem hiszi, miszerint őt leány valaha meg-
szerethetné. ügy Jovagi megtorlását Roxán Robin Mag-
dolna végig nézve, találkát ad neki, mely körülmény 
szivét lángra lobbantja. A találkán Roxan bevalja,hogy 
Cyranó csapatában van egy ösmeretlen lovag, aki öt 
meghódná egyszeri látásával, Cyranó nem roskad össze 
tíuuelc hallatára. Kieszküzli Roxának az ismeretlen lo-
vaggal (De Neuvillette) való találkozást, ki őt meg-
sérts rnéiyeu, melyet má'3 lovag életével fizetett meg. 

— Nem igaz. Ilyen krajezárja csak nagyapának 
meg nagymamának van, csak ők ösmerték Kossuth bá-
csit) aki csinálta azokat, 

— igazán, Jancsi? 
—- Igazán há t i 
— A mama pedig azt mondta, hogy holnapután 

osztogatni fognak ilyeneket, mert Kossuth bácsit fogják 
ünnepelni 

— Bánom is én^ de azt tudom, hogy csak két-
fejű sasos krajcárokat osztogatnaic, olyan pedig nekem 
nem kell. 

Ezzel elfordult a kis Jóskától, aki erősen kidül-
ledt szemmel hallgatta. Apánk pedig megfogta Jánost. 

— Apám 1 azt mondta, nem lesz semmi ba jom! 
mégis megver ? 

— Nem, kis fiam 1 
Fölemelte Jánost, össze-vissza csókolta. 
— Szeresdd fiacskám mindig a Eossuth-krajcá-

rokat ! 
— Hát engem nem csókol meg ? — nyöszörgött 

apánk térdét átkulcsolva a kis Jóska. Én is szeretem a 
Kossuih-kr aj cárokat 1 

Belopotoczky István. 

& 



D e Neüvíllettét. ki bárdolatlan, szűkszavú lovag, — 
piperköcz, tanítja lágy szerelmi ömlengésre, mit Roxán 
bizonyára kedvek így hódítják meg ketten Koxánt tel-
jesen : Gyrano lelkével, szivével. De Neuvlllette arcá-
val. ítoxán Neuvilletté lesz. Roxán egyszer megvallja, 
ha nem is volna az ő urának szép kitlseje, akkor is 
imádná, szeretné, mert Ő a lelkét szereti, ami hallhatat-
lan, nem a halandó külsőt. Amint ezt Neuvillette hallja, 
szivét kin tépi, lelke megutálja önmagát. Öngyilkos 
lesz, 15 év múlva férje halála, után tudja meg Roxan, 
hogy kinek lelkét szerette, mikor Cyraiió a kolostor-
ban előtte, lázában kibeszéli nagy, lángoló, boldogtalan 
szerelmét — s összeroskad holtan, Alinássy Cyranója 
remek alakítás, Komlösy Roxandja R o s t a n d Edmund 
Roxan ja. 

P én te k e n este Brödy erkölcsrajzát: a „Dadá*-t 
adták. Hogy sokaknak nem tetszett ez a minden por-
cikájában igaz darab, azt nem csodáljuk. ¡Mikor olyan 
erós vonásokkal jellemzi Bródy alakjait, mint ahogy 
teszi, épen nem csoda, ha a hallgatóság sokszor találva 
érzi magát s nem örül. A dadát Komlóssy Ilonka mu-
tatta be. A szerelmének áldozatául esett szegény leányt, 
a családját s kis gyermeket szívből szerető anyát, a 
tejével táplált kis idegen fiúhoz csodalatos módon ra-
gaszkodó dadát, majd a bűnös, férjét megcsaló urasz-
szonyt leleplező, de a maga bűnösségét is érző leányt, 
miről azonban tudja, érzi, hogy kevesebb., mint urasz-
szonyáé, oly határozottan megjátszott jelenetekben ját-
szotta meg, amilyet — megvalljuk —Komlóssytói nem 
is vártunk. Jól játszott Várady Margit is. Azt a buda-
pesti, könyveket b olvasó, az életet csak könyvből s re-
gényekből ismerő, mégis mindig az élet ismerését han-
goztató kis leánykát s erővel erkölcstelen színdarabot, 
nézni akaró, akaratos, makranezos kis leányt, kifogás-
talanul játszotta. Ha még megemlítjük, ¡jiogy Tisztay, 
Almássy, Szász Anna, Kardos is jól játszottak, sikerűit, 
jó előadásnak kellene tartanunk a péntekit. Ámde, hogy 
a színpad névtelen hősei minden áron magukra akar-
ják terelni a nézőközönség figyelmét, azt í'egyelmezett-
ienségnek tekintjük. Mi eiiiisszük, hogy áDósay Gizike 
szép táncosnő, de hogy á legszebb jelenetet, mikor 
Erzsébet, a dada, a mérges ital megivása után tettetett 
nevetéssel fogadja a fővárosba felvetődött szülőit, mi-
kor tudjuk tudjuk s piilanatröl-pillanatra várjuk, hogy 
jelentkezik a méreg hatása, hogy beálljon a - - vég, 
párnahajigálással megzavarja két más névtelen társá-
val egyetemben, azt megemlítés nélkül nem hagyhatjuk, 
Pécsett így bizonyára nem tesznek, mert nem tehetnek. 
Na, de Szarvas közönségének jó ez igy is ! Ha talán 
nem visznek Szarvasról kedves enilekeket magukkal 
színészeink, bízvást mondhatjuk, hogy ilyenek után — 
hiszen evvel azt mutatják, hogy nem becsülik a szar-
vasi közönséget, — bennünket sem kőt semmi édes 
emlék sem a társulathoz. S igy — egyenlők vagyunk. 
Bár az, hogy Szarvast váratlanul iitliagyják, ilyes dol-
gokra nem jogosította volna fel őket. 

(gy- e.) 
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30! 23-0 d4'2 

31-0 

27'0 28'1 

31 1 23-4 

d4'2 

31-0 22-4 25-6 

1 0-1 esö 20-2 80-6 24-0 24-9 éjjel esö 

2 7'0 esö 21-6 25-5 18-8 18-6 d. ü, 1 - i ó eső 

3 18-4 27-0 20-2 21;9 

4 18-0 29-2 21-5 22-9 

5 20-4 31-5 21'0 24-3 

: Augusztusi 
27 m|m. Augusztusi közepes hőmérséklet: 23-4 
G°, hőmérsékleti maximum: 36*8 C° aug, 3-án 
d. u. 2-kor. Hőmérsékleti minimum: 13 G° aug, 
16-án reggel 7-kor. 

Szarvas, 1902. szept 6» 
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Felelői a szerkesztésért: Sámuel A. kiadó. 

Álólirott községi elöljáróság a község tu-
lajdonát képező, bikazugban létesítendő müken-
deráztató építési munkálataira ezennel nyilvános 
árlejtést hirdet. 

Ezen építési munkálatokra a községi kép-
viselőtestület 56(901, kgy, szám alatt hozott s 
a törvényhatósági bizottság által 654|901. kgy. 
sz. alatt jóváhagyott határozataival 6388 korona 
30 fillért irányzott elő. 

A nyilvános szóbeli versenytárgyalás 1902. 
évi szeptember hő 22-ik napján d. e. 9 órakor 
fog Szarvason a községháza tanácstermében 
megtartatni, mely határnapra a vállalkozók ez 
uton meghívatnak. 

Az ajánlatnak az összes építési munkála-
tokra kell kiterjeszkednie s vállalkozók tartoz-
nak az árlej tés megkezdése előtt a vállalati rész-
letes feltételeket aláírni s kijelenti, hogy azokat 
magukra nézve kötelezőnek ismeri el. 

Bánatpénzül a kikiáltási ár 10 o/ú-ka, vagyis 
639 korona készpénzben teendő le, ez azon-
ban az árlejtés eredményének képviselőtestületi 
jóváhagyása után biztosítékul elfogadható meg 
felelő értékű értékpapírokkal kicserélhető vagy 
a munkálat teljesítése* két helybeli jó hitelű va-
gyonos polgár kezességével biztositható. 

vállalati feltéieiek az építési terv 
és részletes költségvetéssel együtt naponként 
a hivatalos órák alatt az elsöjegyzöi irodában 
megtekinthetők. 

Az építési munkálatok az árlejtésnek a kép 
viselötestület által történt jóváhagyása után az-
elöljáróság felhívására azonnal meg kezdendök 
és az építkezés 1902 május l-ig teljesen befe-
jezendő ugy, hogy az e napon rendeltetéseinek 
átadható legyen. 

Kelt Szarvason, 1902. szeptember hó 5-én. 
Az elöljárók nevében ; 

Salacz József, Grimm Mór, 

Ha könyvtárát vagy szalon-asztalát a 
6 

albummal, egy valóban é r t é k e s remekmüvei 
akarja díszíteni, akkor fizessen elő a Pesti Nap-
lóra, hazánk e legrégibb, független és közkedvelt 
napilapjára. A diszmü ingyenes megküldése egész 
évi előfizetéshez van kötve de előlegezve meg 
kaphatják már karácsonykor uj előfizetőink is, a 
kik fél, vagy negyedéves részletekben, de meg-
szakítás nélkül űzetnek elő. Az eredeti mü bolti 
ára 90 korona-

Tisztelettel a PESTI NAPLÓ kiadóhiva ta la . 

A 
F R A N K L I N-f éle 

agyar 

Arany János 
Arany László 

Bajza József 
Czuczor Gr. 

Garay J. 
Kemény Zsigmond 

Az öt kötetből álló első 
sorozat megjelent. 

Tar ta lma; 
Arany János munkái 1. 
sajtó alá rendezi Riedl Frigyes. 
Vörösmarty munkái L 

sajtó alá rendezi Gyulai Pál. 

Tompa M. munkái I. 
sajtó alá rendezi Lóvay József. 

Garai János munkái. 
sajtó alá rendezi Ferenczi Zolt. 

Csiky G. színművei. 
sajtó alá rendezi Vadnay Károly 
E gyűjteményi; kiegészíti 

Tooipa Mihály 
Vajda János 

Vörösmarty Mihály 
munkái 

a FRANKLIN-íéle 
MAGVAR 
R E M E K Í R Ó K 

gyűjteményében jelennek meg, 

m d s 
ez idŐMzerint ki nem adhatja, 
mert kizárólagos kiadó joguk 

a Franklin-Társulaté. 

Az 55 kötetes gyűjtemény 
ára 220 korona. 

s z m m u v e i 
6 kötetben 

kiadja a Elisfaludy-Tár-
saság, melyet kötve 30 
korona helyett 20 korona 
kedvezményes ároa kap-
nak 

a Franklin-féle 
Magyar Remekírók 

megrendelői. 
Havi részletfizetésre 

beszerezhetők. 
-t-t-. r » a megren-Vtgyazat 

hogy a kinált gyülleményben a 
fönt felsorolt írók bennfoglal-
tatnak-e ? I 

E E T E S I T E S . 
Van szerencsém tisztelet-

tel értesíteni, hogy a cse-
mege szőlő eladást meg-
kezdtem, kiváló minőségben, 
— naponként friss szedés 
kapható lakásomon, vagy Pó-
csy Mihály ur kereskedésében. 
Finom dinnyéket laká-
somon árusítok. 

tisztelettel 
Tájber J. G. 

Szarvason. 
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Reck József és neje csorvási birtokaikból 
lcözel a vasúti ál lo ffiáslioz, közvetlen a falu 
mellett 280 hold első minőségű szántóföldet a 
ineg felelő gazdasági épületekkel együtt, folyó 
évi őszétől kezdve haszonbérbe adnak. A 
bérlet feltételei Csorváson a tulajdonosoknál 
megtudhatók. Közvetítőket nem fogadunk el. 
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Az Első magyar szövő- és kötőgyár 
részvénytársaság gyártmányai kaphatók: 

e i f f e V 
pest, Királya 

6 pár rtoi harisnya minden sziliben 1.50 
6 pár gyéroántfekete vagy szin es 2.— 
6 pár vékonyszálú fekete vagy csikós ,¿,50 
6 pár fekete vagy színes tlot (cérna) — 
6 pár férfiharisnya minden sxinbeii 1 50 
6 pár férfi gyémántfekete vagy szirtes 
6 pár férfi kötött és csikós 22,5 
6 pár férfi fekete vagy színes flór 4.— 

Gyermekh.arisnyákt szveterek, trikóáruk 

f r t 12 pár 2.75 frfc 
„ 12 pár 8.50 „ 
„ 12 pár 450 „ 
„ 12 pár 7.50 „ 
„ 12 pár 2,75 „ 
„ 12 pár 2,75 „ 
„ 12 páv 4.— „ 
„ 12 pár 7.50 „ 
minden számban. 

.agyar gyártmány! 
Postai megrendelések utánvétellel eszközöltettelek, 20 koro-

nától följebb bérmentve. 

2 — 6 

rrf r~ -rwTT "ITI ramarnSMKír 

z a r u ö s o 

¿r a&epKBKSsj Ajánlj a ín-
sen érkezett 

különlegességét, a legnagyobb választékban, 

igen szolid árak és pontos kiszolgálás mel-

lett. Kívánatra mintákkal szolgálok és ház-

teljes tisztelettel 

.irgKWJtTWW; 

KözhiiTé tétetik miszerint a község tulaj-
donát. képező népkertbea az iclei szöllö termés 
kilogrammonként 40 fillérért fog a helyszínén f. 
hó 7.-től kezdve eladatni, 

Szarvason, 1902, szeptember 4-én. 
Az elöljárók nevében: 

Értesítem "a nagyérdemű közönséget, 
hogy a Molnár Sámuel-féle házban, 
Kossuth Lajos utca 507. szám 

» 
P » 

intézetet nyitottam. Dus választékot ^ 
tartok mindenfajta irott és nyomtatott 
diszbeíükből. Nöi kelengyékre és disz 
munkákra való virágok és monogram-
mokb'Vi, minden nagyságban. Mintáim J 
a mai kor igényeinek teljesen megfe-
lelők ngv, hogy a legkényesebb Ízlést 
is kielégíthetem. Szives pártfogást kér 

G - a r a á Z v E á r t o n n é , 
az előnyomda tulajdonosnője. 

rít'tf. .<-
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J í Szarvas község határában fekvő, nagy 
méltóságú gróf Csáky A Ibiimé szül. 
Bolza Anna grófnőnek 1100 • ölével 
számított 1525 á 1550 holdas döc^i 
birtoka 1903 szepteiflber 29-töl kezdve 
több évre haszonbérbe kiadó. 
Közelebbi értesítéssel szolgál, akihez a 
haszonbérletre vonatkozó ajánlatok 
1902 szeptember 23-ig beadandók. 

Dr. Szemző 
szarvasi ügyvéd 

urad. ügyész. 
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Szarvas város közönségének szives tu-

domására hozorn, h o g y 

mit eddig fiammal közösen vezettem 
ezentúl egyedül tartom fent s kérem 
Szarvas közönségének becses pártfogá-
sát. Tisztelettel 

Ö55V. Forster K.-né. 
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által megvizsgálva és ajánlva. 
Az üvegek felszerelése a keres Ic törvény zmjUavédrfniu alatt á l l 

10 balzsam belsőleg é* külsőleg lias/nálhat.6. Ez: 1. Utolérhetetlen hatású gyógy 
szer a tüdőnek, a mellnek minden kóros állapotban, enyhíti a hurutot, csillapítja a váladékot 
véget vet a fájdalmas köhögésnek s kigyógyítja a legrégibb bajokat. 2. Kaüuő hatása van 

« 
É m 

i r H I \ V nlorságiól s a hypoGhoudriától, j vitja az étvágyat és az emésztést. 6. Nagyszerű szolgá-
^ jatokat Lesz fogfájáskor, odva^fogaknál és szajrothadáskor s általában iiiiaden fog- és 

szájbajoknál, megszünteti a íelbüfügést, a szájaak s a gyomornak bűzét, 7. Külsőleg cso-
( dálatos gyógyhatással bir a sebekre, uj és régi forradásokra, orbáncz, kiütést, varak, 

^ f ^ 'megfagyott és megégetett tagokra, rük, fekély s bőrduzzadás ésrepedes stb, esetében, meg-
i' ^ szünteti a fejfájást, zúgást, szaggalást, köszvénye fülfájdalmat stb. ügyeljünk mindig pon« 

íh*i-t o ^ ^ i hí to^ii az itt látható zöld apácza védjegyre. Hamisítástól legjobban, megóv az, ha közvet-
lenül tőlem gyáramból rendelnek eredeti szab. cartonokbaii Ausztria-Magyarország minden, 
postaállomására bérmentve 12 kis vagy 6 dupla üyeg 4 korona, Bosznia és Herczegoyina 
részére 4 korona 60 fillér, Kevesebb nem kiildetilc széjjel. Szétküldés csak előrefizetés 

vagy előleg küldése mellett. 
f 'ék: 

? holott minden féle és fajta, még oly regi sebre biztos gyógyulást talál és 
majd nem mindig elkerüli a fájdalmas és veszélyes operálást valamint amputalást 

»használatának, rendkivíil jő hatású, a sebek gyógyulásánál valamint a fájdalmak enyhítésénél utolérhetetlen. 
| A valódi eeniifolium kenőcn alkalntazhatö a gyermekágyasok rossz természetű mellbajainál, szop t a tó k mell-

keményedéfie, a tej elapadásának, uz orbaucamak eseteiben, továbbá mindenféle régi sérvek* láb- és csont-
nyilasok, sebek, folyások, dagadt lábak, s. csontevesedéseknél, vágás, szúrás, lövés és ütés által előidézett 
sebeknél; az idegen testek, pl . : üveg, szálka, homok, tövis, soréi stb. eltávolitásáaál; mindenféle daganat, 
kinóvŐSj képződmény, karbuukulus és ráknál j Végre pokolvár, köröinfévegj karömgyüiés, a lábnak járásköaben 

| történt kisebesüiése, íagyás és égetés okozta sebek, a betegek és gyermekek fekvés altali kisebestilése; to-
rokdaganat meggyűlt vér, fülzúgás stb. stb. eseteiben. — A szállítás kizárólag az összeg előre küldése mel-
lett eszközöltetik. Két tégely csomagolással postai sz^llitás dijjal együtt. 3 korona ö ö fillér. Számos 

8 eredeti feisson^itvány rendelkezéBre áll. Arra kérek mindenkit, hogy óvakodjék a hatásnélküli ha-
.misitások ¿'evésétől s arra ügyejjen, hogy- a tégelybe ben van-e a fenti védjegyem és Czógem : Thierryj 
(üdolí) Éimi&eá győgjrfcára aa „Örastgyalfaöia" Fregradálbaii;, égetve. 

JEzen gyógyhatábukban felüluaühiicaxían két szer nemcsak a romlásnak nincs kitéve, sőt ellenkezőleg, 
minél régibb, annál értékesebb és hathatósabb, nem árt sem a fagy sem a forróság, tehát minden évszakban 
használhatók. Majdnem niiiiden esetben segítenek és eredmény nyel járnak, legalább az orvos érkeztéig, ter-
mészetesen nem szabad hamisítványokat vagy hasonló feldicsért érték- és hatásnélküli úgynevezett pótszere-

| k e t venni, melyekért a péuzü haszontalanul dobják ki, hanem mindig ezen rég kipróbált, olcsó és megbízható 
emellett teljesen ártalmatlan, világhírű szereket kell használpi, .melyekpek mmdept családpan .aá* eshetőségre 
készenlétben kellene lenni. Hol olyant nem kapunk, mely a valódiság minden jelét magán viseli, rendeljük 
meg egyszerre direkte és czimezzíik: 

ari ffva-p 
mellett. Központi raktár Budapesten Török 1, gyógyszertárában, Zágrábban Mittelbach S. gyógytárában Ós 

Bécsben Brady L. gyógytárában^ 

- ¿¿a w wv-'-» J i v»- i lunagrj-̂ rr j ,< IVI«'m-
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