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Hirdetéseket jutányos áron elfogad. 
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Szarvas, 1902. szept. 13. 
Közeledik mindinkább a nagy nap, a mi-

kor a magyar nemzet milliói egy szivvel s egy 
lélekkel mondnak hálaadó imát az egek Urá-
hoz, a miért 100 esztendővel ezelőtt nekünk 
adta az emberiség legkiválóbb szellemóriását, 
nemzetünk Megváltóját: Kossuth Lajost. Ország-
szerte, sőt idegenben s a tengeren tul is, ahol 
magyar még a magyar, lázasan készülnek men-
nél nagyobb pompával, fénynyel és kegyelettel 
megünnepelni szeptember 19-ét 

* Megyék, városok, testületek és egyesek ver-
sengenek egymást fölülmúlni az ünnepi nagy-
szerűségben s szivünk örömtől repes, — hisz' 
olyan nagy gyönyörűség is ezt a nemes vetél-
kedést szemlélnünk. 

Némuljon el minden pártoskodás, ne za-
varja meg e lélekemelő ünnepség magasztossá-
gát semmi politikai ellenségeskedés, a magyar 
nemzet ül ünnepet szeptember 19-én, mert akkor 
született meg az ő Megváltója, arany szabadsá-
gunk meghozója, jövendő nagyságunk megte-
remtője, ki érettünk hordta — óh, mily sok 
éven által — a száműzetés súlyos kérészijét. 

Hogy hazafias kötelesség, hálás kötelessé-
günk ezt a napot oly fényesen megünnepelni, 
mint ahogy még nem folyt le ünnepség soha 
e hazában, azt egyetlen egy magyar sembernek 
sem kell diktálni, tudja már, vérében van, az 
anyatejjel kellett, hogy magába szijja, hogy soha 
eléggé nem róhatja le háláját nemzetünk legna-
gyobb fia: Kossuth Lajos iránt. 

És ebből az ünnepségből, ebből a hazafiúi 
kötélességtelj esitésből kiveszi Szarvas város ha-
zafias közönsége hozzá méltóan a maga részét. 
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A becsületes Kanyó Péter. 
Ökölnyi gyerek korától cseléd sorban élt Kanyó 

Péter* Az apja még földes gazda volt, de hogy egyszer 
rad indulatában leütött egy sószállitó tntajost, aki a 
löldjénól kötött ki, hát bevitték a tömlöcbe. Az a tu-
tajos holta napjáig zsivány veit, aki után a kutya se 
ugatott, de az öreg Kanyó Pétert mindenki sajnálta. 

A Péter gyerek tehát alighogy kicseperedett a 
földből, idegen ember kutyája lett. De hogy teltek az 
esztendők s a kis Kanyó Pétert verte az esö, hó, si-
hederré emberesedett lassanként. 

Kenyéradó gazdái ugyan alig voltak nagy véle-
ménnyel* rola, de a maga szörü embereit között, némi 
tekintélyben is volt része. Az apja még feles " földet 
adott árendába s ezt nem felejtették el a községben. 
Hogy az öreg Kanyó még egy embert is leütött azon-
felül* azt már nem vették számításba. Az ilyetén dolog 
megszokott volt arrafelé s más famíliákban is történt 
már hasonló dolog. 

A' huszonöt esztendőt Szántotta Kanyó Péter, 
amikéi- rászánta-a fejet, hogy megházasodik, Haja* 
Harisra vetette a szemét, aki pzép okos leányzó 

Az ünnepély rendező-bizottságának az ünne-
pélyről készített programmja minden lehetőt ígér, 
mit csak egy óriásu szabású, pompás ünne-
pélynél elképezeihetünk. 

íme a műsora; 
18-án este az evangelikus egyház templo-

maiban az összes harangok megkondulásá-
val jelzik az ünnepség kezdetét, ugyanekkor a 
város minden ablaka ki lesz világítva, ezt követi 

este 8 iiletve fél 9 órakor disz előadás az 
arénában, melyen élőképpekkel, énekszámok 
szavailatokkal hódolnak Kossuth emlékeze-
zetének. Ezután a várost zenekíséret mellett 
fáklyásmenet járja be. 

19-én reggel 6 órakor az összes fúvó ze-
nekarok bejárják a várost. 

8 Órakor hálaadó isteni tisztelet az evange-
likus templomokban, 

9 órakor a képviselő-testület tart díszköz-
gyűlést, mely alkalommal Kossuth érdemei 
jegyzőkönyvben örökittetnek meg. 

10 órakor a neoiog, 11 órakor az ortho-
dox izr. hitközség templomaiban hálaadó is-
tenitisztelet tartatik. 

Délután 3 órakor gyülekezés a Kossuth-
téren, honnan a menet 9 jelmezes lovassal 
élén, kocsikorzóval, testületek, fögymnasium, 
polgári iskola és a népiskolák növendékeinek 
s tanárainak felvonulásával körmenetet tar-t# 

4 órakor a Kossuth szobor helyének ünne-
pélyes kijelölése s az alapkő letétele ; nép-
gyűlés. Szónokok Haviár Dani, Dancs Szilárd, 
Dr. Nemes Béla és Zvarinyi János ; 

ezután táncvigalom, népünnepély az Árpád-
ban, majd fáklyás menet, kivilágítás és bankett. 

Polgártársak 1 Jelenjünk meg hát mindnyá-
s áldozzunk legnagyobb hazánkfia Kossuth 

Lajos emlékezetének ! -1—r. 

A nyár i üdülésnek immár vége, a fürdők, 
üdülőhelyek kiürültek lassan, a szabadság lejárt 
és kezdődik a munka, A kánikula melege, amely 
megzsibbasztja a gondolkozás iivtenzivitá«át, szűnő 
félben van és pihent erővel fogha tunk újra a 
munkához, a komoly, becsületes munkához, A 
téma aktuális teli á t ; nálunk mindenesetre, mert 
mi, Ázsiából j ö t t kényelmes nép ttjből kezdjük 
meg a m u n k á t műiden esztendőben, mig más 
nyuga teu rópa i államban folyton dolgoznak az 
emberek. 

Ha az olvasó azt kérdezné, hogy kinek van 
hát i gaza : aki p ihenést nem ismer, vagy n e -
künk, azt felérném rá, hogy nekünk van iga-
zunk. Azoknak van igazuk, akik tiz-tizenegy hó-
napon keresztül dolgoznak, azután egy-két hóna-
pig p ihennek és kel lemesen szórakozva szerzik 
vissza az erőt s vért, mit a komoly, becsületes munka 
elvont íölünk, A léhütönek nincs szüksége pihenésre, 
a dologta lan ember fáradalmai t legfel jebb átdör-
bézolt éjszakák kicsapongásai okozzák. 

A pihenés, a szórakozás dicsérete tehát nem 
a dologtalanság ni tnnusza és sokkal , nagyon 
sokkal többre becsülöm az olyan embert, aki 
jól végzett munka után pihenésre is fordít időt, 
mint az olyant, aki megállás nélkül pénzt pénzre 
halmoz és aki a pénz látásán kivül nem ismer 
más látnivalót. Pedig milyen szép dolgok van-
nak a világon, milyen könnyen megszerezhető, 
nagyszerű szórakozások, amelyeket a pénzvágy-

elvakult ember észre sem vesz. 

Hajas Maris is jó szívvel volt Kanyó Péterhez, 
de még húzódozott. O már az uraság*nál szolgált és 
megnézte magának azt a legényt, akihez hitestársul 
szegődik. Már hogy azt mondják neki; 

— Hej, Mariskó lelkem, de nagy zsivány a 

Szólott is Péternek, 
— Tán ha némi bec&ületességi bizonyítványt 

hoznál. 
« 

— Mi az te ? — kérdezé Kanyó Péter 
ütődve. 4 

— Hát hogy elmennél a jegyző úrhoz, aki 
rikalna egyet. 

Kanyó Péter megvakarta a fejét. 
— No a fene! — mondotta elkeseredve — 

muszáj az ? 
— Már meg köll annak lenni I 
Kanyó Péter fölfohászkodott. 
— No legyek, — mondotta — de velem 
Vasárnap délelőtt beállítottak kézenfogva a j 

zóhöz. Kanyó Péter kezdte ; 
— Márhogy a Maris hozzám gyön feleségül. 
— Jól van fiain ez okos bestéd. 

? Az ám, de sorja van annak mondotta 
lenvetéssel Péter. * 

— Mi az no ? 
& 

csületességl bizonyítványt. Én tudom az ő becsületjét, 
de ő nem tudja az enyimet. 

— Ejha, ez már n gy beszed, fiam. Mert tené-
ked sok van 'a rovásodon. 

Kanyó Péter nyugtalanul izgett, mozgott. 
— Már hogy miért? 
— Hát a szederfás zsidó boltját ki ásta ki két 

év előtt ? 
Kanyó Péter méltatlankodott: 
— No, ha a tekintetes jegyző ur annyira kraj-

cár'öskodik* , 
— Hát jó. De aztán ki lopott el három anyás 

borjut a szilvási vásáron. 
— Hm 1 
Kanyó Péter zavartan csavargatta a nyakát 
— Leültem én azt becsülettel! — mondotta 

tétován. 
— Mindegy az fiam. 
Keservesen sóhajtott fel erre Kanyó Pétér. 
—* No jó — mondotta zordonan — menjünk hát 

innen Isten hírével Maris lelkem. Nem házasodunk mi, 
Kanyó Péter házassága ilyeténlép elmaradt. De 

nem egészen* Mert nagy energiájú ember volt az egy-
kori foldesgazda fia és: kemény fejéből néhezeu en-
gedte* szabadjára az egyszer megfogott gondoláiét. . 

Beállított hat nemsoKura í* esedei-fás 



A ínünfca nemesit. D e vonatkozhatik-e ez a 
közmondás plyan emberre is, akinek ée-vedüli 
mulatsága, egyetlen életcélja a pénz, 
pénz! Nemesit-e az olyan munka, amelyben nin-
csenek nemes momentumok, a szépnek és jónak 
a szeretete. Az örökké pénzt hajhászó ember 
n e m eldurvul-e érzéseiben, nem vész-e ki belőle 
minden nemes vonás és minden jó tulajdonság. 

Foglalkozzunk egy kissé magával a mun-
kával. A munka, vé leményem szerint nem cél, 
hanem eszköz, eszköz arra, hogy életünket má-
sok számára hasznossá, a magunk számára kel-
lemessé tehessük. Az i lyen munka az, amelyre 
az ősök bölcsessége; a közmondás kimondotta, 
h o g y nemesit és a munkának ilyen felfogása 
vezessen a munkában bennünket. A munka nem 
szórakozás, a munka fáraszt és utána -pihenés, 
szórakozás kell, mert külömben célja sem volna. 
H a igy cselekszünk és fáradtságunk után élvezni 
is tudjuk a gyümölcsét, szeretni fogjuk a mun-
kát es üditő pihenésünk után egészséges testtel 
és lélekkel foghatunk hozzá újra komolyan, 
becsületesen. 

ideje. 
b. j. 

— A szarvasi tennis- és football-társaság 
t á n c v i g a l m a f, bó 6-án folyt le az Árpád szálloda 
disztermebeu olyan fényes erkölcsi sikerrel, milyennel 
táncvigalom Szarvason tán még soha sem. Kicsiny, de 
előkelő közönség, társadalmunk &zine-java jelent meg 
a mulatságon s mulatott fesztelen jókedvvel kivilágos 
kivirradtig. Hogy az anyagiak tekintetében deficit mu-
tatkozik, az bizony nem a derék rendezőkön mult, kik 
valóban elismerésre méltó buzgalmat fejlettek ki 
minden tekintetben a mulatság sikeréért, hanem közön-
ségünknek eléggé nem hibáztatható részvétlenségén, a 
mulatságtól való tüntető távolmaradásán. No de szol-
gáljon vigaszul a rendezőségnek azon örvendetes körül-
mény, hogy mulatságukon néhány család híjával Szarvas 
város közönségének crémeje vett ré,szt s bizony mondjuk 
ennek a Közönségnek nem csak hogy absolute semmi 
panasza nem lehet a rendezés ellen, de söt hálával 
kell adóznia derék rendezőinknek, kik számot vetve a 
biztos anyagi deficittel, azon kevesekért, kikből nem 
veszett még ki az igazi mulatozás szeretete, rendezték 
ezt a szarvasi mulatságok krónikájában ugy szólván 
páratlanul álló gyönyörű erkölcsi sikerrel végződő 
táncvigalmak Emelte a mulatság fényét a Szarvason 
időzött színtársulat legjelesebb művészeinek és művész-
nőinek magas niveaun álló szavailatai és ének szamai, 
miket a szünóra alatt rendezett concerten adtak elő. 
Az első négyest 52 pár tancolta. Jelen voltak: asszo-
nyok: Bakay tíáudorné, Balla tíandornó, Búgyis Andorné 
Dr. Déry Henrikné, Gaál Istvánné, Garai I.-né, Grimm 
Mórnó, Grünvald Bertaianné, Dr. Hajas Jözseí'né, Dr. 

ü 

Kerónyi Sománó, özv. Kristoph Frigyesné, Kutlik End-
réné, Dr. Lengyel Sándorné, özv. Mihálfy Jozsefné, 
Keiner B£láné, temesi Reitter Ferenczné, Dr. Salacz 
Aladárné, Dr. Szemző Gyuláné, Dr. Szlovák Pálné, 
Tajber Gusztávné, özv. Tassy Gusztávné, Terényi Jánosné 
özv. Trinc Vilmosné. — Leányok: Balla Ilonka, Darabos 
Ilonka, Grünvald Elvira, Kerényi Irén, Kloos Zelma, 
Komlóssy Ilonka, Kristoph Irma, Kutlik Etelka, Kíirthy 
Margit, Lasky Blanka, Lavatka Ilonka, Leopold Berta, 
Mihálfy Emma és Ilonka, Marsall Ilonka és Mariska, 
Percei Vilma, Tajber Margit, Trincz Irén, Terényi 
Mariska, Várady Margit. 

— A szarvasi főgymnasiumban beiratko-
zott az 1902—3. tanévre összesen 406 tanuló, a gym-
nasiummal egybekapcsolt tanitó-képzobe pedig 36 növen-
dék, — összesen 442 tanuló, jóval több tehát, mint 
az előző tanévben. 

— Az országos gazdasági munkás és 
ese lédsegály pénztárról szóló 1902. évi XYL 
tez., népszerűsítése és megismertetése tárgyában Dr. 
Wieland Sándor főszolgabiró folyó hő 13-án Szarvason 
a városházán tartotta meg a járási nagy értekez-
letet. Örömmel konstatálhatjuk, hogy elismerésre méltó 
buzgalommal halad előre a segély pénztár ügye, a 
mennyiben Szarvason a helyi bizottság már megalakult 
és eddigelé van a pénztarnak 10 rendes és 100 rend-
kívüli tagja. Ha az érdekelt hivatali közegek ügybuz-
galma továbbra is ébren tartatik, akkor kilátás lehet 
rá, hogy a pénztár igen szépen fog prosperál ni. Meg-
vagyunk róla győződve, hogy ha ezen áldásos törvény 
üdvös hatásáról ugy a munkaadók mint a munkások 
át lesznek hatva, tömeges beiratkozások fognak történni. 
Fényes bizonyítéka e törvény jótékonyságának azon 
eset, mely a napokban Bókésszentaudráson történt; 
hol Osernus István kutásás közben egyik lábát vesz-
tette el amiatt, hogy a kútfúrója reá esett, s mert a 
pénztárnak egy koronás tagja volt, az részere segítsé-
gül tekintélyes összeget folyósított. 

— T a n u l m á n y ú t . G r i m m Mór Szarvas város 
agilis birája a pozsonyi gazdasági kiállítás megtekin-
tésére 1. hó 1-0-éü Pozsonyba alázott. 

— H a n g v e r s e n y n y e l egybekötött táncvigal-
mat szándékozik a szarvasi izr. nőegylet október ha-
vában rendezni, melyre K o m l ó s s y Ilonka és 
K ü r t hy Margit ismert művésznőkéi; és K a i m á r 
József jeles tenoristát is felkérték szereplésre s ők ezt 
készséggel el is vállalták. 

— Kossuth ünnep Orosházán, Orosháza is 
nagy lelkesedéssel készül megülni Kossuth Lajos szü-
letésének századik évfordulóját. A község képviselőtes-
tülete Veres József országos képviselő indítványára 
egyhangúlag elhatározta, hogy Kossuth Lajos születése 
napját nemzeti ünnepnek tekinti. Az ünnep előestéjén 
a színházban díszelőadás lesz alkalmi szavalattal. Ez-
alatt a népet a Kpssuth-téren három zenekar felváltva 
mulattatja. Tíz órakor a színes lámpionokkal díszített; 
toronyban minden harang megszólal, s az erkélyről 
fúvó zenekar játsza el a Himnuszt, a Kossuth-hiinnüszt 
és a Szózatot. Pénteken reggel két fuvő zenekar járja 
be a községet. Nyolc órakor minden templomban ai* 
kaimi istentisztelet lesz, melyeken az egyesületek lo-
bogóikkal jelennek meg. Tíz órakor a káp viselő testü-
let díszközgyűlést tart, s ott Veres József országgyű-

lési képviselő tart alkalmi beszédet. A születésnap év-
fordulóján teljes munkaszünet lesz és az iskolákban 
a tanítás szünetel. 21-én délután a községháza előtt 
népgyűlésre gyülekeznek az egyesületek lobogóik alatt 
és a nagyközönség. A dalkör és zenekar nyitja meg ős 
fejezi be a gyűlést, Kovács Andor ev. ref. lelkész fog 
szólni a néphez s azután a közönség vonul a népün* 
nep helyére, A község több száz példányban megren-
deli a Hen tallér-féle Kossuth életrajzot és azt kiosztja 
a lakosság között. A szoborbizottság szept. elején meg* 
kezdi a gyűjtést Kossuth szobrára. A szobor-alapra 
Orosháza község is tekintélyes összeget szavaz meg. 

— Á S z a r v a s i H i t e l b a n k , felhívást bocsájtott 
ki részvényeseihez, melyben az igazgatóságnak azon 
határozinányáról értesít, miszerint az intézetnek vára-
kozáson felül kedvezően alakult üzletmenete és köl-
csöneinek általános kedvel tsége a részvénytőke tovftbbi 
20 °/0-ának levonását tette szükségessé s ennek befi 
zetése október 20-ára rendeltetett el. üz érdekeltek 
tájékozására írjuk, hogy minden részvény után 40 ko-
ronát kell a bank pénztáránál lefizetni s hogy a befi-
zetés alkalmával tartozik a részvényes korábbi befi-
zetéseiről kapott ideiglenes elismer vényeit felmutatás 
végett magával hozni, 

— Kifogott holttest. Gyöngyössy Gyula füzes-
gyarmati illetőségű 18 éves legény lölürösztés közben 
t hó 8-án Endrődön a vizbe fulladt. Holttestét f. hő 
9-én fogták ki Szarvason, az élő Kőrös vizéből a halász-
telki kompnál. Beszállították a helyi kórházba s fel-
boncolás után 11-én temették el, 

— D á k o r o m á n pap B.^Csabán czimmel már 
hirt adtunk P o p o v i c s Victor csabai görög keleti 
pópa inagyarfaió viselkedéséről s jeleztük, hogy az 
ifjúság tüntetni készül ellene. Mint csabai tudósítónk 
jelenti ez vásárnap be is következett, mely alkalomma 
a pópa lakházának összes ablakait bezúzták s ezóta a 
tünteteseket kisebb mérvben többször megismételték. 

— Csendélet az Erzsébet l igetben. Folyó 
hő 10-én az Erzsébet liget nagy köröndjén footbaliozó 
diákjaink nagy őrömére nem mindennapi veszekedést 
rögtönöztek a ligeti „nyári mulató" tulajdonosa Z. H. 
és a vele közös háztartásban é l t : U. M. asszonyság. 
A városban levő korcsmájuk jövedelmének mikénti elosz-
tása volt okozója a nagy stylű scaenának mely kölcsönös 
elhusángoJással, mindkét részről bóveu hulló szidalmak 
és átkoződásokkal s végtére az asszonyság részéről egy 
meglehetősen éles fejsze felragad ásával végződött, 
Tekintve az izmos karokat, melyek a fejszét kezelték 
akar egy csapas is elegendő lett volna Z. H. urat 
egy jobb világba express elexpediálni, ámde egy bátor, 
szívű tpéiJegény önfeláldozó lette (megsebesült) ^meg 
mentette Z. urat a biztos haláltól. Az ügynek különben 
folytatása is lesz a bíróság előtt, hol mindkét fél fel-
jelentést tett, egymás ellen, becsületsértés, rágalmazás, 
könnyű testi sértés, életveszélyes fenyegetés stb. miatt, 

tsssm - — — _ - - -

— Vegyék föl cselédjének 1 — mondotta tisz-
tességgel. 

A zsidó boltost elöntötte a méreg. 
— Majd hogy meglopj, kirabolj, mint hátom év 

előtt letted ? Te haramia, te alpári zsivány. 
' — De már engedelmet, — felelte Kanyó Péter 

— tisztes a szándékom, Ingyen szolgálok. Le aka-
rom fizetni a kárt, a mit csináltam, 

— A zsidó ühümgetve csavargatta a nyakát. Ez 
nagy szó. így már lehet beszélni. 

—- Tán nazarénus, lettél? — kérdezte gya-
nakodva. 

— Az, az i . . , — hagyta rá Kanyó Péter. 
Félesztendei cselédi munKával hát jóvá tette Ka-

uyö Péter a régi bűnét. Bizonyítványt is kért róla a 
zsidótól. 

Aztán ment napszámba. Másik fólesztendön némi 
forintokat kapargatott össze, amiket elvitt a másik 
kárvallotthoz, akitől a disznókat lopta. 

— Ez mán jól van 1 — konstatálta aztán ma-
gában teljes megelégedéssel, — , Maris az enyém 

Egy vasárnapon aztán felvette a kékbeiijót és 
beállított a jegyzőhöz, 

as Maris vele volt, 
No, hát elvégeztetett J mondotta (Jnórzettel, 

_ Mi az fiam? — kérdezte a jegyző csodál-

kozva. 
— A becsületességi bizonyítvány instálom, lé-

vén most már becsületes ember, — felelte tekintély-
lyel Kanyó Péter. 

A jegyző egy kissé megihletődött, aztáu ita« 
cagva adta ki a bizonyítványt. 

Nesze fiam, legyetek boldogok! 
Mint a hadvezér a győztes háborúról irott jelen-

tést, ugy adta Kanyó Peter Hajas Marisnak a becsü-
letességi bizonyítványt. A leány meg boldogan a keb-
lébe rejtette és nagy szeretettel nézett a legényre. 

Hogy másnap Kanyó Pétert láncra verve hozták 
a csendőrök a községházára, egy kicsit meglepődött a 
jegyző. A csendőrök magyarazták aztán, hogy Kanyó 
Péter leütött a korcsmában egy olasz munkást, aki a 
kavicsbányában dolgozik. 

— Mit csináltál fiam, az Istenért ? — kérdezte 
a jegyző szörnyűködve. — Hiszen tegnap még olyan 
jóravaló ember voltál. 

— Már hogy egy kicsit jó kedvem volt, tekin-
tetes jegyző ui\ Hát fejbe vágtam | 

— Nagy biin ez fiam! 
És jámbor képpel mondta Kanyó Péter ; 
— JDejszea csak egy talján volt! 

Ugy itt hagyott bennünket Nádasy József színtár-
sulata, mint szent Pál, az oláhokat. Hogy elment tő-
lünk, jói tette, nem cselekedhetett máskép, kényszeri-
tette őt erre az a hatezer korona deficit, mit 22 nap 
alatt szenvedett Szarvason való tartózkodásakor. Hor-
ribilis veszteség ez ily rövid idő alatt s gondolkodóba 
ejti az embert, hogy érdemes-e egyáltalában valamire 
való társulatnak Szarvasra jönni, fís mi ennek dacára 
igennel felelünk, hogy miért, azt meg is indokoljuk. 

Szarvas városa évek óta azon helyek közé tarto-
zott, melyedre a nyári saisonra a legelső, legjobb szin-
társuiatolc pályázták. Ám azon számos színtársulat kö-
zött, melyek eddigelé náiuuK játszuttak, egyetlen egy 
sem akadt, meiy megbánta volna, hogy Szarvast kereste 
lel. Ha volt is egyiknél-másiknál deficit, ez nem volt 
soha sem oly nagy, mint amilyenre számítani szoktak 
es számítani is keli a nyári idény allcalmaval a színi 
direktoroknak. De hogy a pécsi színtársulatnak az idei 
saison ennyire rosszul ütött be, annak ezer s egy oka 
van. Először is ez a társulat nem a mi színpadunkra 
van szervezve. Szarvas színházba járó publikumának 
nem kell 70 tagból álló színtársulat, mint Nadasyé 
volt. ilyen nagy személyzet mellett Szarvason biztosan 
deficittel dolgoznék, bármilyen iuvalö erőkből álló tár-
suiai. Mtigeiegszunlc mi Kisebb, sokual kövesebb tag-
ból álló taraUlattai is, de azt mar megkívánjuk, hogy 
ebben a kis társulatban legyen egy pár kituuö szinesz 
is* kiKnek szerepeitetestí állandó vonzerőt gyakoroljoa 
a pubncumra. 

Aztán vegyük még hozzá azt a nemtörődömséget, 
azt a semmibevevest, mit a társulat ugy egészében, 
ítóht egyes tagjai által feíytouosaö é r e z t ^ t t a kö^öp» 



fcéggel pongyola, készületlen, blazirt játékkal s né cso* 
dálkozzunk azon, hogy nem elég pártolásban részesül-
tek Nádasyék. 

Tan ám a szarvasi műpártoló közönség is — mé-
lyen tisztéit művésznők és művész urak — annyira 
műértő, hogy elszalad, megijed az olyan játóktól, ami-
lyenekben önök ez idén — sajnos — gyakran részesí-
tették és tud is a mi kicsiny publikumunk annyira 
lelkesedni az igaz művészetért — melyet az idén ritkán 
tolt alkalma élvezni — mint bárhol, más vidéki vá-
rosban tudnak.. 

Hogy a sziniigyi bizottság a letett 400 korona 
kaució kiadatásának megtagadását hozva jovas'atba, az 
indokok közé a szerződésszegésen lciviil a szintársulat-
mak előbb emiitett nagy hibáját, közönségünknek sem-
mibevételét is bevette, azt csupán helyes tapintatos-
ságnak minősíthetjük, mert ebben esetben senki 
sem vethet követ ránk még azért sem, hogy ha eset-
leg a képviselőtestület a szinügyi bizottságnak a kaució 
kiadatására vonatkozó javaslatát magáévá tenné, ám-
bár reméljük, hogy evvel már méltányossági tekintet-
ből sem fogják a különbén is anyagilag jelentős kárt 
szenvedett igazgatót sújtani. 

Hátra volna még megemlékeznünk a legutóbb 
előadott négy előadásról, mely alkalommal szinre ke-
rült két operette: „A. model" és „Fifin", mindkettő 
igazi tipusa az elfajult operetteknek, telve durva pikan-
tériával, melyet arcpirulás nélkül lehetetlen hallgatni, 
éppen ilyen genreü a „Páholy" cz. vígjáték is, to-
vábbá az „Árendás zsidó", mely egy lehetetlen nép-
színmű. Amint a többi előadások alkalmával, ugy most 
sem emelhetünk színészeink ellen tehetség s művészi 
játék dolgában vádat, mindnyájan, bátran mondhatjuk 
— kitűnően állták meg helyüket s igazán fájlalhatjuk 
hogy ily korán kellett tőlük bncsut vennünk. 

—1 —r. 

K ö z é r d e k ű i s m e r t e t é s e k é 
Nem éppen érdektelen tudni, hogy a jelen kor-

ban nagy szerepet játszó emberek, kivált az egyes 
lemzetek uralkodói milyen testsulylyal bírnak. — Az 
európai fejedelmek, élén testsúly tekintetében a por-
tugálok királya áll, ki 92 kilót nyom. A bolgárok feje-
delme: Eerdinánd meghaladja a 175 fontot. Oszkár 
svéd király testsúlya 80 kiló, Vilmos német császár át-
lag 160 font, királyunk Ő Felsége 70 kilót, az olaszok 
királya 66 kilót nyom, a belga király 65 kilót nyom 
átlag. A cár teste arányban a többi uralkodóhoz na-
gyon gyönge, amennyiben 60—55 kiló közölt ingado-
zik. A németalföldi királyné 150 font sulyu, mig Alfons, 
a spanyolok nemrég trónralépett fiatal királya 45 kilót 
nyom. A francia köztársaság elnöke 83 kiló sulyu. 

Hadsereg tekintetében, illetve az állandóan készen-
létben leró katonaságot, az orosz nemzeté az első hely. 
Békében 835 ezer katonája van. A franciák hadserege 
<15 ezer embernél többet bir, a németeké 600 ezret. 
Monarchiánk katonaságának fejszáma békében körül-
belül 400 ezer ember5 tehát 1 kátouara átlag 22—23 
polgár esik. Olaszország békében 230 ezer embert állit, 
Anglia 164 ezret. Természetesen háború esetén ezen 
számok megötszörösödnek. A statisztika csodálatos ha-
tározottsággal kimutatja, hogy földünk legfontosabb 
táplálékja — nem mint általában gondoljuk, a kenyér, 
sem pedig a kukorica vagy burgonya, hanem a rizs, 
mert a föld népességének nagyobbik fele nagyobbára 
rizszsel táplálkozik, sőt földünk legnepesehb két részén, 
Khina és Indiában a nép majdnem kizárólagos táplálé-
kát a rizs képezi, 

A legújabb kor legvagyonosabb embere egy Mis-
ter Beit nevü aranybánya-tulajdonos, Dél-Afrikában, 
ki 2000 millió koronánál többel bir. A nemrég meg-
halt khinai vicekirály Lihungcsang majdnem ugyan-
annyi > agyon fölött rendelkezett* A delaínkai Robin-
son J . 1800 millió birtokosa, az amerikai petroíeum-
király, Rockfeller vagyona több mint 1200 millió. — 
Angolország leggazdagabb polgára Attor Waidorf, ki 
800 milliót nevezhet tulajdonának, mig Oroszországban 
Demidoií herceg bir körülbelül ugyanannyival. A köz-
ismert Morgan, Vauderbilt stb. milliomos „csak" 550-570 
millióval birnak. Ki tudja boldogok-e ? 

A föld kerekségen 123 millió ember beszél an-
golul, 86 millió németül, 85 millió oroszul, 59 millió 
franciául, spanyolul 44 millió, olaszul 38 millió, portu-
gál nyelven 12 millió és magyai u i . . , már ideje volna, 
hogy a statisztika legalább annyit mutathatna ki, a 
mennyi körülbelül a portugál nyelvea beszélők »rámát 

Mint legújabban meghatározták, csodálatosképpen 
drágább a polgár, mint maga a király ! Hát hogyan ? 
Igenis, mert az állatok királya, a büszke oroszlán 4000 
koronába kerül, mig a zsiráfot 15000 koronán alul 
nem kapni. Egy afrikai elefánt is drágább az oroszlán-
nál, amennyiben átlag 5—6000 koronába kerül. Azt, 
hogy a gyorsvonat földünktől megindítva, milyen idó 
alatt érne a Jupiter bolygóra, a figyelmes újságolvasók 
bizonyára már tudják, ámde érdekes, hogy egy kerek-
páros csak 1500 év alatt volna képes azt az utat 
megtenui, mely töldíink és ezen bolygó között van 
Lovon 1900 évet,, gyalog 14000 évnél hosszabb időt 
venne igénybe oxeu ut. A Jupiterből 1300 oly bolygót 
lehetne formálni mint földünk, viszont a napból 1000 
Jupitert lehelne formálni. A Jupiteren a nappal és 
és éjszaka 5—5 óráig tart, ezzel szemben azonban a 
Jupiteren 1 év megfelel a mi földünk 12 évének. Egy 
év aiatt a Jupiteren körülbelül 8800 hold. és napfo-
gyatkozás mutatkozik. A Jupitert 5 hold kiséri, (Iste-
nem, de világos lehet ott az éjszaka ! Szedő.) 

A világ legnagyobb bibliája Rómában vau. Tar-
talma hébe^ nyelvű ős 320 fontot nyom. Mindenesetre 
ezen óriási könyvnek is megvan a maga legendája. — 
Állítólag 1512-ben a velencei izraeliták egy szindiká-
tusa a biblia súlyának megfelelő sulyu aranyat ajánlott 
fel a pápának, aki azonban nem fogadta el ezen aján-
latot. Az arany mostani értéke mellett' ezen biölia 
1,450.000 koronába kerülne. Ha már régiségről irok, 
hát megemlítem 2 francia tudósnak a párisi tudomá-
nyos akadémiának nemrég bejelentett különös ásatási 
eredményér. Egyptomban ráakadtak alig 2—3 méter, 
nyíre a föld alatt bebalzsamozott halakra^ Mint a tudó. 
sok megállapították, ezen halak már több mint 2000 
év óta fekszenek a föld alatt és fajuk még most is 

időjárási jelentés 1902, szept. 13-ig. 
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Szarvas* 1902. szept. 13. 
Planczner Lajos 

Felelős a szerkesztőiért: Sámuel A. kiadó. 

található a Nílus egyes helyein, ahol néha egy méter 
hosszúságra is megnő. A régi egyptomiak ezen halat 
mint az istenség egyik főelemét tisztelték és mint 
ilyent, természetesen — szokásukhoz hiven— bebalzsa-
mozták. Majdnem minden ásatásnál találnak ily hala-
kat. Valamennyi teljesen ép, pikkelyeik oly fényesek, 
mintha csak most húzták volna ki a vizből, csupán 
oldalukon látszik hosszúkás nyilas, melyet bizonyára a 
balzsamozásnál vágtak a hal testén. A föld gyomra 
még óriási sok oly régiségét tartalmaz, mely kulcsnak 
szolgálhatna a leges!egrégibb, kezdetleges földi élet 
titkaihoz, azon időről szólhatna, amikor mostani vén 
földüuk még ifjúkori naivsággal udvarolgatott holdjá-
nak s amikor a földi béke vizét inkompatibilísi, quóta 
vagy petíció kérdések még nem zavarták meg. 

Ha könyvtárát vagy szalon-asztalát a 

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 fizetnek elő. Az eredeti ITÍÜ bolti 
ára 90 korona. 

Tisztelettel a PESTI NAPLÓ kiadóhivatala. 
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oĉ K 
í z=® 3É-iü 

fl 

CCUB 
É R T E S Í T É S . 

Van szerencsém tisztelet-
értesíteni, hogy a cse-

mege szőlő eladást meg-
kezeltem, 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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M a g y a r o r s z á g l e g n a g y o b b h a n g i z e r g y á r a . 

császári és királyi udvari hangszergyáros, a császári és királyi közös és a 
— — magyar királyi honvéd-hadsereg szállítója. 

B t r i D ^ . P E S T , I I . , X i á 3 a o 2 l i i c i - - u . t c z a ) S . s z á m . 
Nagy választék az összes hangszerekben. Hegedűk gordon-
kák, bőgök, fuvolák, klariueioK, trombiták, cimbalmok. 
Saját találmányú T Á R O G A T Ó K 30 forinttól feljebb, 

— iskola és zongorakiséret ingyen. 

H A R M O N I K A K le§Jobb> elpusztitliaüan hangokkal. Különlegesség 
acélhangu hangverseny-harmonikák, saját.minták. 

T E L J E S Z E N E K A R I 

a legjutányosabb árban, előnyös 
— — feltételek mellett. -—— 

E P E S 
és pedig külön a) hangszerekről, b) 
harmoniuuiukról, c) harmonikáKról 

INGYEN s BÉRMENTVE -
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Reck József és neje csorvási birtokaikból 
közel a vasúti állomáshoz, közvetlen a falu 

* mellett 280 hold első minőségű szántóföldet a 
meg 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 kötogyár 
részvénytársaság gyártmányai kaphatók: 

e r 

Budapest, Király-utca 25. szám. 
6 pár női harisnya minden színben 1.50 f r t 12 p/ir 2.75 frfc 
6 pár gyémántfekete vagy színes 2.— „ 12 pár 5.50 „ 
6 pár vékonyszálú fekete vagy csikós ^.50 „ 12 pár 450 „ 
6 pár fekete vagy színes fLoi (cérna) 4.— „ 12 pár 7.50 „ 
6 pár féríiliarisnya minden saínben 1 50 „ 12 pár 2,75 7Í 
6 pár férfi gyémántfekete vagy szines %— „ 12 pár 2.75 „ 
6 pár férfi kötött és csíkos 22.5 „ 12 pár 4 — „ 
6 pár férfi, fekete vagy szines flór 4— „ 12 pár 7.50 „ 

G-yermekharisnyák, szveterek, trikóáruk minden számban. 
Magyar gyártmány i Magyar gyártmány s 
Postai megrendelések utánvétellel edzközöltettnek, 20korp 

nától föJjebb bérmentve. 

Szarvas község elöljáróitól. 

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

Ezen épitési 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 épitési munkála-
tokra kell kiterjeszkednie s vállalkozók tartoz-
nak az árlejtés megkezdése előtt a vállalati rész-
letes feltételeket aláírni s kijelenti, hogy azokat 
magukra nézve kötelezőnek ismeri el. 

Bánatpénzül a kikiáltási ár 10 o/ű-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. 

Az említett vállalati feltételek az épitési terv 
és részletes költségvetéssel együtt naponként 

a hivatalos órák alatt áz elsöjegyzői irodában 
megtekinthetők. 

Az épitési munkálatok az árlejtésnek a kép-
viselőtestület 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 ; 

Grimm' Mór, z 
zo. 
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különlegességét, a legnagyobb választékban, 

igen szolid árak és pontos kiszolgálás mel-

. Kívánatra mintákkal szolgálok és ház-

küldők. teljes tisztelettel 

Egészségügyi hatóság által megvizsgálva és ajánlva. 
Az üvog-ek felszerelése a keresk. törvény mmtavéde.luie. alatt áll, 

R balzsam belsőles és külsőleg használható. 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 Jegregibb bajokat, 2. Kituuo hatása van 
a torokgyuladas, rekedtseg es a többi toruubajouuáJ. 3. Alaposan eJtui a lázakat. 4. Meg-
lepően gyógyilja a gyomor, s a bel betegségei ot és- szaggatádOic-at a testben, 5. Szel íden 
mozdítja elö a székelési s a vér tisztulását, megtisztrtja a veséket, megszabadít a búsko-
morság! öl s a iiypochoudriától, j vítja az étvágyat és az emésztést, 6. Nagyszerű szolga-j 
iát.okat tesz fogfájáskor, odvasfogaknál és szüjrothadabkor s általában minden fog- es 

«11 6tt M>»<Wn|»l-
r * 

Közhírré tétetik miszerint a 
donát képező népkertben az idei sz 
kilogrammonként 40 fillérért fog a 
hó 7-töl kezdve eladatni. 

Szarvason, 1902. szeptember 4-
Az elöljárók nevében : 

aj-
ö termés 
'szinéir f. 

szünteti a fejfájás*, zugast, szaggatást., koszvényt, fültájdalinat stb, ügyeljünk mindig pon-
tosan az itt látható zöld apacza védjegyre. Hamisitastól legjobban ningov az, ha közvet-
lenül tőlem gyáramból rendelnek eredeti szao. cartonokban Ausztria- Magyarország minden 
.postaállomására, bérmentve 12 kis vagy 6 dupla üveg 4 korona, Bosz iiia és Herczegovina 
részére 4 korona 60 fillér, Kevesebb nem kuldeiik széjjel. Szétküldés csak előrefizetés 

s ^ a g y előleg küldése mellett. 
holott minden féle és fajta, még öJy régi sebre biztos gyógyulást talál és 
majd nem mindig elkerüli a fájdalmas és veszélyes operálást valamint amputalást 

A, g f l ó g f Z B i ^ z egyedül V&Iódi C e n t i í o l i a - k e n ö c s 

I használatának, rendkívül jó liatásü, a sebek gyógyulásánál valamint a fájdalmak enyhítésénél utolérhetetlen. 
I A valódi centifolium kenőcs alkalmazható : a gyermekágyasok rossz természetű mellbajainál, szoptatók rnell-
K ' * ' ' ,i sérvek, láb- és csont-

ütés által előidézett 
mindenféle daganat, 

.(¿.gtt-AUtlS UiU JIM.1 ÜUgUO ŰUW, tfUM. , — Ö -t 
eszközölteti ic. JKét tégely csomagolással postai szállítás díjjal együtt 3 korona íiiier. öaamos 
i e í i foiásoB^itvány rendelkezésre áll. Arra kérek mindenkit, hogy óvakodjék a hatasnélkuli ha -

B mxsitások vevésétöl s arra ügyeljen, hogy a tégelybe ben van-e a t e u ü védjegyem és czegem: a r h i e r r y 
% (Adolf) L i m i t e d g y ó g y tára as „Őrangyalhoz' Pregradáíjaa, égetve. . 
i Ezen gyógyhatásúkban felülmúlhatatlan két szer nemcsaK a romlásnak umcs Tcvteve, sot ellenkezőleg^ 
i minél régibb, annál értékesebb és hathatósabb, nem árt sem a fagy sem a forróság, tehát minden évszakban 

használhatók. Majdnem minden esetben segítenek es eredménynyel járnak, legalább az orvos érkeztéig, ter-
mészetesen nem szabad hamisítványokat vagy hasonló feldicsért érték- és hatásneiküli úgynevezett pótszere-
ket venni, melyekért a pénzt haszontalanul dobják ki, hanem mindig ezen reg kipróbált, olcsó és megbízható 
emellett teljesen ártalmaikul, vilaghirii szereket kell használni, melyeknek minden családban az eshetősegie 
készeulétböii kellene lenni. Hol olyant nem kapühk, mely a valódiság minden jelét magán viseli, rendeljük 
'íiiög' 'egysseíye 4iíökte' 'és esaweza&íflu 

I IIIUI IJf tUUll/ L..III IIIUU ,J VI VVIl̂ jJ«! ÖJ " Ö J . .wi.Î WW. - — 
mellett. Központi raktár Budapesten Türok 1, gyógyszertárában, Zágrabbaii Mittelbach S. gyógytárában ée 

Bécsben Brady L. gyógytárában. 

N y o m t o t t Sza íTas é t Yicíéke gyQiw&jMjá». 
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