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Kiadó s lap tulajdonos SÁMUEL ADOLF 

4303/1904 .ikt. 
bzarvas áróságától . 

Hirdetmény,, 
A'ólirott községi elöljáróság közhírré teszi, 

hogy a községi képviselő testület által 41 kgy. 
815/1904 ikt. szám alatt alkotott gyámpénztári 
kezelési szabályrendeletet a Magyar királyi bel-
iigyminister ur 33.686/V-a 1904. szám alatt 
jóváhagyta, ennélfogva a gyámpénztári kölcsönök 
1904 évi julius hó 1-től kezdve 10 vagy 20 évi 
törlesztésre 5°/o-os kamatra fognak kiadatni a 
szabályrendelet és az 1S77 évi XX. tczikk 289 
§-ának korlátai közölt. 

Az egyeseknek adható kölcsön legnagyobb 
összege 6000 koronában, legkisebb összege 200 
koronában van szabály rendeletileg inegállapitva. 

Kölcsönt kérők a hivatalos órák alatt Je-
szenszky Frigyes gyámügyi jegyzőnél jelentkez-
hetnek, aki a jelzálogul felajánlott ingatlanok 
megbecsültetéséről gondoskodik. Kötelezvény 
minták ugyanott kaphatók. 

A gyámpénztárban ez idő szerint kölcsön 
kiadható 90.000 korona kész pénz áll rendel-
kezésre. 

A kölcsön iránti kérelmek az elöljárói ta-
nács által rendszerint azonnal tárgy altatnak, a 
kölcsön folyósítása azonban csak akkor történik, 
ha a Kölcsönt megszavazó tanácsülési határozat-
ban megszabott feltételeknek a fél minden te-
kintetben megfelelt. 

Szarvason, 1904. május hó. 5-én. 
Saíacz József Kovács János 

főjegyző. t. biró. 

A telepiles ügyéhez. 
A gazdasági pangás nagy nyomorúságában 

különösen két fon<os kérdés köti le utóbbi idő-
ben a magyar társadalom figyelmét. Az egyik a 
kivándorlás kérdése, a másik a telepítés iigye. 
Érdekes, hogy egyik a másikat egészíti ki. 
Tudvalevően kivándorlásunknak egyik főoka, 
hogy a parasztság földhöz jutni nem bir, a 
mint rövidebb időre összeszoruló aratási idény 
alatt nem bir annyit keresni, a menynyi eltar-
tására elegendő lenne. 

Akárhogyan forgatjuk is a kérdést, bizo-
nyos, hogy a telepítési ügynek messze kiható 
fontossága van állami életünkben. Nem csupán 
gazdasági, hanem nemzetiségi háttere is. Láttuk 
csak nemrégiben is, hogy a kormány mintegy 
5000 holdas birtokot vásárolt a Délvidéken, 
hogy a szerbek közé magyarokat telepitvén, a 
magyar fensöségenek kíván utat egyengetni: 
akkor ezt a legteljesebb dicsérettel vehetjük tu-
domásul. Abból indulunk ki ugyanis, hogy a 
kormány teljesen tisztában van a kezdő telepesek 
bajaival,, s. azokban őket hathatósan támogat-
ván egyúttal a magyar erő gazdasági érvénye-
sülésének szerez elismerést a nemzetiségek előtt. 
Azt természetesen még csak fel se akarjuk té-
telezni, hogy a kormány nem a legteljesebb 
rokonszenvvel és a mi fő, állandóan gondoskodó 
figyelemmel kiséri a sorsát, mert ez esetben a 
fiaskó, a magyar állam kudarcza lenne. 

A mint hogy a múltban elég keserves ta-

pasztalatot tettünk arra nézve, hogy a telepítési 
kérdéseknél a legnagyobb óvatossággal kell el-
járnunk, mert hiszen azzal kell mindenkor szá-
mot vetni, hogy a tömegek ellenálló és illetve 
asszimiláló' ereje nagyon is változékony. Hogy 
csak egy jellemző esetet említsünk, néhány 
évvel ezelőtt a Muraközben dunántuli magyaro-
kat telepitettek le. A telepítésnél az volt a ^ve-
zérelv, hogy a telepes községek egy negyed 
résznyi horvát lakósságával szemben háromne-
gyed rész magyar telepes legyen. Bárki is ter-
mészetesnek tartotta volna, hogy a túlsúlyban 
lévő magyarok részükre hódítják az elenyésző 
számban lévő horvát lakósságot; de bizoi y nem 
igy történt. Megesett az a csoda, hogy a 25°J0-
nyi horvát lakósság aránylag rövid idö alatt 
teljesen horváttá tette a 750/o-nyi magyarságot 

Ebből az esetből nem akarunk általános 
következtetéseket vonni, hiszen lehet, hogy ott 
külünös körülmények játszottak közre, megta-
nít azonban arra, hogy a magyar államnak tel-
jes hatalmi súlyával támogatnia kell a telepese-
ket asszimiláló munkájukban. 

Mint emiitettük is, puszán az erkölcsi 
támogatás nem mindig vezet czélhoz. A telepes-
nek anyagilag függetlennek kell lennie, hogy a 
tudtán kívül vállalt kulturmissiót sikeresen 
szolgálhassa. Csak a legritkább esetben történik 
meg, hogy a telepes még anyagi gondjai köze-
pett is hü marad a magyar állameszméhez. A 
csángotelepek e tekintetben követésre méltó 
példát nyújtanak. Bármily sok baja, gondja 
legyen ennek a derék népnek, megedződvén az-

A méla éjben csillagok ragyognak 
És tiszta fényük rezg a légen át. 
Reá tapad szemem a csillagokra 
Hozzájuk küldi lelkem sóhaját. 
A menny, a hold a csillagoknak ezre 
Rólad regél mind szép mesét nekem 
S hogy álmodozni hiv halvány sugaruk 
A sziv nyugalmát újra föllelem. 

Szép csöndes enyhe volt az éjjel akkor 
Midőn veled utolszor jártam itt. 
Szép csöndes éj ringatta mámorával 
Szerelmünk édes ifjit álmait. 
S megittasult a lelkünk a gyönyörtől 
Egy más világba képzeltük magunk 
Hol nincs szivünknek teljesitlen vágya 
Se ármány CSJI mely tiltja sóhajunk. 

S amint enyelegve játszott fürteiddel 
S halkan neszelt a lomb fejünk fel.tt 
Egy névtelen ború orozva támadt 
S bus árnyba vonta szűzi lelkedet. 
A kinzó sejtés reszkető szavával 
Itt kérdtem tőled : mondd szeretsz e még ? 
A lomb susogta visszhangját szavadnak 
Tiéd vagyok! Őrökre a tiéd ! 

Az évek álmok lassan tovatűntek 
E szép időt te elfeledted rég. 
Hiába szállna vágyam már utánad, 
Bus sóhajomat meg nem értenéd. 
Magam vagyok . . . nincsen köröttem senki, 
Nincs kinek elsusogjam hő szavam. . . 
Csak sűrűn omló könnyeim regélik 
Hogy minden v e s z v e . . . minden odavan 1 

Gerő Adolf. 

A nagyasszony kezei. 
A nagyasszony ibolya-szappannal mosta a kezeit, 

Puha, habos, apró kezei voltak a nagyasszonynak és 
az ibolya-szappan könnyű illata áradt ki a halvány 
kékesen erezett fehér bőr alól. Bármilyen rátarti kis 
leány megirigyelhette volna a nagyasszony kezeit. 

Apró legény voltam én akkor, de áhítatos bánni 
lója a nagyasszony kezeinek. Valósággal beleszerettem 
a puha, ápolt kezekbe, melyeken csillogva-villogtak a 
drága gyémánttüzü gyűrűk és a puha,. rózsaszínű Couk-
lón a nehéz, értékes karkötők. 

Fehér, eviistös haja volt a nagy iszzonynak és 
néha bizony okulárét tett a szemére. Ez akkor volt, 
amikor a G-arteniaubet nézte mivelünk, gyermekekkel 
együtt és a puha, meleg kezeivel a hajunkat simogatta 
lágyan, szeretettel. Ilyenkor néha hátra dalt a nagy. 
asszony az óriási trónszeiii bársonyos karosszékében, 
Ölébe tette az okulárét és mondott szép, kedves tör-

téneteket, gyermekeknek valót, busát, mely vígan 
végződik, vígat, amelynek a vége olyan szomorú volt 
Istenem, hogy még Laczkő, a léha Laczkó is sírni 
kezdett, a kit pedig mi, gyerekek ^fakutyának liittunk 
közönségesen. 

Lágy, dallamos hangja volt a nagyasszonynak 
mindig, de mi amellett folyton a kezeit néztük, amelye-
ken ugy villogtak a drága aranykarikák, hogy belekáp-
rázott a szemünK. 

Ám a iiagyasszony kezeit mindenki csodálta. 
Márí néni, aki bizony sokkal lehetett fiatalabb a 
nagyasszonynál csak épen hogy okulárét nem hordott, 
Zsiga bácsi, akinek olyan bajusza Volt, mint a kuko-
riczakócz, amelyből a rőzse Ilonka csinált hajat a meg-
kontyolt babájának és mindönki aki csak bejárt a házba. 

— Ezek a jó áldott kezek I mondta néha Zsiga 
bácsi, amikor ebéd után nagyokat szuszogott az asztal-
nál és a nagyasszony kezeit nézte, amelyek valami 
hímzésen, babráltak. 

Nem is tudom, mióta ismertem én ezt a hímzést. 
Én mindig ugy emlékeztein r á : egy lépcsőn jön le egy 
kurta ruhás, ezer fodros szoknyája, finom kisasszony 
toronymagas kontytyí.1, mellette csipkogalléros, rövid 
nadrágos ur kardal az oldalán, aki udvariassan karját 
nyújtja a finom kiasszonynak. A rövidnadrágos urnák 
hiányzott egyik lába és ezt hímezte a nagyasszony 
esztendők óta. 

A léha Lnczkó egy.-zer meg is kérdezte a nagy-
asszonytól : 

— Nénike, hát ennek a bácsinak ne.m nőtt lába? 
Amely c-acsi kérdésért Lac.kö később kikapott 

Zsiga bácsitól, 



évszázados küzdelemben, mindent megmagyarösit 
maga körül. Ez a munkájuk mennyivel inten-
zivebb és nemzeti szempontból eredmény dú-
sabb lenne, ha anyagilag függetlenek lennének. 

A magyar állam immár törvényszerűen ren-
dezte a kivándorlás ügyét, nem marad tehát 
egyéb hátra, mint az, hogy a telepítés ügyét is 
mielőbb rendezze. Erre kettős mód kínálkozik. 
Vagy egy u. 11. telepitőtársaság alakul, mely 
eleve el lenne látva az állami kedvezmények 
mértékével, s igy ebben biztos üzleti alapot 
találhatna ; vagy pedig maga az állam fogja a 
telepítés munkáját végezni. 

Az lenne a legjobb megoldás, ha külföldre, 
s különösen Amerikába szakadt véreink egy, a 
magyar állam által kijelölt intézetnél gyüjenék 
össze megtakarított pénzüket, s ezenközben min-
dig tudomásukra lehetne hozni, hogy hol vannak 
ujabb telepítési földek. Ahol az illetőnek meg-
tetszik, azt az intézet megveszi részére, s ö pe-
dig a vételárat megtakarított pénzből fedezi. 
Midőn tehát a kivándorló hazajö, itthon teher-
mentes föl váí j a. 

Természetesen ezek csupán kombinácziók, 
de az ügy fontossága mégis azt Követeli, hogy 
a napirendből ne engedjük levenni. Ezt állami 
és gazdasági érdekek is követelik. 

H I R E K . 
— V i z s g á k . A szarvasi ág. h. ev. főgynma-

siumban már folynak a vizsgák. A maturandusok már 
az írásbelin is tul vannak. A nyilvános záróvizsgák a 
következő sorendben fognak lefolni: junius 16-án dél-
után 5 órától a főgyuinasium és tanítóképző ifjúságának 
tornaversenye a főgymnasium udvarán ; a főgymnasium 
közvizsgálata jiini. 17-én délelőtt 8 órától az ág. h. 
ev. ó templomban. Az érettségi szóbeli- vizsgák június 
20, 21, 22, 23 esetleg 24-napjain tartatnak meg nt. 
Petrovits Sámuel esperes és püspök helyettes elnöklete 
és nagys. Mayer Endre konnányképvisélő ellenőrző je-
lenléte mellett a fógymn. tornacsarnokában. A tanitó-
képesitő vizsgálatok írásbelije május 30, 31 es junius 
3 és 4 napján, a szóbeli vizsgálatok junius 27 és 28 án 
folynak le a főgymnasium tornacsarnokában. 

— E l m e n n e k a s z í n é s z e k . Mint értesülünk 
Pesti Iliász Lajos a turnust megrövidíti, rrert a szarvasi 
publikum oly indolencziával viseltetik a s/in ház iránt, 
hogy naponként alig van fél annyi bevétele, mint a 
mennyi, akiadása. Nagyon sajnáljuk, liogy közönségünk 
hidegsége távozásra készteti az igazgatót és melegen 
ajánljuk a községi képviseletnek, hogy esetleg subven 
tió adásával segitse maradásra a szintársulatott. 

— H a l á l o z á s . Reisman Emánuel, volt kereskedő 
és földbirtokos, a szarvasi aut. ort. izraelita ^hitközség 
kiérdemesült elnöke, f. hő 25 eu este 86 éves korában 
végelgyengülésben elhalt. Az elhalt kiben Dr. Reisman 

Adolf szarvasi népszerű ügyvéd édes atyját gyászolja, 
jótékonysága és szeretetreméltó modora folytán egyik 
legnépszerűbb öreg ura volt városunknak, Temetése 
27-én pénteken 10 órakor volt nagy részvét mellett. 
A gyászbeszédet a dévaványai főrabbi tartotta könyekre 
fakasztva a gyászoló gyülekezetet. 

— K ö s z ö n e t n v i l v á n i t á s . Dr. Reisman Adolf 
ügyvé ur édes atyja emlékére ötven koronát küldött 
a jótékony nóegyletnek. A nőegylet nevében hálás 
köszönetet mond : Haviár Daniné elnök. 

— Juta lomjáték . Falussi István a színtársu-
lat legtehetségesebb férfi tagja, ki már tavalyi szerep 
lése vei kiérdemelte a közönség osztatlan szeretetét és 
ragaszkodását, e {hét folyamán, valószínűleg kedden 
tartja jutalomjátékát, A jut almozandó mellett 
közre fognak működni Pollálc Bjla és Feleki Adolf 
urak mint műkedvelők és igy pompás színházi estre 
vaa kilátásunk, melyre elvárjuk, hogy közönségünk zsú-
folt házat csinál. 

— Juniá l i s . A főgymnasium tanuló ifjúsága 
junius 1-én tartja szokásos tavaszi tánczmulatságát az 
Erzsébet ligetben Sulek József és Wünschendorfer 
Aladár tanár urak elnöklete alatt. A mulatság reggé* 
nyolczkor zene sző melletti kivonulással veszi kezdetét-

Délután 2 órakor torna és játék mutatványokat; mutat 
be a tanuló ifju-ág. Három órától pedig kezdetét veszi 
a táncz a kis és nagy babák törömére és tart amíg 
csak reggel nem les». Hogy a diáitság kifogja elégíteni 
a 'tánezos nők várakozását, azt elvárjuk. 

V í v á s . Lovag Zolnai ®Zolnay Victor vívó-
mester ur, ki Budapest vivómesterei között is elsőrangú. 
Junius 1-től kezdve hat hetes vivő cursust nyit, melyen 
az Olasz és Keresztessy féle magyar iskolát egyesítve 
tanítja. Kívánatra az Olasz iskolát önnállóan is tani«ja.. 
Minden vivóval külön-külön, személyesen a nap bár-
mely órájában reggel 5 órától este 9-ig egy óra hosszat 
foglalkozik. Felszerelést a mester ur ad. Ugy a kard 
mint a tőr vívásra practicus iskolája alapján bárkit is 
gyorsan megtanít. Jelentkezéseket a vívó curcusra dr. 
Vas Nándor ügyvédjelölt fogad el junius l-ig. Azontúl 
pedig a mester személyesen. Vívó terem az Árpád szál-
loda nagy terme lesz. Azok akik csoporto.nki.nt négyen 
öten akarnak egy órán tanulni, vagy rövidebb curcuson 
óhajtanak részt venni, vagy tanulók, kedvezményes áron 
tanít altatnak. A csoportok alakításával és a kedvez-
mények megadásával szintén dr. Vas Nándor van 
megbízva. 

— N é p ü n n e p é l y . Pünkösd második napjain az 
Erzsébet ligetben zajlott le az iparos ifjúság népün-
nftiélje mely ugy válíozaios műsora, mint 'hangos jó-
kedve miatt erkölcsileg, szép bevétele folytán pedig 
anyagilag sikeresnek nevezhető. Az óriási közönség 
miuden tagja csak elismeréssel adózhatik a buzgó 
rendezőségnek, sikeres munkájáért. 

— Hir te l en halál . Litauszky Sámuel 46 éves 
szarvasi lakos f. hó 26-án hirtelen elhunyt, Pünközs^ 
másodnapján unok&öcscsétiek lakodalmán még jól mu-
latott és azóta sem látszott rajta a betegségének mi 
nyoma sem. A rendőri vizsgálat folyik annak megálla-
podására mi okozta a hirtelen halált. 

— Lopás. Bagi Máté bekésszentandrási lakos-
nak f. hó 13 es 14 közti éjjel ellopták 29 darab bir-

káját. A tolvajok oly nagy körültekintéssel jártak el, 
hogy a közelben tartózkodó gazda észre nem vette a 
birkák lármáját. Öt napi erős és lelkiismeretes nyomo-
zás után Május 26-án sikerűit Gulyás Miklós és Törők 
Jenő csendöröknek 6 darib birkát J Tóth Lajos öcsödi 
hentesnél megtalálni ki Bagi Máté kárát kiegyenlítette. 

— Minden v e v ő ki Schlesinger Izidor jóhir-
nevű fűszer és csemege üzletében egyszerre vagy rész-
letekben 20 korona értékű árut vesz, csekély 3 koro- . 
na részletfizetéssel egy fénykép' után készült életnagy-
ságú fényképet kap. 

Sz ineszet. 
E hó 21-én kezdte meg 2 hétre terjedő előadá-

sait a Peti Iliász Lajos igazgatása alatt levő szabadkai 
színtársulat. 

Bemutató előadásul a budapesti Magyar színház 
ezidei legnagyobb sikerű operettje a Hajdúk hadnagya 
került szinre mely a társulat .legjobb operette erőit 
állította sorompóba. Ez az első előadás megmutatta 
hogy a társulat oly erőkkel rendelkezik mely a vidéki 
színpadoknál szokásos elnézőbb ^kritikákkal szemben a 
legerősebb bírálatot is kiállja. Falussy István mint a 
czimszerep interpretálója erősen csengő tiszta hangjával 
és behízelgő énekével mely a legfinomabb miianziro-
zással párosult egy csapásra meghódította a közönséget. 
Babarina kedves szerepét Gerlaki Hermin adta sok 
bájjal és közvetlenséggel és játéka által érvényesült a 
szerzőnek az az inteotiója melylyel az uniforniinsért 
rajongó kikapós menyecske alakját megrajzolta, Jan-
court kadétot Áldor Juliska kreálta kifogástalanul. 

Ugyanezt fájdalom 'nem mondhatjuk el Knthy 
Jankáról kit énekhangja még valamiképpen [de játéka 
semmiosetre sem epraedestinál arra a szerep körre melyet 
a társulatnál betölt. Társalgó hangja monoton minden 
színezés és emhházias nélkül és játéka darabos, szög-
letes hacsak játéknak nem nevezzük az a mozdulatot, 
hogy balkezét a balhalántékához emeli és ugyanoly 
ívben helyezi előbbi állásába vissza. 

A többi epizód szerepek többé kevésbé jók voltak. 
Hogy egyik másik szereplő színfalhasogató mókákkal 
dolgozik ha nem is megbocsájtható de elnézhető mert 
elvégre a magasabb régiók számára is kell a hatás 
vadászat bizonyos eszközeit csatasorba állítani. 

Vasárnap détután Kurucz Feja Dávidot este pe-
dig a Menyecskéket adták igen jó szereposztásban. 

Hétfőn délután a csókon szerzett vőlegény volt 
sorron este pedig Strauss bájos operettéje a Tavasz 
került szinre melyben a fő női szerep ismét Gerlaki 
kezébe volt letéve, kinek pajzán kedves játéka magá-
val ragadta a hallgatóságot. A többi szereplők közül 
kivált L. Mihályfi J. az anyós kreálója lei oly komiká-
nak bizonyult, hogy a társulat legjobb erői közé mél-
tán sorozhatjuk. Rá lkai Sándor Hollós Jermoios sze-
repében sokszor megnevettetett míg Újvári a nyavalya-
törős pinczért inkább a karzatnak alakította. Falussy 
mint mindig diserét és jó alak itást nyújtott. 

Kedden a Drótostót került színre melyet közön-
ségünk már a tavalyi elősdásból ismer. Tfefferkornt 
Rátkay személyesítette, ele bár Rátkay kvalitásait el-
ismerjük. a tavalyi Pfefferkora alakítója még közön-
ségünk élénk emlékezetében van. 

vurrr 

puha, Ám akárhogy is, csodás ,kezek voltak e 
hőíeher kezek. Minderki dicsérte és csodálta. 

— Óh, .óh, a jótevő, e drága kezek, a szegények 
•és árvák istápolói! Szokta mondani sírva Mári néni, 
aki nénémnek szólította anagyasszoayt. Bizony titekek 
is én szegény árváim e kezek tartanak fenn szólt 
aztán hozzánk sóhajtozva és vörösre dörzsölte a 
szemeit. 

Laczkó, a fakutya, vigyorogva súgta a fiilembe: 
— Igen, a nénike azért, mutogatja annyit a ke-

zeit, hogy lássuk milyen szépek. 
— Hát nem szépek? kérdeztem megbotránkozva. 
— De szépek, szépek, hanem mindig ugy tesz 

mintha imádkoznék velük. 
A léha Laczkó ludniilik ellensége volt az imád-

kozásnak. 
Én meg ugy szerettem volna össze-vissza csókolni 

ezeket az imádkozó kezeket. De semmiképpen nem 
lehetett. Ü nagyasszony nem engedte meg a kézcsókot, 
ami maszatos szájunkkal, teljesen indokolt volt De 
még nagyoknak sem engedte meg, hogy megcsókolják 
a kezeit. Ebéd után Zsiga bácsinak rendesen nagyon 
jókedve volt és amig szuszogva pislogott a nagyasszony 
kezeire, sürün mondogatván : 

— Oh, ezek az áldott, jő kezek ! lekapta hirte-
len a fejét sunyi módra és kezet akart csókolni. 

— De Zsigmond! Ne gyerekeskedjék. Tudja, 
hogy nem szeretem. 

Senki sem csókolt hát a nagyasszonynak kezet, 
senki. 

A nagyasszony engem nagyon szeretett. Ha sé-
tálni ment, engem vitt magával. Igaz ritkán esett 
meg ez, és akkor is rendszerint csak a szegény fájós 
lábu Tóni bácsihoz mentük, aki jó barátja volt a né-
ninek és olyan unokatestvére mint én a Laczkónak. 

— Na, meglátogatom az én Öreg barátomat I 
szokta volt mondani a nagyasszony néha és ekkor 
kézen fogott engem és elmentünk a szomszéd utczába. 
Ott lakott Tóni bácsi. 

Tóni bácsi, szegény, nem tudott sétálni. Eájt a 
lába neki, köszvénye volt és mindig egy nagy székben 
ült az ablak mellett. Zsiga bácsi mondta otthon, hogy 
valamikor nagyon szép huszár volt, a Tóni bácsi aki 
sok katonának parancsolt és liárom csillagja volt arany-
ból, meg egy szép- lova, 

A buta Laczkó ilyenkor is mindig okoskodott, 
hogy ugye most is azért nem jár sohase gyalog Tóni 
bácsi, mert inegvzokta a lóháton. 

Mikor aztán mi a nagyasszony nyal meglátogattuk 
a szegény Tóni bácsit, 0 fájós lábával mindig föl 
akart szökni a székéről és egész elvörösödve ült, visz-
sza. Biztosan nagyon fájt szegénynek a lába. A nagyasszony Ilyenkor mosolyogva és szeretettel 
szorította meg a kezét. 

•— Na, na öreg barátom, ne erőltesse meg magát, 
megárthat. 

Aztán odaült Tóni bácsi 111 «1 lé és folyton mo-
solygott, Nekem egy csomó arany csillagot adtak a 
Tóni bácsi huszár-ruhájáról, hogy játszani vélük s az-
tán kezdtek lassan beszélgetni egymással. 

Kíváncsi voltam, hogy mit beszél hétnek, mert a 
nagyasszony olyan vidámnak látszót és sokszor csőn 
desen kaczagott. Néha megfenyegette a puha, fehér 
kezével Tóni bácsit és jókedvűen mondta: 

— Na, 11a, édes Tóni, maga napról-napra fiata-
labb lesz,-

És súgva felelt Tóni bácsi ilyenkor: 
—- Maga is édes Klára ! 
Ezután sokáig hallgattak. A nagyasszony kinézett 

as ablakon és sóhajtott. Tóni bácsi zavartan köhin-
gefbtf. 

Egyszer aztán fölállott a [nagyasszony. 
— Menj, — mondta nekem — a másik szobában 

van a kendőm. Hozd be ! 
Ivimontom. De az ojtó hasadékon át megdöbbenve 

láttam, hogy Tóni bácsi meg merte tenni azt, amit 
senki sem tett eddig, megcsókolta a nagyasszony kezét. 
S a n igyasszony mosolygott hozzá. 

Pakots József. 



Szerdán Rutlcay György nagyhatású társadalmi 
drámája a Sötétség került színre oly előadásban mely 
a legerősebb kritikai mértékben is megüti. A darab 
gyors lefolyású cselekményekben gazdag s egy pillantig 
sem unatató. Szülészeink erezték azt hogy repertoárjuk 
egyik legkiválóbb darabjával álltak szemközt s oly 
magas színvonalon álló előadásban gyönyörködhettünk 
mely a közönség minden igényét kielégíthette. 

Olasz Klárit nem szükség felfedeznünk. Minden 
izében komoly művésznő ki alapos és mély tanulmány 
tárgyává tette rendkívül hálás szerepét. Discret játéka 
ment minden hatás vadászástól. Finom pointirozása a 
hang mérsékletes beosztása jnely a legvehemensebb 
kitöréseknél sem hagyja cserben, modulátioja mely a 
szerelmes és boldogtalan leány érzelmi világát ¡minden 
pházisában a legnagyobb közvetlenséggel állítja elénk, 
oly alakítást nyújtottak, 'melyről csak a legnagyobb 
dicséret hangján szólhatunk. 

Méltó partnere volt Fehér Gyula mint Istvándy 
főhadnagy s jól átgondolt, kidolgozott szerepét rokon-
szenvessé tette. Feltétlen elismerést érdemel Tóth La 
jos Váry Kálmán alakításáért, kinek nehéz de végtelen 
hálás szerepét kifogástalanul töltötte be. Nem hagyhat-1 
juk szó nélkül Szabados Gizikét valamint Kovács 
Ilonát sem. Csak az a kár hogy Szabados ezt a ked-
ves, temperamentumos és mindenre használható mű-
vésznőt oly kis szerepkörre szorítják. A többiek be-
illeszkedtek az ensemble-ba. 

Csütörtökön Bob herczeget adták a czimszerep-
ben Gerlakival, de a közönség indolentiája ugylátszik 
deprimálta a színészeket. A rendezés ellen volna any-
nyiban kifogásunk, hogy a második felvonás végjele-
netében, midőn Bob árveszi a gárda parancsnokságát., 
ez a gátda ne egy szál emberből álljon, inert a hatást 
is rontja, de meg" nevetséges is. 

Pénteken a Tavaszt adták a rendes szereposztás-
ban. Szombaton pedig Gerlaki Hermiu közbejött beteg-
sége miatt az előre hirdetett Vándorlegény előadása 
helyett Woiff Píerre „Titok" cz. vígjátéka került bemu-
tatóra. A darab, mely a gyermekek szeretetének apot-
heosisén épül fel, a budapesti Nemzeti Színházban ke-
rült szinre, hol megérdemelt nagy sikert aratott. Ele-
ven humor, kaczagtató helyzetek s minden í'rivolitást 
nélkülöző egészséges ötletek változatos sorozata teszik 
élvezetessé ezt a franczia elmésséggel írott darabot, 
melyben egy édes, bájos gyermek — az öt éves Ká-
dár Mariska — játszott vezető szerepet, ennivaló ked-
vességgel. 

Vasárnap két előadás lesz, d, u. 4 órakor ,Ócs-
kay brigadéros" félhelyárakkal, ifjúsági és népelóadásul 
a czimszerepben Tóíh Lajos, kinek Ócskayja művészi 
értékű. Este egy világhírű phantasía az «Egyenlőség" 
kerül szinre, moly hozzánk a világsajtó hangos siker-
kiáltása között jutott el, s Londonban egymásután 500-
szor adták. Egy demokratieus szélsőségben szenvedő 
angol lord, beteges hajlamait satyrizálja markans hu-
morral és egészséges világnézleitel. A főszerepeket Olasz 
Klári, Szabados Gizike, Csiszár Sárika és Simon Ma-
riska játszszák, mig a férfi szerepek Erdőssy Károly 
(lord) Tóth Lajos. Berényi Gábor és Fehér Gyula ke-
zébe vannak letéve, kinek Crichtonja egyike a legna-
gyobb alakításoknak. 

E referáda után nem mulaszthatom el annak a 
közömbösségnek felemlitósét sem, mellyel közönségünk 
az előadások iránt viseltetik. A legjobb előadások is 
'•sak félig telt házat képesek összehozni és értjük azt, 
hogy az igazgató az előadásokra nap-nap után ráfizet 

Ha ez a culturalis missiót teljesítő, kitűnő erők-
kel rendelkező társulat sem képes nálunk a közönsé-

get vonzani, ugy nekünk nem színház, hanem 10 ícraj-
czáros vásári komédia, vagy a még annál is olcsóbb 
medvetánczoltatás kell. G—ö. 

Szeress ! 
J. emlékkönyvebe. 

Jer hozam jer! simulj keblemre lágyan 
Jer édes és fonj hókaroddal át 
Megrészegülve tested illatától, 
Hadd szívom ajkad édes mámorát. 

Ugy! ugy 1 tedd ajkad izzó ajakamra 
Utunk ne állja most a rut morál, 
Hadd izzón forrjon mint a pokol lángja 
Tüze emésszen mint a bus halál. 

Míg van szivedben lángot szító szikra, 
Mig ajkad csólc és kéj után eped: 
Mig van ki elcsittitja égő szomjad, 
S gyönyörben kéjben egybeforr veled ' 

Ürítsd ki kelyhét az utolsó esöppig. 
S az életben más üdvöt ne lceress, 
Törvény legyen a szived dobbanása, 
E két igével, csókolj és szeress ! 

A vágy, ha hasztalan gerjed szivedben 
Ajkadon a láng lassan majd kihűl 
S ábrándjainknak romjain keserged 
Hogy élted elszállt észrevétlenül. 

szeress I hisz oly rövid az élet, 
A muló perczet vissza nem hozod 
Mit gyönge szívvel egyszer elmulasztasz 
Azt vissza többé sohasem kapod. 

Ha kárhozatra válna is szerelmed, 
S a kin téged csak rut prédául les, | 
Kin nélkül nincs öröm, de nincs gyönyör se. 
Ne gondolj véle, csak szeress! szeress! 

Gerő Adolf. 

Felelős, a szerkesztésért Sámuel A. a kiadó. 

4942—1904. ikt. Szarvas község elöljáróságától. 
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Közhírré tesszük, hogy az , ,Erzsébet" ligeti nyári 
mulatóhely az 1904. junius 2-ik napjától 1906.--évi, de-
czember 31-ik napjáig terjedő 2 évi és 7 hónapi időre 
a községháza tanácstermében 1904. évi május hó 31-én 
délelőtt 9 órakor tartandó nyilvános szóbeli árverésen 
fog haszonbérbe adatni. 

A kikiáltási ár 200 korona, a készpénzben leteendő 
bánatpénz 20 korona, mely összeget azonban tartozik 
a legtöbbet igérö azonnal egynegyedévi bérösszeg ere-
jéig kiegészíteni. Ez az összeg biztosíték gyanánt fog 
szolgálni s bérlő javára kamatozik. 

A képviselőtestület j 13—1904. lcgy. számú hatá-
rozatával jóváhagyott részletes árverési feltételek a hi-
vatalos órák álat.t a főjegyzői irodában megtekinthetők. 

Kelt Szarvason, 1904. május hó 24-én. 
Salacz József, Kovács János,, 

föjegzzó t. bíró. x 

Tatai brikett! 
(Minden darabb 5 kilogramm.) 

A porosz szenet 

Tatai darabos szén! 

teljesen pótolja. 

részvény társulat 

Budapest, V.f Erzsébet-tér 19* 

ad 3942/1904, Szarvas község elöljáróságától. 

[Hirdetmény. 
Az esküdtbiróságokról szóló 1897 évi XXXIil. tcz. 

10 §-a értelmében ezennel közhírré tétetik hogy az 
eskűdtbirák alaplajstromát a községházán f. év junius 
hó első napjától kezdve tizenöt napon át bár ki meg-
tekintheti, továbbá hogy akár alkalmas egyénnek kiha-
gyása, akár nem alkalmasnak bejegyzese miatt e 
tizenöt nap alatt bárki észrevételeket tehet. 

A felszólalásokat és az észrevételeket a községi 
bírónál írásban kell beadni vagy szóval előterjeszteni. 

Szarvason, 1904. május hó 24-én. 
Salacz József, Ko vács János, 

főjegyző t. bíró. 

vas na har 

Mm éetmérny. 
Szarvas község elöljárósága közhírré 

teszi, miszerint a község tulajdonát képező 
B 1 K A Z U Gr 1 gyepszéna termés körülbelül 
100 hold íolyö év junius hó 3-ik napján d. e. 
9 órakor fog nyilvános árverésen eladatni. 

Szarvason, 1904. május hó 27-én. 
Salacz József, Grimm Mór, 

első jegyző bitó. 

Ä F í a n ^ i g - M i ^ u M 

a magyar irodalom főművei 
ötödik sorozata 

most jelent meg s így most már 25 kötett került 
ki a magyar remekíróknak eme leggondosabb és. 
legdíszesebb kiadásából. 
A mostani ötödik sorozat különösen értékes. Eb-
ben jelent meg Pázmány Péter válogatott munkái 
is. Ezt a kötetet jeles tudósunk Frankói Vilmos 
oly bevezetéssel latta el, mély Pázmány Péter 
életet és munkásságát vázolja és méltatja, s egy-
úttal- a XVII. század irodalmáról, az akkori 
magyar társadalmi és közviszonyokról érdekes 
essayt is nviijt. 

Ugyancsak ez a sorozat Bajza Józsefet liá. 
rom évtizedekre menő munkásságának legjavát is 
beleilleszti a magyar remek irók közé. E kötetet 
Badics Ferencz válogatta össze és látta el 
nagybecsű előszóval, 

E körelen kivül megjelent még az V-ik so-
rozatban Vörösmarty V. kötete, Arany János I I I 
kötete és Szigligeti II. kötete. 
A már e lőbb m e g j e l e n t n é g y s o r o z a t , 
ban a k ö v e t k e z ő m ü v e k j e l e n t e k meg. 
Arany János munkái. I. és II. kötet. Sajtó alá 
rende/,te Kiedl Erigyes. 
Csiky Gergely színmüvei. Sajtó alá rendezte Vad-
nay -Károly. 
Czuczor Gergely költői munkái. Sajtó alá rendezte , 
Zoltvány Irén. J 
Garay János munkái. Sajtó alá rendezte'Eerenczi 
Zoltán. 
Kazinczy Ferencz műveiből. Sajtó alá rendezte 
Váczy János . 
Kisfaludi Sándor munkái I. kötet Sajtó alá ren-
dezte Heinrich Gusztáv. 
Kölcsey Ferencz munkái. Sajtó alá rendezte An-
gyal Dávid. 
Kossuth Lajos munkáiból. S.ijtó alá rendezte 
Kossuth Ferenc . 
Kurucz költészet. Sajtó alá rendezte Erdélyi Pál. 
Reviczky Gyula összes költeményei. Sajtó alá ren-
dezte Koróda Pál. 
Gróf Széchenyi István munkáiból. I. kötet. Sajtó alá 
rendezte Berzeviczy Albert. 
Szigligeti Ede színmüvei. I. kötet. Sajtó alá rendezte 
Baye.r József. 
Tompa Mihály munkái. I. és le. kötet. Sajtó alá 
rendezte Lévay József. 
Vajda János kisebb költeményei. Sajtó alá ren-
dezte Endrödi Sándor. 
Vörösmarty Mihály munkái. I. II. III, és IV. kötet 
Sajtó alá rendezte Gyulai Pál, 
A Mayyar Remekírók gyűjteményére tizenegy 5 
kötetes sorozatban jelenik meg. A teljes 55 kötet 
tes munka ára 220 korona ; az ennek kiogészi-
töjeként megjelent Shakspere összes müvei hat 
kötetbe kötve ára 30 korona, melyet a Magyar 
Remekírók vevői 20 korona kedvezményes áron 

M e g r e n d e l é s e k e t e l f o g a d m i n d e n k ö n y v -
es a 

Franklin-Társulat 
magyar irodalmi intézet és könyvnyomda. 

(Budapest, IV., Egyetem-u. 4 ) 



Elismert legolcsóbb, legszolidabb i 

F É R F I - é s G Y E R M E K - r u h a á r u h á z a { 
Budapest, .IV,, Központi Városház, (Károly-körút.) 
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