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TARSADALHI ES SZÉPIRODALMI HETILAP. 
S z e r k e s z t ő s é g 1 : 

Beliczey-utcza 11 szám, hova a lap szellemi részét 
illető közlemények küldendők. 

B É R M B N T E T L E N L E V E L E K EX, NEAT FOGADTATNAK. 

MEGJELENIK MINDEN VASAIiNAP. 

E l ő f i z e t é s i á r a ik : : 
Egész évre . . . 8 kor. — Félévre . . . . 4 kor. 

Negyedévre . . . 2 kot1. - Egyes szám . 1 6 fill. 
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Belicey-utcza 11. szám ^saját' ház,) hová az e l í -
fizetési pénzek intézendők. 

Hirdetéseket jutányos áron elFogad. 
K i a d ó s l a p t u l a j d o n o s S Á M U E L ADOLF 
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Szarvas község elöljáróitól. 

Hirdetmény. 
Alőlirott Szarvas nagyközség elöljárói ezen-

nel közhírré tesszük, miszerint azok a szöllös 
gazdák a kik a saját termésű boraik után a 
borital adóra vonatkozó 1892. évi XV. t.-cz. 3. 
szerint a házi fogyasztás számára biztositott 
kedvezményre igényt tartanak azt f. évi szep-
tember hó 15-ig illetve ha a szüret előbb kez-
dödnék meg, szüret kezdetéig a községielöljáró-
ságnál jelentsék be. 

Szarvason, 1904. augusztus hó 28-án. 
Az elöljáróság nevében : 

Salacz József Grimm Mór 
főjegyző. biró. 
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sz. Szarvas község elöljáróitól. 

Hirdetmény. 
Alólirott Szarvas nagyközség elöljárói — az 

1886. évi XXU. t. ez. 125. §-ának rendelkezé-
séhez képest — ezennel közhírre tesszük, hogy 
az 1905 évre összeállított, közpénztári, kórház 
ápoldai, közművelődési és közmunka pénztári — 
költségelőirányzat a f. évi augusztus hó 29-től 
szeptember hó 12-ig vagyis 15 napon át a köz-

ségi számvevő hivatalos he^ségében közszem-
lére van kitéve. 

Ezen költségelőirányzat bárki által megte-
kinthető s az ellen az észrevételek a fenti ha-
táridőn belül beadhatók. 

Szarvason, 1904. augusztus hó 28-án. 
Az elöljáróság nevében : 

Salacz József Grimm Mór 
főjegyző. biró. 

r 460/1904 Szarvas nagyközség elöljáróságától. 

Árverési hirdetmény. 

Közhírré tesszük, hogy a piaeztéren lévő 
volt főszolgabírói és anyakönyvi hivatalos hely-
ség mely áll: 4 utcai 3 udvari szobából továb-
bá padlásból és pincéből és egy elkerített kis 
kertből 1904. október 1-töl 1907. szeptember 
30-ig terjedő 3 évre a községháza tanácstermé-
ben 1904 évi szeptember hó 12-ik napján d. e. 
9 órakor nyilvános szóbeli árverésen haszonbér-
be fog adatni. 

A kikiáltási ár 800 kor., a bánatpénz mely 
az árverés megkezdése előtt készpénzben teen-
d ő j e 80 korona. 

ab 

A biztosítéki összeg az évi bér 50°,'0-ka mely 
az árverés után készpénzben teendő le. 

A képviselő testület 178/1904 kgy. számú 
határozatával jóváhagyott árverési feltételek a 

főjegyzői irodában naponként a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. 

Szarvason, 1904. augusztus hó 3l-én. 

Az elöljárók nevében : 

Salacz József, 
főjegyző, 

Grimm Mór, 
bíró. 

Készüljünk a télre» 
Sivár perspektívát tár elénk az ősz, s nyo-

masztó érzés fog el, ha a télre gondolunk. Mi-
ből fog a hicleg, semmit nem jövedelmező télen 
át megélni aj'őld népe, amellyel oly mostohán 
bánt el az idén a föld ? Nemcsak, hogy ruhára 
vetőmagra való alig ^marad az ország számos 
vidékén, de biztos és szomorú kilátás van arra, 
hogy január táján már betevő falat sem lesz sok 
helyütt. Falvak, járások lesznek, ahol ismeret-
len fogalommá válik a szegény nép között a 
buzakenyér, a hus, de "még a tej és a vaj is. 

Az esőzés, mely hónapok óta tartó tik-
kasztó szárazság után végre bekövetkezett, igaz, 
hogy javított valamelyest az általános kelyze-
ten. De csak ott javíthatott, ahol még volt ja-
vítani való. Sok helyütt nem használt már az 
eső, mert a perzselő napsugarak kiégettek min-
dent. De még ott is, ahol használt az eső a 
gyökerén álló növényzetnek, panasz és sopán-
kodás hangzik minden gazdálkodó ajkáról, 
mert az eredmény nemcsak hogy messze marad 

unni 

Éjjeli kaland. 
— Egy Öreg uc elbeszélése nyomán — 

A vasúti állomástól a holt-körösi vasbidig tisztes-
séges nagy ut, de a holt-körösi vashidlól a vasúti állo-
másig még hosszabb ideig tartó sé ta és pedig azért, 
mivel a hídtól jövet, az ártézi kut forgalmát közvetítő 
kantás némberek felette nehezítik a személyi közleke-
dést. A kinek azonban nincsen sürgős ú t ja . az szeren-
csésen e l já rha t ja a sok kanta között a „szinpla sön"-t. 
Én azonban eléggé tudtam alkalmazkodni a közleke-
dési nehézségekhez s napi sé támat rendesen a késő 
esti órákban végeztem, a mikor igazán vigasztalan sö-
tétség és halotti némaság szokott borongani a szarvasi 
utczákon. — A késő esti sétálgatás vidéki helyen nem 
adhat okot semmi kétértelmű kombinátiókra, a meny-
nyiben vidéken csaknem mindenkit ismernek s tudják, 
hogy X. vagy Y. ur pl. álcár nappal, akár éjjel lá tható 
az ulczán, a nap összes fő szakaiban tisztességes czé-
lok vezérlik, és viszont X. vagy Y. ur ellenben, akár 
nappal, akár éjjel látható az ulczán, mindkét esetben 
gyanús existentia. — Van egy közbülső kathegöria is 
a hova azok az urak tartoznak, a kiknek nappali itt-
czai szereplősök még a drákói szigorú anyósok erkölcsi 
szabályai szerint sem kifogásolhatók, ellenben éjjeli 
missiójuk rendesen otthoni keserves utózavargások-
kal jár . 

Történt pedig az alábbi eset egy borongós, sötét 
Öazi estelen. Kezdtem sétámat a holt-körösi vashidnál 

s zavartalanul haladtam felfele a Beliezey-utczán. Le-
hetett ugy éjjeli fél 11 óra s az itt-olt pislogó utczai 
lámpák még csak fokozták a sötétséget. A városház 
sarkánál éppen az orrom előtt fordult ki a fö-utra egy 
elegánsan öltözött, karcsú női alak. Könnyed, gyors 
léptekkel haladt előre s én csupa szórakozásból elha-
tároztam, hogy nyomon követem egy darabon. Nem 
vagyok rossz gyalogló, de azért ugyancsak keltett siet-
nem, hogy lehetőleg a közelében lehessek. Nagyon iz-
gatottnak látszott s gyakran tekintgetett hátra remegve, 
arezál azoban a sötétség miatt nem tudtam kivenni. 
Egy utczasaroknái bekanyarodott s ön arra is követtem. 
Közben megeredt az esső is, engem azonban ez a ti-
tokzatos hölgy annyira kíváncsivá tett, hogy mindená-
ron tudni óhajtottam kilétét. Az összes szarvasi höl-
gyeket ismertem, de e mistykus hölgy stalurája egyikre 
sem vágott s teljesen ismeretlen és idegen volt előt-
tem. Lassankint azonban arra a tapasztalatra jutottam, 
hogy e nő minden czél nélkül bolyong a sötét utczá-
kon. Már meglehetősen össze is áztam s bosszankodva 
akartam visszaíordulni, hogy haza menjek s lemondjak 
minden további kutatásról. Eme elhatározásomat azon-
ban megváltoztatta valami váratlan dolog. A nő ugyanis 
hirtelen megállott, mintha gyökeret vertek volna lábai 
s mereven tekintett felém, közeledőre. Nem vagyok ije-
dős természetű, de ez a szokatlan fordulat s a nő ti-
tokzatossága hideg borzongást keltett bennem. Nem 
volt mit tennem azonban! mint bátran haladni előre. 
A mint elébe értem, egyet toppantott finom, kicsiny 
l ábáva l : „Uram, megálljon !'' — Kiáltott reám olyan 
különös szinte síri hangon, liogy erősen Összerezzen-

tem s szinte gépiesen állottam meg előtte. Arcza any-
nyira el volt burkolva, hogy csak szemeit láthattam, de 
azok olyan szokatlan, ijesztő fényben ragyogtak, hogy 
igazán mogbtrzadlam tőlük. Majd egy gyors mozdulat-
tal karon ragadott s könyörgő hangon kérlelt : „Az 
égre kérem, jő uram, segítsen, jöjjön velem, ha lehet, 
mentsünk meg egy életet". A meglepetés és félelem 
annyira összeszorította torkomat, hogy a legjobb aka-
rat mellett se tudtam volna egy árva hangot sem adni 
ki, hanem ösztönszerűleg mentem vele, illetve vonszolt 
magával. 

Gyöngéd nő létére hatalmas erő lehetett benne, 
mert szinte vaskapocs gyanánt szőrilá magához karo-
mat. Egyszerre csak azt vettem észre, hogy az ó-teme-
tőbe jutottunk, Távolról tisztán hallatszott a toronyóra 
éjféli iltése s ra j tam a hideg veritek kezdett gyön-
gyözni. A fák sűrűjében, a nő hirtelen megállott s ab-
ban a pillanatban iszonyú ütést éreztem halántékomon 
s eszméletlenül rogytam egy sírra. Arra ébredtem aztán 
fel, hogy a lemelőesösz ébresztgetett hangos ránczigá-
lással, mig a közeli tanyákból zűrzavaros kutyaugatás 
hallatszott. Az öreg csősz mesélte aztán, hogy mikor 
erre jött, a tanyák felé egy kibontott hajú urinőt látott 
rohanni, a ki ugy kaczagott, mint a háborodott elméjű. 
Többet semmit se tudtam meg az illető, titokzatos nő-
ről. Máig is nem egyszer töprengek az ö rejtélyes ki-
létén s azóta erősen képzelődő s olyan félénk lettem, 
hogy a késő esti órákbán egyedül nincs bátorságom az 
ulczán járni s azért szoktam inkább a kávéházba ülni 
be, hol nincs alkalmam ilyen borzalmas éji kalandra. 

Krecsmárik Endre, 



ugy minőség mint mennyiség dolgában a tava-
lyi fölött, de még csak össze £em hasonlítható 
vele. A rossz terméssel sújtott gazdák ezzel a 
hozammal még a saját természetbéli szükségle-
teiket sem fogják tudni fedezni, hol marad még 
az adó? a télre való? a g y e r e k e k iskoláztatása? 
Ha nem is éhínség, de a legnagyobb nélkülözés 
színhelye lesz tehát még az a vidék is, ahol 
nem perzselt el mindent a pusztító napsugár. 

Ezzel a súlyos helyzettel, amely, okvetlenül 
be fog következni, számolni kell már most. Az 
állam és társadalom töle telhetőleg tegye meg 
az óvintézkedéseket azon célból, hogy a nyo-
mort enyhítse, vagy legalább is elviselhető-
vé tegye. 

Mert borzasztó a gondolat is, hogy Európa 
tejjel s mézzel folyó Kanaánjában, a müveit vi-
lág éléstárában az Alföld és a Dunántúl isten-
áldotta földjén éhínség pusztítson s éh tífusznak 
essenek áldozatul erőteljes férfiak, gyámoltalan 
gyermekek és aggok. 

Szervezkedni kell országszerte az országos 
nélkülözés ellen. Nagy munka az, melyből elöl-
járóságnak, városnak, megyének, államnak s a 
társadalom minden egyes tehetős tagjának egy-
aránt ki kell vennie a maga részét. A nagy, ál-
talános jótékonysági akciónak százféle módja 
van, melyeket e helyen még körvonalazni sem 
lehet. De mindenütt a helyi viszonyokhoz mér-
ten a legjobban Jucijuk milyen irányú jótékony-
sági akcióra van szükség és ahol e szép hivatást 
komolyan fogják fel, ott nem is lesz olyan iiiaég 
mely az emberek egészségében és életében ten-
ne pusztítást. 

Az állam teendői már inkább körvonala zlia* 
tők. Első sorban a lehető legkíméletesebb módon 
járjanak el az adószedés terén s adókivetések és 
elengedések ¡dolgában a legmesszebbre nienőleg 
vegyék tekintetbe a gazdák su-lyos anyagi hely-
zetét. Az érv, hogy az államnak is nagy kiadá-
sai vannak, e viszonyok közt helyét meg nem 
állja, mert az állam száz milliónyi kölcsönökkel 
segíthet magán, míg a gazda éhen halhat, mert 
nincs egy koronája. 

Másodsorban munkát kell adni a szegény-
népnek. Itt vannak a beruházások. Ha a meg-
szavazott kétszázötven miliónyi építkezésből az 

idén az előirányzatnál még égy szer nagyobb 
mennyiséget foganatosítanak, ez alig jelent na-
gyobb megterheltetést az'államra nézve, de száz-
ezrek nyomorán segíthet. Ez becsületes, egy-
szerű és biztos módja a segítségnek. 

S e helyen nem hagyhatjuk figyelmen kí-
vül a közönségnek azon nagy zömét, melyet 
közvetve sujt az Ínséges esztendő a nagy drága-
ság által. Már egyre másra ütik fel fejüket a 
drágaság hiénái, pékek, húsvágók, tejszállitÓk 
nyakra- főre emelik az árakat, hogy a köznyo-
mórból busás haszonra tegyenek szert. A ható-
ságok szigora kötelessége ¡_az élelmiszerek szol-
gáltatóit ellenőrizni, hogy ne élhessenek vissza 
a sanyarú helyzettel. Kár hogy nincsen meg, 
mint a középkorban volt,- az az inségtörvényünk. 
amely börtönnel sújtotta azt a termelőt, keres-
kedőt, vagy iparost, ki insőg iclej4n kénye-kedve 
?zerint csigáztatta fel az élelmiszerek árait, 
Nagyon is szükség lennn most egy ilyesfajta 
törvényre ! 

h í r e K. 
— Választás. A szeptember I-én tartott tiszti-

szék ülésén a képviselőtestület tagjai a II. községi ál-
latorvosi állásra egyhangúlag Nemes Sámuel állator-
vost választották meg. A megválasztott mindjárt a vá-
lasztás megejtése után letette a hivatalos esküt. 

— Vármegyei legtöbb adót fizetők név-
jegyzéke . A vármegyei legtöbb adót fizetők adóhi-
vatali kimutatásai, a m. kir. pénzügyigazgatóságok mellé 
rendelt számvevőségnél szeptember 4-ig bárki altal meg-
tekinthetők. Ugyanazon időig arra vonatkozólag a vár-
megyei igazoló választmányhoz felszólamlások adhatók 
be. Továbbá mindazok, kik adójuk kétszeres beszámi-
tására vonatkozó kedvezményt igénybe venni óhajt ják 
a szeptember 9-én megtartandó igazoló választmányi 
ülés határnapjáig tartoznak Írásban, vagy az ülés tar-
tama alatt szóval jelentkezni és jogosultságukat iga-
zolni, mert különben e kedvezménytől az 1905. évre 
elesnek. 

— Internacionális telephon összekötte-
t é s . Egy régi óhaja Békésvármegye közönségének fog 
nemsokára teljesülni. Nevezetesen telephon hálózata 
mely eddig csak a megye területére terjedt ki, ezentúl 
internaeionális lesz. Leliet majd városunkból is beszélni 
Budapesttel, Kolozsvárral, Araddal s más nagyobb ha-
zai városokkal, sőt Bécscsel és Berlinnel is. A munká-
latok már be is fejeződtek, az uj telephon rendszer 
azonban valószínűleg csak a jövő hét elején Jép éleibe. 

Az ember tragédiája. 
— Szinész história. — 

Csúnya, esős novemberi délután vetődött Kutya-
várra Parlagi direktor színtársulata. A színészek fáztak 
és éheztek s az nap délben is egyediili soványételük a 
jőreménység volt. Direktor ur Parlagi a megérkezés 
után azonnal tárgyalásba bocsátkozott a falu első és 
utolsó vendéglősével, az étterem ideiglenes színpaddá 
való átalakítása ügyéhen. JVlajd a falu intelligencziájat 
kilincselte végig s társulatának égre-földre való magasz-
talásával vett bucsut az egyiktől s ment he a másik-
hoz. Az eredmény örvendetes volt, csaknem az összes 
jegyeket sikerült a falu nyakába sóznia s mikor este 
felé ragyogó arczczal visszatért a vendéglőbe, a mű-
vész trupp hur rah ! kiáltással fogadta, a mint az ered-
ményt közölte velük. Az előadásra szánt darab az 
„Ember tragédiája" volt. Természetesen a jegyvevők 
előtt olyan fényes díszletekről és olyan ki.ünő szerep-
lőkről beszélt, hogy akár a „Nemzeti s z í n h á z i n a k is 
díszére válhatott volna. Pedig tulaj donképen legfeljebb 
annyi díszletük volt mindössze, amennyi Adám es Eva 
staiirungjára epen elegendő volt. A vendeglös tekinté-
lyes honorárium lejében átengedett három fehér és 4 
vörös abroszt kosztüm alakítási czélokra s Ugygyel-
bajjal nagy nehezen összehozták a legszükségesebbet. 
Luezifer számáia a vörös abrosz és a vendéglős fiatal-
kori kopott huszárnadrágja kitűnő szolgálatot tettek. 
Az angyali kar ruhakészlete a fehér abroszokból lett 
előállítva, Adám egy gyapot hálóingbe, Éva pedig egy 
rózsaszín trikóban bújtak egy sziklát ábrázoló czitro-
mos láda mellé, hogy csak derékig voltak láthatók, a 
mennyiben Ádám nadrágban, Éva pedig pepita szok-
nyában volt. Az álmafát egy terjedelmes akáczfagaly 
képezte, a mit a jegyző kertjéből loptak, az alma 

drága lévén, helyette vereshagymát aggattak rá, melyre 
vonatkozólag Éva kijelentette, hogy a szentnek se fog 
beleharapni. 

Eljött az est s az etterem ugyancsak ki lett vilá-
gítva e jeles alkalomra. Elsőnek érkezett a pap, utána 
a káplán, azLán az I-sö jegyző, majd a Il-od jegyző, 
később a Ili-ad jegyző a lV-ed jegyzővel. Rövid szü-
net után a kántor is megjelent kedves nejével, nyom-
ban utána a két falusi rektor. Azonkívül a falusi élet 
még sok más kitűnősége is. Parlagi direktor míg egy-
részt boldog szívvel legeltette szemét a telt házon, 
másrészL szorult kebellel s nem kis aggodalommal 
látta, i.ogy Ádám többé-kevésbbé pityókos, Luezifer 
meg már nagyon is félre beszélt a veszedelmes neclütől. 
Hozzá is ment dühösen : „Hall ja békás, ha maga ilyen 
ínfámis állapotban áll ki a placzra, hát istenemre mon-
dom, hogy a pokolba fogja kívánni magá t a publikum I" 
A közönség azonban már türelmetlenkedni kezdete s 
hangos dobogással kívánta az előadás megkezdését. A 
döntő pillanat elérkezett s a függöny méltóságteljesen 
gördült fel. Felharsant az angyalok éneke, a mi megle-
hetősen tetszett a publikumnak. Következett aztán az 
ur, továbbá Ádám, Éva és Luezifer jelenete. Éva és az 
ur csak tudták volna valahogy a szerepüket, < e Ádám 
és Luezifer annyira elázott állapotban vollak, hogy 
teljesen elfelejtették fontos szerepüket. A botrány elke-
rülése végett azonban belekezd Lek a párbeszédbe ilyen-
formán : 

Luezifer : (tántorogva) Szervusz Ádám 1 
Ádám : (inogva) Szervusz Luezifer paj tás I 
Az Ur : (Öblös hangon) Kötni való gazemberek, 

hát csak ennyi ? 
É v a : (békítve) Sohse törődjék velők az ur, majd 

belejönnek mindjárt a kerékvágásba. 
Luezifer: (Ádámhoz) Hallod pajtás az Ur szólott -

— Felfüggesztett tanár. Á szarvasi fögyrcí-
nasium vallástanárát, Melis János t , Sárkány Sámuel 
bányakerületi ev. püspök állásától felfüggesztette. A 
felfüggesztés alapjául egy 32 pontból álló vádírat szol-
gál. Melis János ügyvédjéül dr. Lengyel Sándor szarvasi 
ügyvédet nevezte meg s hír szerint folyamodni fog az 
igazságügyminiszterhez, hogy ügyének elbírálására a 
gyulai kir. törvényszék helyett más törvényszéket dele-

on. 
— Színészetünk. Pesti Ihász Lajos színtársu-

lata tegnap este kezdte meg működését a városi szín-
körben a „Felesleges fér jek" cz. vígjátékkal. Ma este 
az „Aranyvirág4 ' ez. operettet adják. A színi saison 
minden valószínűség szerint eddig még nem tapasztalt 
mérvben fog sikerülni, a mennyiben majdnem az ösz-
szes helyeket kibérelték. 

— Adófizetési kedv, A községi adópénztár-
nál augusztus havában befizetett adó.összege legkevésbé 
mutat Ínséges esztendőre. Ebben a hónapban ugyanis 
116.275 koronát fizettek be az adófizető polgárok, a 
mi a uralt évi 41000 koronával, nemkülönben az előbbi 
hónapokban befizetett adóval szemben jelentékeny 
emelkedést mutat. 

— Beiratkozás. A helybeli iparostanoncisko-
lába be kell iratkozni a tanoncoknak f. hó 4-én és 
11-én d. u. 2—4-ig. A tanítás 15-én kezdődik este 6 
órakor. 

— A m. kir. átl. polgári leányiskolában 
a nagyméltóságú vallás és közoktatásügyi minister ut-
áltai jóváhagyott fizetendő iskolai illetékek: Tanítási díj 
12 K. Beiratási dij 3 K. Értesítő dij 2 K. If júsági 
könyvtári dij 1 K, Tanítói nyugdíj alap 30 fill. Össze-
sen : 18 K. 30 fillér. 

— A szarvasi izr. hitközségtől. A tiszteit 
hitközségi tagok szives tudomására hozom, hogy a 
templom üléseknek bérbeadását szept hó 4-én délután 
3 — 5 között eszközlöm. Később jelentkezők kívánságai 
figyelembe vehetők nem lesznek. Szarvas, 1904. au-
guslus 31. Dr. Faragó Mór, hitk. alelnök. 

— Agyonverték. Birán Sámuel szarvasi nap-
számos szerdán este Tibiczínyi György bakulyasori 
korcsmájában idogált és onnan jó kedvvel távozott. 
Másnap aztán halva lelték meg az országúton. Útköz-
ben eddig még ismeretlen tettesek agyonverték. Hotltes-
tét pénteken boncolták fel és temették el. 

— Megmérgezett lekvár. Békésszentandrá-
son a négy tagból álló Bontovies család mérgezési be-
tegségbe esett. A gyorsan alkalmazott segély megmen-
tette őket az életnek, de még mindnyájan betegek. A 
dolog ugy történt, hogy Bontovies István felesége a 
lekváros derelyét főzött, a melytől mindnyájan ólom-
mérgezést kaptak, mert az asszony a lekvárt egy rozs-
dás ólomedénybe tartotta. 

— Megfojtott csecsemő. Endrődön özv. Gyu-
rits Jánosné szül. Szabó Erzsébet újszülött gyermekét 

Ádám : (busán) Hallom, hallom, nincs a természet-
ben vesztes csak én, már háromszor tagadta le a gá-
zsimat. 

Eva : (csodálkozva) Kicsoda V Az Ur ? 
Ádám : (busán inogva) Bizony az ur , még pedig a 

direktor ur. 
Direktor u r : (a sugólyukból) félhangosan) T e him-

pelkr, te kappanhangu Ádám, hiszen már két szalon 
nadrágomat csaptad be V 

É v a : (türelmetlenül közbevág) De talán már ehet-
nénk is egy kis almát, 

Mind: Ugy van, együnk! 
Ádám : De ki fog először beleharapni ? 
Luezifer : Ha nem férges, hát én. 
É v a : (könnyebbülten) Hál' istennek. 
Luezifer: (megfeledkezve róla, hogy nem alma, 

hanem vereshagyma van, hirtelen beleharap, majd 
felordít) Óriási csalás a paradicsomban, Alma helyett 
vereshagyma 1 

Á d á m : (ijedten) No, akkor nekem nem kell! 
Éva : De még nekem sem. 
Luezifer: (fontoskodó arczczal) De uraim, akkór 

nem fognak kikergetni a paradicsomból bennünket ? 
Ádám : Már pedig én nem akarnék sokáig itt ma-

radni. 
É v a : De még én sem. 
Az U r : (vészes hangon) Nyomorult férgek, pusz-

tuljatok szemeim elől. Lesz ne mulass az ö l tözőben! 
Mind vidáman énekelve: Ember küzdve-küzdj és 

bizva-bizzál s gondold meg és igyál, hisz a világ 
örökké nem áll. 

(A függöny legördül.) 
Krecsmárik Endre. 



megfojtotta s azután elásta az udvaron. A bestiális 
asszony önként jelentkezett a hatóságnál, a hol arra a 
kérdésre : Miért emésztette el csecsemőjét ? Minden 
felvilágosítást megtagadott. Az iigyet áttették a gyulai 
kir. törvényszékhez. 

— Iroda megnyitás . Dr. Major Simon ügy-
véd irodáját Gyulán (Reisner gyufagyárral szemben, a 
Philipp-féle házban) megnyitotta. " 

— A Singer Co varrógép részvénytársaság 
Szolnokról h e l y i p é n z b e s z e d ő t keres. — Aján-
latok levélileg a czéghez intézendők. 

— Felhívjuk a gazdaközönség figyel-
m é t . Buk Adolf helybeli kereskedő piacztéren levő 
relyiségében gazdaközönség igényeinek megfelelő gép-

haktárt állított fel. 
Raktárában csak is a legjobb gyártmányú gépeket 

tartja. Most különösen a kiváló minőségű „Bácher,, 
féle egyes és kettős ekéit ajánlja, a melyeknek kitűnő 
voltát a legmagasabb szakkörök is elismerik. Ez ekék 
előnye az erös és tartós anyagmellett a könnyüségben 
rejlik, ugy hogy más gyártmányokkal különösen pedig 
kovács munkákkal szemben 1 —2 lóerő takarítható meg 
általuk. Bárki nemcsak szabadon megtekintheti ez ekét 
hanem megismerésükre esetleg próba használatral 
is kiadatnak. 

— Az artézi fürdőben a napok rövidülése 
miatt a hölgyek fürdési ideje d. u. 3—5 órára lett 
áttéve, 

— Minden vevő, lei Schlesinger Izidor jóhir-
nevü fűszer és csemege üzletében egyszerre vagy rész-
ietekben 20 korona értékű árut vesz, csekély 3 koro-
na részletfizetéssel egy fénykép után készült életnagy-
ságú fényképet kap. 

— Gőz fürdő. A fürdő bériőség elhatározta, 
hogy minden Vasárnap d. u. férfiak részére, és minden 
Kedden d. u. Nők részére a gőzfürdő 4U fillérért lesz 
használható. 

C S A R N O K . 

Katona bál. 
Kedves szerkesztő bará tom ! 

Meg vagyok róla győződve, hogy „ r icsa j" előtt 
és után sokan esedeztek nálad azon kegyért, hogy a 
mulatságról írhassanak. Legyek azonban a szarvasi 
irók és hírlapírók között — akiknek Mezesé iő l egyéb-
ként valami leendő társas vacsora révén tudok, a kivá-
lasztott én, a kinek legfőbb előnye az, hogy nem va-
gyok szarvasi, ismervén azonban a ti nagyvárosi hajla-
maitokat, elfogulatlan szemlélője és biralója lehetek a 
ti nagyravágyó törekvéseiteknek. 

Ha röviden akarnék végezni, csak azt mondanám, 
hogy a „Katona-bál" két dologról volt nevezetes t. i. 
nem voltak katonák és nem volt bál, ha érdekesen 
akarnék irni, azokkal foglalkoznám, a kik — távollé-
tükkel tündököltek, de téged mindezek nem érdekelnek, 
tehát a dologra térek. 

Hogy a ka tona mennyire ellentéte a „cibil"-nek, 
annak fényes bizonysága vala az, hogy mig más kö-
zönséges nyári mulatság alkalmával olyan meleg van, 
hogy azok is izzadnak, a kik nem vesznek részt 
semmiféle murin,, addig a katona balon is izzadtunk 
ugyan, de fokozottabb mérvben árasztot ta el a meleg 
azon leendő derék hadfiakat, a kik a rendezés mun-
kaját magukra vállalták. Mert kileuczet ütöt t az óra 
mikor az első csoport — csekély három leánynyal — 
bevonult az „Árpad" fényesen kivilágított te rmeibe; 
es ez a buzgó csoport az egész est folyamán mindösz-
sze egy luczat táncsosnőre szaporodott fel, a miből is 
a deficzit létezése világosan következtethető. No de 
elmondhatjuk, hogy a kevés tánezosnő annál válogató t-
tabb vo l t ; városi rózsák, tanyai virágszálakkal vegyítve 
a hölgykoszorunak olyan tökéletes képét adták, a mely-
nek teljességéhez csupán egy-két szép asszony hiány-
zott, mivel pedig ezek is a lehető legméltóbban voltak 
kepviselve, elmondhatom, hogy a kicsiny, de kitartó 
liuigygarda a császár leendő fiaival olyan jókedvűen 
és kedelyesen mulatott , a miért az előkelők és ezúttal 
a távollevők mél tán megirigyelhetik, a minek legéke-
sebben szóló bizonyítéka az, hogy világos reggel volt, 
a mikor a résztvevő közönség egy kellemesen eltöltött 
éjszaka emlékévei, a rendezők pedig a deficzit miatt 
lapos erszénynyel oda hagyták a nagy tettek színhelyéi. 

Mint pontos riporternek, a jelenlevő hölgyek név-
sorát is keilene adnom. De n e m ! Nem adom át őket 
a közönséges nyomdafestéknek, hanem sokkal méltóbb 
helyre — szívünkbe — zárom azoknak emlékét, a 

kiknek buzgósága lehetővé tette a czivil élettől való 
buesuzásunkat. 

És még egyet. Ugy vettem észre, mintha a 
sorozó-bizottságok nagyon elfogultan működnének itt 
Szarvason. Vagy csak véletlen dolga az, hogy a csupa 
egy felekezetbe « tartozó katonák mulatságában csak 
ugyanazon felekezetű hölgyek vettek részt ? 

De ne tovább, mert illetlen találnék lenn i ! 
Mars veled és legközelebbi mulatságra kato-

náéknál. 

Igaz híved Dr. Miiles. 

DAL. 

Süt a nap a 
Gellérthegyre. . . 
A szerelem 
A szivemre. 
Ragyog a hegy, 
Szivem boldog ! 
En az utczán 
Vígan forgok. 

Budapesten 
A legszebb Hány, 
Szerelmesen 
Pillant én rám. 
Lánysorban nem 
Soká marad, 
Hazaviszem 
Szép páromat! 

Kedély íme. 

Felelős a szerkesztésért Sámuel A. a kiadó. 
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most jelent meg s így most már 25 kötett kerül t 
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 büvezetssei lat ta el, mély Pázmány Péter 
éleiét és munkásságát vázolja és méltatja, s egy-
úttal a XVH. század irodalmáról, az ákkori 
magyar társadalmi és közviszonyokról érdekes 
essayt is nvujt . 

' Ugyancsak ez a sorozat Bajza Józsefet há . 
rom évtizedekre menő munkássaganak legjavát is 
beleilles/.ti a magyar remek ir'Yk közé. E kötetet 
Badics Ferencz valogaua össze és látta el 
nagybecsű előszóval, 

E köteten kiviil megjelent még az V-ik so-
rozatban Vörösmarty V. kötete, Arany János 111 
kötete és Szigligeti 11. kötete. 
A m á r e lö tob m e g j e l e n t n é g y sorozat-
b a n a k ö v e t k e z ő m ü v e k je lentek m e g : 
Arany János munkái. I. és II. kötet. Sajtó alá 
rende/.te ltiedl Erigyes. 
Csiky Gergely színmüvei. Sajtó alá rendezte Vad-
nay Károly. 
Gzuczor Gergely költői munkái. Sajtó alá rendezte 

| Zoltvany lréu. * 
Garay János munkái. Sajtó alá rendezte Eerenozi ^ 
Zoltán. 
Kazinczy Ferencz műveiből. Sajtó alá rendezte 
Váczy János. 
Kisfaludi Sándor munáki I. kötet, üajló alá r e n 
dezte Heiurich Uusztav. 
Kölcsey Ferencz munkái. Saj tó akt rendezte An-
gyal Dávid. 
Kossuth Lajos munkáiból. S í j t ó alá rendezte 
Kusstuh Eereucz. 
Kurucz költészet. Sajtó alá rendezte Erdélyi Pál . 
Reviczky Gyula összes költeményei. Sajtó ala ren-
dezte Korod a Pat . 
Gróf Széchenyi István munkáiból. I. kötet. Sajtó alá 
rendezte Beraeviozy Albert . 
Szigligeti Ede szinmtivei. 1. kötet. Sajtó alá reudezte 
Bayt-.r Jozset . 
Tompa Mihály munkái. I. és II. kötet. Sajtó alá 
rendezte Levay József* 
Vajda János kisebb költeményei. Sajtó alá ren-
dezne Endrödi Sándor. 
Vörösmarty Mihály munkái. I. II. III. és IV. kötet 
Sajtó alá rendezte tí-ytilai Pal . 
A Mayyar Remekírók gyűjteményére tizenegy 5 
kö etes s o r o z a t b a n jelenik meg. A teljes 55 kötet 
tes munka ára 220 korona; az ennek kiegészí-
tőjeként megjelent Shakspere Összes müvei hat 
kötetbe kötve ára 30 korona, melyet a Magyar 
Remekírók vevői 20 korona kedvezményes áron Megrendeléseket elfogad minden könyv-
kereskedés és a 

magyar irodalmi intéz és könyvnyoi 
(Budapest, IV., Egyetem-u. 4 ) 



Elismert legolcsóbb, l egszo l idabb 

FÉRFI- és GYERMEK-ruha áruháza 
Budapest, IV., Központi Városház. ÍKároly-körúí.) » 
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