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Beliczey-utcza 11. szám. (saját ház,) hová az elő-
fizetési pénzek intézendők. 

Hirdetéseket jutányos áron elfogad. 
Kiadó s lap tulajdonos SÁMUEL ADOLF 
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Vége felé közeleg a vakáció, iskolába fog-
nak járni ismét a fiuk és lányok, hogy megta-
nulják a tudnivalókat, melyekkel ha majdan fel-
nőnek, meg kell keresniök a kenyerüket. 

Természetes, hogy az iskolaév elején dupla 
gondja van a szülőnek a gyermekével s afö-
lött töpreng, hogy milyen pályára szánja — ha 
szegényebb a szülő s ilyen a legtöbb — hogy 
honnan teremtse elő a költséget gyermeke to-
vább tanítására. Manapság a gyermek pályájá-
nak megválasztása tekintetében sokkai nehezebb 
a szülő helyzete, mint azelőtt volt. Hogy csak 
tiz esztendő előtt is nem volt ínég ez a túl-
zsúfoltság a kenyérkereső pályákon, s bármi-
lyen szakmát tanult is a gyermek, a szülő 
tudta, bogy meg fog élni belőle, mert ugy az 
ipari, kereskedelmi mint az értelmiségi pályá-
kon szükség volt uj erőkre. Ma már egészen 
más a helyzet. Az uj erők esztendőről eszten-
dőre nagyobbodó számban mennek a kenyérke-
reső pálya minden ágára s a gondos szülő most 
már csak azok közül válasszon, melyek ke-
vésbé vannak elárasztva és túlzsúfolva. 

Az utóbbi esztendőkben folyton az a pa-
nasz hangzott fel, hogy nagyon sokan szerzik 
rneg az iskolai képeshésf és az érLelmiségi pá-
lyákat választják. S azt a tanácsot adták a szü-
lőknek, bogy ne taníttassák a fiukat, hanem 

adják inasnak vagy képeztessék ki ipari szak-
iskolákban. 

Pedig e sorok irója számot vetvén a mai 
gazdasági helyzettel csak azt tanácsolhatja a 
szülőknek, hogy jói vizsgáljak meg, melyik ipar-
ágat sajátittják el gyermekeikkel. Mert a túlzsú-
foltság nemcsak az érLelmiségi pályán kontsta-
tálható, hanem a kereskedelemben is. Például 
kétszer is meggondolnám, hogy a fiamat kömi-
vesnek vagy építőmesternek adjam. Ebben az 
iparban olyan óriási a pangás, hogy még akö-
mives munkás is csak nagynehezen tud mun-
kát kapni. A végzett és kész ifjú építőmesterek 
nagyrésze pedig mint rajzoló tengődik az épí-
tészeti irodákban. Ugyan igy vagyunk a nyom-
dász iparral is. Budapesten állandóan ezernél 
több facér szedő sétálgat s a szedők egyesülete 
nemrégiben vörös plakátokon óva intette a szü-
lőket, hogy ne adjak gyermekeiket szedőinas-
nak, meri; a szedösegédek nagyrésze már ma is 
koldus proletár. S igy van ez sok más ipar-
ággal 18.-^ — -

Tehát nem áll az a tétel, hogy minden 
pokLokon keresztül iparosnak kell nevelni a 
gyermeket, mert ezzel a jövője, a kenyere még 
nincsen biztosítva. Hanem igenis szamot keli 
vetni a helyzettel, különösen a helyi viszonyok-
kal s fontolóra venni, melyik iparággal lehet 
nxég legjobban boldogulni városunkban vagy a 
megyében. A pályaválasztást abból kell meg-

ítélni, amit szemünkkel látunk, amit közvetlen 
tapasztalunk, mert igazság az, hogy nagyjában 
mindenütt egyformák a megélhetés viszonyok. 
Arra forditsa hát fögoiidját a szülő, hogy me-
lyik iparág bir el ujabb müvelöket. 

Akik pedig tovább tanítják gyermekeiket, 
azokat ne csábítsa olyan nagyon a diploma, 
igaz, az oklevél szép dolog, a doktor cim sem 
megvetendő, de manapság hányan vannak már, 
kik a diplomáikkai is nyomorognak? Ezek a 
diplomás proletárok rendszerint tul vannak már 
a harmincon midőn az oklevelet megkapták, 
tehát tul vannak életük felén. S ez a fél élet 
folytonos küzködés, szűkölködés közt múlik el ; 
elmúlt az ifjúság annéikül, hogy rózsája tavasza 
lett volna. S az igazi küzdelem a kényéiért a 
legtöbb szegény tanult embernél csak a dip-
loma megszerzése után kezdödüv! Hát érdemes 
ezért tanulni, küzdeni? Ha ezek az urak va-
lami jó mesterséget tanultak volna, vagy va-
lami biztos bár szerény hivatalt vállaltak volna 
a matúra után, mennyivel boldogabbak len-
nének. 

Jól gondolják meg tehát a szülök, milyen 
•pályára szánják a gyermekeiket. A pályaválasz-
tásnál éppen ugy számba kell venni az illető 
kereseti ág jövedelmezőségét és biztonságát, 
mint a gyermek hajlamát. A szülő aki nem szá-
mol a tényezőkkel jóvá nem tehető mulasztást 

A koldusok. 

Rongyos ruhás népség l Olyan Vagy, 
Mint ősszel az erdő lombtalan, bus fája• 
Megtépett galyjával szomorún integet, 
ílogy a telet várja, hogy a halált várja l 
Rongyos ruhás népség. Olyan vagy, olyan 
Mint a nagy alföldi erdő őszi képe) 

M mondaná meg, hogy félmeztelen fája' 
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Íme ott a sarkon Öreg koldus honvéd, 
Mellén vitéz érem) fején honvédsapka) 
Csöndes busultában, néma haragjában 
Még azt is} még azt is a szemére csapta. 
Lassan billenti meg a járókelőknek, 
Nem kér.. . csak köszöni, ha valamit adnak 
8 csöndben megsiratja emlékét valami 
Dicsőséges napnak! 

Á város szélein kis leányka koldulj 
Sápadt penészvirág, sárga vü a vére, 
Pattogó 

Hogy teli marokkal jöjjön vissza délre! 
Szurtos lebujokban félréstegen várják, 
8 kifosztja, amelyik először találja. 
A másik megveri. Szegény kicsi lánynak 
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8 a piámon úzammog szép ősz öregember, 
Reszkető kezében nehéz koldusbotja. 
Uri fia úr lett nyomorgása árán 
8 most, ha hozzá mégyen, utcára dobatja! 
, . . Amott meg egy aswony, keb'élér 

virág az 
r 

Iszonyúan átkoz. 

És a templom előtt reggeltől napestig 
Olvasóján számol öreg koldusasszony, 
Rogy a Miatyánk-ból} mit rászabott papja, -
lla mindjárt egyet is, jaj} el ne mulasszon. 
De él-e még 

+ 2 
nn az 

2 
a 

í 

— Korhelykedő úrból koldus-csavargó lesz; 
S most, hogy tengethesse fertős teste rongyátf 

Betévő falatját koldulja naponta. 
Az a gyilkos ital ragyogó pázsitról 
Pocsolyába vonta. 

, szomorUy 
A cigányra mégis rámosolyog titkon. 
Hej! de kiváltkép a kártyavető-asszony 
Szüretel dúsan, mert kap a lány —• 
Jövendölés közben villogó szemével 
Bejárja a házat egy "pillanat alatt . . é 

s ha rajta veszt: bizony istenére 
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en 
Mint a dalos madár a lombos erdővel, 
M-elszáll egy per ezre napsütött mezőre7 

De vissza is siet az első szellővel. 
Küzködő életünk vigabb világába 
Én is csak elszállok egy-egy pillanatra. 
De lelkem a bánat nagy gyorsan a 
Tarisznyáho' kapja!! 
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— Békésvármegyei Erzsébet-szobor Ke-
gyelettel óhajt adózni újból Békésvármegye Erzsébet 
királyné emlékezetének. Arad varraegye példájára ugyanis 
a királyné egy kisebb méretű, % a l a György kiváló 
szobrász által készített s az aradi vármegyeház park-
jában elhelyezett gyönyörű mellszobrának fac similijét 
kívánja. felállíttatni, A szükséges informatiök megszer-
zése czéljából dr. Lakács György, vármegyénk főispánja 
már átiratot is intézett Aradvármegye törvényhatósá-
gához s remélhetőleg milr marább Békés megyének is 
meg lesz a maga Erzsébet szobra. 

— Képviselőtestületi közgyűlés lesz f. évi 
szeptember hö 2-án d. e. 10 órakor a községháza tanács-
termében. 

— S z í n h á z i v i z s g á l a t . Gróf F e s t e t i c h 
Andor a szarvasi színház ügyeinek megvizsgálása cél-
jából tegnap délután városunkba érkezett. 

— U j a d ó t í s z t . A szarvasi m. *kir. adóhivatal-
ban Csiszár Jánosnak ellenőrré történt kinevezése 
íolytán egy adótiszti állás jött üresedésbe, melyet a 
pénzügyminiszter most töltött be, áthelyezvén ide Hat-
vanból V á l y Bertalan adótisztet. 

— A szarvasi főgymnasiumban a beirat-
kozás f. év szept. 1. 2. 3. 4. 5. 6. napjain folyik le. 
A köztanitást szept 8-án kezdik. Belépő kezdő tanuló 
magával hozza bizonyitványát, keresztelő levelét him-
lőoltási igazolványát. 9 even alóliak, még ha négy osz-
tályt végeztek is s tkeukét évet jóvál meghaladottak 
az első osztályba fel nein vehetők. — Már előbbi 
években középiskolákba járok évzáró bizonyítványt és 
keresztelő levelet tartoznak a behatáskor felmutatni. 
Az időszaki értesítő nem szolgál felvételnél alapul. 

— Megyei távbeszélő hálózat, ¿v megyei 
távbeszélő hálózat kibővítése iránt folyamatba tett 
munkálatok befejeztettek s Gyula—Szeghalom között 
Mezőberényen át az uj bronzáramkör s Orosháza— 
Mezőberény között Kondoroson át, az uj vezeték folyó 
hő 22-én a forgalomba átadattak. A vármegye alispánja 
az uj hálózatot kipróbálván, azt teljesen jónak találta. 
Örvendetesen halad előre a vármegyei hálózatnak Arad-
vármegye hálózatával való összekapcsolásának ügye. 
Ugyanis Arad vármegye, a város és az aradi ipar- yés 
népbank biztosították az összekapcsolás költségeiből 
hiányzó összegeket. Békésvármegyének a hozzájárulásra 
vonatkozó határozata mo&t vau fenn a kereskedelmi 
ministernél jóváhagyás végett s mihelyt jóváhagyatik, 
az Összekapcsolás iránt az intézkedések meg fognak 
tétetni. 

— Ritka vadász szerencse. Nem minden-
napi szerencsében volt része a napokban Udvardy 
Sándornak, ki egy sikerült lövéssel öt nyulat lött meg. 
— Mi nem, de a*tapasztalt vadász tudja, hogy eshetik 
meg ily szerencse egy vadásszal. 

— T á n c z m u l a t s á g . A szarvasi teunis- és foot-
ball-társaság f. évi szeptember hö 6-ik napján sport-
cé lokra az Árpád-szálloda dísztermében zártkörű tánc-
mulatságot rendez, amely tekintve a rendezők nagy 
számát, agilitását és eddig rendezett mulatságaik sike-
rét, fényesnek ígérkezik, 

— K é r e l e m . „A szarvasi iparos ifjak önképző-

köre" kebeléből besorozott ujonc if jak rendezősége, 
felkérik mindazokat kik meghívót nem kaptak, s arra 
igényt tartanak, szíveskedjenek a rendezőséghez fordulni. 

— Kitüntetett megye i gyár. Az első gyu-
lai kötött és szövött iparáru gyár részvénytársaság ér-
demeinek elismeréséül a vármegyei törv. hatósági bizott-
ság megengedte, hogy gyártmányai átkötésére hasz-
nált szallagokon, jelző czimkéken, dobozain s összes 
nyomtatványain Békésvármegye czímerét használhassák 
Eme kitüntetés megadására erős indok volt a törvhat. 
bizottság előtt azon sociális missiö, melyet e gyár, sok 
megyebeli szegény embernek kenyeret nyújtva, teljesít. 

— Uj tanítók. A szarvasi tanítóképzőben taní-
tói oklevelet nyertek közül eddigelé öten jutottak állás-
hoz és pedig: G r e x a Pál, K o z s u c h István és S a-
g u l y József a békéscsabai, K o z s u c h János amezo-
berényi és K o n d a c s István a gádorosi ág. ev. egy-
ház által lettek megválasztva. 

— Fapválasztás. Csorváson a nem rég elhuuyt 
Asztalos Sándor ev. ref. lelkész helyét vasárnap töltüi-
ték be, még pedig egyhangúlag K i s s Mózes, vasár-
hely-tóparti lelkészt választották meg. 

— Elgázolta a kocsi. Szegény gyerek lehet, 
az utca porában játszadozik Leskó Jánosnak a fia, kit 
28 án Mrsán János fuvaros búzával terhelt kocsija el-
gázolt. A kis fiu arczán és kezén súlyosan megsebesült.^ 

— Arcképfestő. Bozgonyi István műtermében 
dolgozik egy kitűnő arcképfestó, ki fényképekről bár-
milyen nagyításokban Jiészit mindenféle arcképeket 
ugy aquarell, mint olajfestéssel. Annál is inkább ajánl-
juk a közönség ügyeimébe ezt, mert még ilyen jó arc-
képfestó nem v lt. városunkban s mindezek daczára 
jutányos árban dolgozik. 

— A Körösbe esett. Nincs olyan nap, hogy 
két-három munkás ne dolgozzék a Hármas-Körös 
vasúti hídján. Sokszor elgondoltuk már, hogy nem többe 
kerűl-e a rossz hid örökös javítgatása, miut lui^ egy-
szerre nagyobb költséggel uj vashidat építenének. E 
javítgatásoknak most áldozata is lett. Janovszky János 
44 éves vasúti ács ugyanis folyó lió 2 7-én délelőtt 
munlcaközben leesettaz állásról s esés közben ugy megütö-
tte magát egyik gerendába, hogy holtan hullott a Kőrös 
habjaiba. 

— Elgázolta a vonat. Orosházi tudósítónk 
jelenti, hogy a Csaba felöl este 9 órakor érkező sze-
mélyvonat egy 13 éves fiút, H o r v á t h Bálintot el-
gázolta. A szerencsétlenig megtörténte uiáu a vonat 
nem állott meg s az elgázolt, teljesen összeroncsolt 
fiút arra menő munkások találták meg, de már nem 
tudták megmenteni. Hogy hogyan került a iiu a sínekre, 
azt kideríteni eddigelé nem sikerült. 

Mielőtt röviden inegeinleKezuönk e hét előadásai-
ról, egy-két szót a színészettel kapcsolatban elmondunk 
a „Szarvasi Hírlap" kirohanásairól is. Teljesen oszt-
juk a „Szarvasi Hírlap" azon állítását, hogy szégyen-
kezve kell megvallanunk, hogy Szarvas közönsége nem 
pártolja kellőképen a színművészeiét, hogy Szarvas nem 
előre, de hátrafele halad e tekintetben épen ugy, miut 
sok másban. De amikor ezt mi is elismerjük, a legha-
tározottabban visszautasítjuk azt, hogy egyes lapok 
kritikusai — különösen mi — i g a z s á g t a l a n kri-

tikával még jobban el akarnók sülyesztení az erkölcsi 
és anyagi deficit hínárjába a színtársulat igazgatóját. 
Amellett, hogy ezt határozottan visszautasítjuk, meg-
írjuk azt is, hogy bár mi a „Szarvasi Hírlap" megin-
dulásának okát komoly törekvésekben s czélokban ke* 
restük, ma épen a „Szarvasi Hírlap" kényszeriti ránk 
a harmadik szarvasi lapban megírt ama véleményt, 
hiígy azért csinálták az uj lapot, hogy „Thalia temp-
lomában egy talpalatnyi földet kaphassanak0 . És ugy 
látszik, mintha nagyon féltenék azt a helyet s azért 
zengenének örök dicshimnuszt a színészekről. Na hát 
tudja meg a „Szarvasi Hírlap", hogy ha a pécsi szín-
társulatnak az olyan Kritika kell, mint amilyet Önök 
írnak, akkor nem érdemelnek olyan pártolást sem, a 
milyet kapnák; inert egy önérzetes, hivatását kellőké-
pen méltányolni tudó művésznek nein a hízelgő dicsé-
ret, de az őszinte bírálgató szó a becsesebb. Mert egy 
hivatása igaz magaslatára felemelkedő színész soha 
sem azt nézi, hogy hol játszik (Szarvason-e vagy Pécsen) 
h>iuem csak azt tudja, hogy j á t s z i k s játékába önti 
tehetségének minden ragyogását, kedvének minden 
csillogását. 

Mi, amikor meggyőződéssel hisszük, hogy a pécsi 
színház sok tagja hívatott, tehetséges művész, egy-
szersmind biztosan tudjuk azt is, hogy a „Szarvasi 
Hírlap" kritikáját — de az nem is kriiika — csak 
nevetik, azt figyelembe nem veszik, nem is vehetik, 
legfeljebb az igazgató köszönheti meg azt a cikket, a 
mit külön irtak panolásuk érdekében. Mert ha a pécsi 
színtársulat is azt hiszi, amit a „Szarvasi Hírlap" szer-
kesztője, hogy Szarvason n e m s z a b a d kritizálni, 
hogy nekünk meg kell köszönnünk, hogy ide jöttek, 
akár hogy is játszanak, akkor az a társulat önmagára 
süti azt a bélyeget, mit különben a közvélemény nyom 
az olyan színtársulatokra, amelyek nincsenek hivaiá. 
suk tudatában, pártolást uem érdemelnek s pusztu'niok 
kell. Hogy ezt nem hittem s nem hiszem most sem a 
színtársulatról, bizonyituin azzal, hogy amiut teljes jó-
akarattal, az igazságot keresve kritizáltam eddig, - -
kritizálok most is. 

S z o m b a t o n este adták a WS v i h á k o k"-at. 
Megvalljuk, hogy a San-Toy összecsapott előadása után 
nem remélhettük, hogy ilyeu kitűnő játékban lássuk a 
jjSviháko.v^-at. Csodálkozásunknál csak örömünk volt 
nagyobb. Minden bizonynyal a dicsérő szó először is 
Nádassyékao illeti, kik jó kedvvel s különösen jó já-
tékkal, Nádassyné folyékony, sima, énekléssel, olyan 
kifogástalanul, mutatták be a két svibákot, aminél 
jobbat a legnagyobb színpadon sem kívánhatunk. Külö-
nösen kedves Nádassy játéka, ki a legmulatságosabb 
jelenetekben sem játszik a karzatnak, nem dobja ma-
gát a porba, hogy a acsony luhoták martaléka legyen, 
Nagyon helyesen. Ilyen játék után meg is felejtkezünk 
arról, no^y énekles közben hangja gyenge. Kisebb sze-
repeikben jók voltak Váradi Margit Kalmárral. Csak 
hogy inig Váradinak szép éneklésével egyenlő értékű 
ügyes jáieka is, addig Kalmár művészi szép éneklésé-
hez, anutiit megérdemelt tapsokat kapott, nem emel-
kedik darabos, sokszor pongyola játéka. Kedves Mimi 
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volt liagányi Iza. Éppen olyan .jól játszotta az öreg 
herczeget ugrató, kitanult, kaczérkodó tánezosnót, a 
milyen kedvesen énekelte el énekeit. Ára Tisztay her^ 
czegje nem volt elég m u l y a s a másodikfelvonásban 
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Janika ti£ éves fiúcska. Vézna, törékeny a teste, 
szinte bájosan öregemberes a járása, mintha stilyzók 
húznák a lábát, Vérszegény hamuszürke az ajaka, 
sáppadt az arcza, de a szemében majdnem érthetet-
lenül és korának éppen meg nem felelő lelki világra 
valló ttiz van. Most jar a gimnázium első osztályába 
egy vidéki kis vár sban. Még egy évvel ezelőtt a tó-
városban élt, van tehát bizonyos „tekintélye" az osz-
tálytársai előtt, akit öntudatlanul is meghajolnak a 
szelesebb láikörű nagyvárosi gyermek előtt. 

Janika édes anyja Habas Jánosné, egy közepes 
rangú miniszteri tisztviselő felesége. Elválva él a fér-
jétől, akitől havonta megkapja az ellátásra való pénzt. 
Formás, viruló, harmiuezév körüli asszony, akiről azt 
szokták a. férfiak mondani, hogy csinos, de ezzel többet 
éreznek; mintha szépnek mondták volna, S-oknyahós 
férje mellett volt elég oka arra, hogy megundorodjék 
a iováros Sok szennyétől, mikor válőpört indított ellene, 
kis fia beteges állapota is arra készítette, hogy vidéki 
városkában telepedjék le. 

I t t termeszetesen, nem tudták a „szerepvivó" 
asszonyok megbocsátani neki, hogy meleg a szeme né-
zése, hogy aranyos a teste, hogy a ruháiból nem or-
dít az agyonszallagozott ízléstelenség, hogy diszkrét és 
mégis megkapó a megjelenése. A kisvárosi hölgyekben 
tehát nem tombolt iránta a jóindulat. ; 

Annál inkább a vasalt arczu, hajú és ruhájú 
Urakban.-

Mikor megszimatolták, hogy elvált asszony, ez 
azonnal ugy alakult ki a lelkűkben, hogy hisz c^ak 
• 1 i | . _ _ 1.' > t ..... r . 4 .... ,. - liíi.1." I * Tfjj" • 

zépfaj az asszony és áz özvegy asszony között. Ennek 
a dzsentlménes gondolkodásúak pedig az egyik leglé* 
nyegesebb pontja, hogy az ilyen „hisz csak" elvalt 
asszonyual nem nagy koczkáztatás egy kis szereucsét 
próbálni 

Valósággal rekordot értek el az ismeretes rózsa-
lűnczokon lebegő é$ nem lebegő urak ebben, hogy 
hányféle kellemeskedö és lehetetlenül kellemetlen 
módon vouj.k magukra az elvált asszony figyelmét. A 
naiv ablak alatt való sétálgatásók később nnpeHimensek 
lettek, tolakodó fogszivogatasok is hallatszottak néha-
néha, ha az asszony a bis fiával az utczán végigment 
és teljes tíz hónap kellett ahhoz, mig meg virradt az 
urak koponyáiban, hogy itt sem negédeskedéssel sem 
tolakodassal czélt érni neUl lehet. 

Az asszonynak eleinte minden ideget megresz-
kette, hogy léha, fiatal és öreg tacskók éhes szeme 
zavarja az ő csendes, mindenkitől, minden szórakozás* 
lói visszavonuló^ eletét, később azonban ügyet sem 
vetett a szomjas tekintetekre élt. a kis fiának. És 
ebben az enyésztó végetálásban virult azért, mint a 
duzzadó, nemeslaju maresál — rózsa, amelynek az 
üdeségét csak emelte az a harmatcsepp, amely állan-
dóan ott settenkedett Habosné szemében. 

Gyermekes öröm fogta el, ka kis fiával együtt 
tanulta a tudóssá tevő tautárgyakat es boldog meg-
elégedettség fogta át lelket arra a sziute féltékeny 
szeretetre, a melyiyel a fiúcska rajta esüügött 

A húsvéti vakáczió előtt néhány hettel, egyszer 
elszontyolüdottan jött haza Janik . 

Félők anyuska, 

— Pál tanár ur azt mondotta, hogy gyenge 
vagyok a számtanban* 

— Az anya arczára szelíd mosoly tilt ki t 
— No majd ezentúl szorgalmasabban tanuljuk a 

számtant. 
— A kis fiúból valami becsületes duzzogás- sza-

ladt ki ; 
— Pedig én akárhány fiút tudok, aki sokkal 

roszszabbul érti a számtant, mint én. Es. . . és . . . 
— No ? 
— Az< knak még sem szól a tanár űr. 
— Habosné megsimította a fiúcska szőke fe jé t : 
— Nem szabad igy beszélni, a tanár Urak igaz-

ságosak, —• mondta szemrehányóan, de érezte a kis 
fiu igazságát, mert nap-nap után pontosan felmondatott 
vele minden leczkét. 

Rövidesen azzal a hirrel jött Janika haza: 
— Pál tanár ur azt mondta, hogy majd ő maga 

beszél véled, annyuskám, hogy végy szigoruabban, mert 
különben meg kell buknom. 

— 0 maga beszél velem ? . . 
— Igen, hogy majd eljönu hozzád. 
A nőn végig vonaglott az idegenkedés hidegsége. 

Miért nem értesíti őt hivatalosan az a Pál tanár ur, 
na gyenge tanuló a fia, Miue,v ehhez látogatás. Es égy 
egy zsibbadás volt a lelke. . . 

Harmadnapra beállított hozzája egy széppen meg. 
fésült, kínosan fekete ruháju ur, Pál tanár. Az asszony 
minden erejet összeszedte, hogy hideg előzékenység ével 
lefegyverezze a mosolyogva vágyakozó tekintetet, 



a svillákkal szemben nem Volt elég b á t o r . Különben 
most nem túlzott. Eá ídy főhadnagya épen olyan ügyet-
len volt játékában is, énekében is, amilyen kedves, 
lebilincselő volt Komlóssy kadétja. A rendezés feltű-
nően Kifogástalan, a kar pompásan biztos, az összjáték 
becsületesen jó volt. Ez a szép előadás megérdemelte 
a telt házat. 

V a s á r n a p adták Gárdonyi falusi történetét: a 
„B o r " . r Nem ok nélkül irtuk elébe, hogy falusi tör-
ténet, uüut a hogy a szinlapokia nem ok nélkül nyom-
tatta a rendező, Jiogy énekes népszínmű Evvel akarta 
ugyanis igazolni azt a köt énekszámot, amit betétként 
— pedig ez nem operett — énekelt Eigányi és Had-
ványi. Mikor Grárdonyi megírta kit tinó, becses darabját, 
a B o r t épen azért nevezte falusi történetnek, 
hogy megkülönböztesse a népszínművektől, amelyekben 
—• óh hányszor, de hányszor — minden értelem s indo-
kolás nélkül nótáznak, hogy megkülönböztesse a nép-
színművektől, amelyekben — óh hányszor, de hány-
szor — paraszt Rómeók és Júliák keseregnek s nem 
egyszerű, magyar parasztemberek tesznek, vesznek, 
mozognak, é l n e k . Gárdonyi bizonyosan nagyon meg-
haragudott volna hát azért a két dalért, amit betét-
ként Bagányi és Radványi egyébként bármilyen szépen 
énekelt légyen is. Mert annak ott, Különösen a Ragá-
nyiénak, semmi értelme nem volt, avval csak meg-
akasztották a daiab folyását, kizökkentették egy percre 
a darabot a való életből. Mert épen az a B o r kitűnő-
sége, hogy való életet látunk a színpadon élőadásakor. 

Mig ezt figyelmeztetésképpen mondjuk a jövöt 
illetőleg, addig most dicsérettel Kell megemlékeznünk a 
darab előadásaről. Radványi Baracs Imreje é 1 ö alak 
volt. Azt hisszük, ennél többet- nem szükséges mon-
dani. Ebben benne foglaltatik, hogy ugy az első fel-
vonásban történő mutatáskor, mint a második felvonás-
ban játszó elhagyottságkor s a harmadik felvonásban 
látható összebékűlésKor jó volt, mert igaz volt, mert 
é l ő volt. Nem szavalt. J£i fontos. Ugy beszélt, ahogy 
a paraszt, amikor mulat, amikor elkeseredik, amikor 
megbékül. Hasónlatosau jó voit Kardos Matyija is. tía 
meg kell dicsérnünk a Rózsival játszott jeleneteiért, 
egyszerű elragadtatással kell megdicsérnünk játékát 
ott, ahol bátyját vigasztalta, biztatta, A testvéri sze-
retetnek tiszta megnyilatkozását olyan egyszerűen, 
olyan természetesen rajzolta meg játékával, amint azt 
Írásában Gárdonyi te t te . Kardost most láttuk eióször 
igazi, jó szerepében. Hevessy Mihály gazdája is elég 
jó volt. Ha az első és második felvonásban itt-ott meg 
is botlott, a harmadik felvonásban a szóhoz nehezen 
jutó magyar parasztot, ki ilyenkor az időjárással kezdi 
a beszédet, jó felfogással, helyesen mutatta be. Tisztay 
jó Durbints volt, de Hatvani nem eleggé domborította ki a 
lepéndi bhö tekintélyét s Rákossy rossz Kátsa volt. 
Rákossyt ínég nem láttuk ilyet; kedvetlenül játszani. 
Lévay Berta Baracsnéja erőtől, élettől duzzadozoct. A 
harmadik felvonásban a gyermeke jövőjéért aggódó, a 
férje méltatlansága miatt siránkozó, de becsületére 
mégis büszke, nyakas, majd a mindent elfelejtő, hűsé-
gesen szerető magyar asszonyt hatalmasan, mégis édes 
egyszerűséggel, kitűnően játszotta. Mezeiné nem tud 
paraszt asszonyt adni. ellen tiltakozik jellegzetes, 
de éppenséggel nem a magyar faji jellegét kidomborító 
beszédmódja. Ha Komlőssyroi annyit irunk, hogy „he-
lyes" kis Rózsi volt, a legnagyobb dicséretet monujuk 
róla. De sok van abban az egy szóban : hogy özep, 
hogy kedves, hogy begyeskedö, hogy szerelmetes, hogy 
makacskodó, hogy — hű! Ez uxiuü benne volt Kom-
lóssy játékában. 

H é t f ő n szép közönség nézte végig Jókai „Arany 
ember"-ét. Pedig nem minden részében volt jo, söc 
megfelelő se az előadás. Mert eltekintve attól, hogy 
Mezeinó teljesen elsírta Tereza mama szerepét, hogy 

Gonda — ezt csodáljuk — bántóan esetien voit min-
den mozdulatában, hogy Kardos is, a negyedik felvo-
nás kivételével, hol azt a szemtelen, szívtelen csavar-
gót helyes felfogással, tisztán játszotta meg, — el 
hányta játékát, még Komlóssy és Almássy se nyújtott 
tökéletes alakítást. S mig Almássynál annak tudjuk 
azt be, hogy nem tudta tökéletesen a szerepét, addig 
Komlóssy az első felvonásban megint abba a hibába 
esett, hogy túlzott. Akármilyen vad szigeti kis leány 
is Noémi, nem olyannak képzeljük, ha Jókait olvassuu, 
mint amilyennek Komlóssy azt játékával bemutatta. A 
naivitás megint nem volt igaz (vagy legalább is annak 
látszó), ám a harmadik felvonásban nagyon kedves volt. 
Jói játszotta Ktirthy Tyimeát, különösen természetes 
művészettel játszotta el a második felvonásban a sze-
relmes, a leüe/ett, az imádkozó, az ártatlan leányt. Jó 
Nathália volt Szász Anna. A bosszúért lihegő, szerel-
mében csalódott, volt vőlegénye előtt megalázott, büszke 
leányt hatalmasan, merészen festette meg. Hevessy is 
egyéniségéhez illő szerephez jutott. Jól is játszott. 

K e d d e n ^Hoffmann meséi "-ben tapsolt ¡Szarvas 
közönsége Káldyuak és Kalmárnak különösen. 'S most 
már értjak, hogy Káldy nem tudta adui San-Toyt, most 
még jobban meggyőződtünk^ auia állitásunk igazságáról, 
az nem neki való szerep. 0 drámai énekesnő s épen 
ezért, ha Olympiát (a babát) nem is kifogástalanul ját-
szotta, annál hatalmasabb volt ugy játékában, mint éne-
kében Antónia szerepében. Az egész színházat betöltő 
tiszta hangja magával ragadta a közönséget s zajos 
tapsokban adott tetszésének külső kifejezést. Kalmár 
bámulatos könnyedséggel énekelte nehéz éuekszámait. 
Ha jatékábau itt-ott meg is zöukent, azt elfödte gyö-
nyörű, erös és mégis lágy éneke. Radványi, Ragányi, 
Hatvani, Rákossy is segítettek Kaidynak és Kalmár-
nak s így a keret, amelyben mozogtak és játszottak, 
épen olyan szép volt, mint a belőle kidomborodó kép. 
Ilyen szép színházi estéje még nem volt az idén a 
szarvasiaknak. Dicséret illeti a karmestert a betanítás-
ért és a biztos vezetésért. 

S z e r d á n mutatták be WX. asszonyit . Mint a 
hogy a l irodalmat, az igaz szinmüvészetet szerető em-
ber nem sokra bt.csüii ax ilyeu darabokat, ugy az a 
hivatásos színészeket sem lelkesítheti. Mert üa közön-
séges embereket kell bemutatniok, abban nem valami 
nagy gyönyörűségük lehet. De hát irnak is, játsza-
nak is ilyen darabokat, mert szereti a közönség, mert 
a mai ízlés már megromlott s igazi, örökbecsű, művészi 
dolgokban nem igen tudnak — gyönyörködni s az 
ilyen bolondságokon legalább k a c a g n a k . Különben 
jóL játszottak Komlóssy ^ügyesen tud vecközuiisj, Kűrthy, 
Váradi, Almássy, Kardos, Gonda. 

C s ü t ö r t ö k ö n adtak „Lili"-t. Ez a szerep — 
mert Káldy adta Lilit — megint nem neki való, külö-
nösen nem a harmadik felvonásban. A második felvo-
nás legszebb jeleneteit is hidegen, ügyetlenül játszotta 
s még szép énekével sem tudta bizouy azt elégge be-
takargatni. Radványi is csak a harmadik felvonásban 
volt jó, mig Tisztay ügyesen játszott eleitől végig. Ami 
hatást mégis észrevehettünk a közönségen, azt a ki-
tűnő darab szerezte. 

1? én t é k é t i este adták itt először — 
kossyék kitűnő; vígjátékát, a „Sasok"-at. Igazán jobb 
két erőre, mint Guthy és Rákossy, nem igen találha-
tunk ma az országban, kik méltóbban elvégezhetnék 
azt a munkát, hogy m agyai tárgyú s a korhoz, divat-
hoz is alkalmazkodó, ha keli, sikamlós izü* vígjátékok-
kal leszorítsák a magyar színpadokról a francia ízetlen 
romlott ost baságokat. Bizony a „Sasok" is elég sikam, 
lós, de mégis diszkrétebb és finomabb, mint pl. az „X. 
asszouy" ; de e sikamlós mese a „Sasokéban csak 
keret, bár a körül forognak az összes jelenetek, hogy 
e keretbe beillessze a két szerző a három Sas alakját. 
S e három alak jellegzetes alak. Az öreg Barnabás 
(Tisz'ay) a régi magyar nemesek egyik kitűnő alakja, 
ki — mint maga mondja, a költők korában fiatalosko-
dott — ugyanis elköltötte minden vagyonát, ellenben 
a két fiatal S a s, Ferencz (Almássy) és Viktor (kar-
dos) az eszéretért, elpusztuló nemes urak jellegzetes 
alakjai, kik szerényen élnek, hogy takirékoisággal 
annyit, amennyit vissza szerezzenek az ősi vagyonból. 
Tehát a „Sasok" tulajdonképen gyönyörű körkép s ez 
emeli nagyban az értékét, de legtöbben épen ezt a jó-
ságát nem látják meg. Nyugodtan mondhatják, hogy 
jól adták a darabot. A három Sas, három játszója együtt 
és külön-külön kifogástalanul játszott. Goncla az ok 
nélkül féltékenykedő, majd á buta, megcsalt léget jól 
játszotta. Ha itt-ott darabos is a. játéka, egyes jelene-
teinek kitűnősége miatt, azt megbocsájtjuk néki. Ha di-
csérettel jutalmazzuk Komlóssy és Kűrthy játékát, egy-
szersmind meg is kérdezzük, hogy miért nem kapták 
ők fordítva ki a szerepet. Hiszen minden színpadon a 
naiva kapja Lola s a drámai színésznő a fiatal asszony 
szerepét. Kitűnő Biikics volt Rákossy. Azt az ostoba, 
értelmetlenül szerelmes rajzolót minden jelenetében jól 
adta. Az összjáték épen olyan jó volt, mint a rendezés, (gy.) 
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Szarvas, 1902. augusztus 30. Plenczner Lajos 

: Sámuel A, kiadó 

panasza vau reá, — szólt ~ És őszintén mondva 
engem ez meglep.- , 

Hogy-hogy? — hangzott az édeskes kérdés. 
— Mert ellenőrzöm mtudeu írásbeli feladatát és 

felmoadja mindig a leczkejei. 
Minden átmenet nélkül tompává lett a férhnak 

a azava majdnem suttogövá; 
— No, hisz nem ép oly nagy baj. 
A szoba egyik sarkában kigyulladt egy szempár. 

A kis fiúé. 
Az asszony akaratlanul is kiegyenesedett; 
— Akkor igazán nem értem. . . 
Undoritóan sóvárgó vonás ült ki férfi arczára: 
— A legnagyobb készséggel elvállalnám hogy 

magam oktasam Janikát. Érti, asszonyom "magam. De. . 
— De ? 
— itthon. 
Abban az; égö szempárban egyszerre yillámlam 

kezdett. Odapattaut a kis fiu Bál e lé; 
— A tanár ur engem tanítani alcar ? 
— Igen fiacskám, — szólt amaz meglepetten a 

recsegően hideg hangtól. 
A vézna kis testecske szempillantás alatt, kar-

csúvá, férlfiitssá emelkedett. 
— Ittiion akar tanítani? It thon? . . Mi szegé-

nyek vagyunk erre. 
Pá l aunya telé fordul t ; 
— De asszonyom, itt tévedés van. . . 
A kis, fiu ajkáról, mintáz ostorcsapás, hullott a szó: 
— Én. . . én. . . köszönöm a tanár ur jóságát, 

de ha nem tudom a számtant, . . . . akkor buktasson 
meg inkább. . . Buktasson meg. . , engem itthon ne 
tanítson. 

És fíabosné lecsók olt a kis fia szeméről a könnyet, 
m mb wemetéYSl. Fáy Nándor. 
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A közönség érdekében ezentúl a pénztárt vasárnapokon nyitva tartja. 
A gabonakereskedők érdekében pedig f. évi november l-ig kizárólag rak-

tári folyó számlái kölcsönök folyósitása végett —, 

í^edden p é ^ e n d. u, 3—4-i 
szintén nyitva tartja. 

h e l i p Ű$üfcörtöl[iiq ie^z z á M a pénzt;1. 
gad betéteket 4V2 ü/o-ra, s az adót is az intézet fizeti. 

Folyósít S°'"»-on alól is jelzálog-, folyószámla — és váltókölcsönöket. 
Ajánlja a t. termelök és kereskedőknek száraz és szellős raktárhelyisé-
gabonanemüek, kereskedelmi áruk és iparcikkek beraktározására. 
A beraktározott árukra azonnal folyásit 6^-os kölcsönöket, s 

ezzel megóvja ugy a termelőket, mint a kereskedőket a jobb árak be-
következtéig-, a kényszer eladástól. 

Az áruk be- és kiraktározása vasár- és ünnepnapok kivételével minden-
nap reggel 6 órától este 7 óráig végezhetők. 

Az áruk a leggondosabban és csekély clíj felszámítása mellett kezeltetnek. 
Tájékoztató felvilágosítást — ugy a pénztárt, valamint a raktárt ér-

deklő ügyekben-, a pénztár helyiségében mindenkor szivesen ad. 
a ¡szarvasi Takarékpénztár 

Igazgatósága. 
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SŰ5. m? 

Reck József és neje csorvási birtokaikból 
közel a vasúti állomáshoz, közvetlen a fala 
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. Közvetitőket nem fogadunk el. 

(g/i <í» ̂ fl̂ S Wl 
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magyar szövő- és kötőgyár 
részvénytársaság gyártmányai kaphatók: 

e v l 

Budapest, Király-utca25.szám. 
6 pár női harisnya minden szinben 1.50 frfc 12 pár 2.75 frfc 
(5 pár gyéiiiántfekete vagy színes 2.— 1 0 9 

6 pár vékonyszálú fekete vagy csikós 2.50 
6* pár fekete vagy színes floi (cérna) 4.— 
0 pár férüharisnya minden szinten 150 
6 pár íéríi gyémántfekete vagy szines 9.— 
6 pár férfi kötött és csikós 2,?5 
6 pár fórá fekete vagy színes flór 4.— 

(xyermekharísnyák, szveterek, trikóái-uk minden számban. 
Magyar gyártmány! Magyar gyártmány i 
Postai megrendelések utánvétellel edzközöltettnek, ¿0 koro-

nától föJjebb bérmentve, 

1—6 

n 
n 
n 
j) 
1} » 

12 pár 8.50 
12 pár 4.ö0 
U pár 7,50 
12 pár 2.75 
12 pár 2,75 
12 pár 
12 pár 7.5U 

T e r e n c z 

zarv a s o n , 

Ajánlja fri-
sen érkezett 

különlegességét, a legnagyobb választékban, 

igen szolid árak és pontos kiszolgálás mel-

lett. Kívánatra mintákkal szolgálok és ház-

hoz küldök, teljes tisztelettel 

Szarvas város közönségének sziv-es tu-
domására hozom, hogy 

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

Özv. Forster K-né. 

Szarvas község határában fekvő, nagy 
méltóságú gróf Csáky Albin né szül. 
Bolza Anna grófnőnek 1100 • ö l é v e l 
számitott 1525 á 1550 holdas décsi 
birtoka 1903 szeptember 29-től kezdve 
több évre haszonbérbe kiadó. 
Közelebbi értesítéssel szolgál, akihez a 
haszonbérletre vonatkozó ajánlatok 
1902 szeptember 23-ig beadandót. 

Dr. Szemző Gyula 
szarvasi ügyvéd 

urad. ügyész. 

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

// / 

A 

intézetet nyitottam. Dus választékot 
tartok mindenfajta irott és nyomtatott 
diszbetükböl. Nöi kelengyékre és disz 
munkákra való virágok és monogram-
mokból, minden nagyságban. Mintáim 
a mai kor igényeinek teljesen megfe-
lelők ugy, hogy a legkényesebb izlést 
is kielégithetem. Szives pártfogást kér 

az előnyomda tulajdonosnője. 

j á r t a s a k ^ k e r e s t e i n e 

világítási vállalathoz. 

r e í e r e n c z i a k m e g j e l ö l é s é v e l 

Űunipold^i ící ieni gép- féniaíugijáif ni&gjapoígzági telepe 

BUDAPEST, VII., Hernád utcza á3. $z. 
A C E T Y L É N - U D V A R " c z i m z e x i d ő k . 
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Egyedül valódi angol 
Thierry A. gyógyszerész B A L Z S A M A 

Egészségügyi hatóság által megvizsgálva ós ajánlva. 
Az üvegek felszerelés** a keresk. törvény juintavédelmü alatt AU. 

E balzsam belsőleg és külsőleg használható. E z : 1. Utolérhetetlen hatású gyógy 
szer a tüdőnek, a mellnek minden kóros állapotban, enyhíti a hurutot, csillapítja a válddékot 
veget vet a fájdalmas köhögésnek a kigyógyuja u legrégibb bajokat. Kauno hatása vau 

í a turokgyuladas, reködi&eg es a többi torokbajoknál. 3. Alaposan elűzi a lázakat. 4. Meg-
lepően gyógyítja a gjomor, a a bel betegségedet és szaggatásokat a testben. 5. Szelíden 
mozdítja elő a székelésit & a vér tisztulását, megtisztítja a veséket, megszabadít a busko-
morságiói s a iiypochondriától, j vítja az étvágyat és az emésztést. 6. Nagyszerű szölgá-
.atokafc tesz fogfájáskor, odvasfogaknál és szajrothadáskor s általában minden fog- és 
szájbajoknal, megszünteti a telbiifogést, a szájnak s a gyomornak buaót. 7. Külsőleg cso-
dálatos gyogyhatái>.sal bír a sebekre, uj és régi ibiTadasokra, orbáncz, kiütést, varak, 

lenül tőlem gyáramból readeluek eredeti szab. cartonokban Ausztria-Magyarország minden 
postaállomására bérmentve 12 kis Yagy 6 dupla üveg é korona, Bosznia és Hercegovina 
részére 4 korona 60 fillér, Kevesebb nem küldetik széjjel. Szétküldés csak előrefizetés 

^ H ^ í i í i h ^ M ^ v'd&y előleg küldése mellett. 

m iûj 
¿^îereHii 

I 

SÍ- 2 holott minden féle és fajta, még oJy régi sebre biztos gyógyulást talál és 
OH • majd nem mindig elkerüli a fájdalmas és veszélyes operálást valamint amputálást 

n i e í f i í A. QiIÓQtlgzeiíéáz eailediíl Valódi C e n t i í o l i a - k e n Ő G S 

használatának, rendkívül jó hatástt, a sebek gyógyulásánál valamint a fájdalmak enyhítésénél utolérhetetlen. 
A valódi ceniifoliuin kenőcs alkalmazható: a gyermekágyasok rossz természetű mellbajaínái, szoptatok mell-

csont-keményedébe, a tej elapadásának, az orbanözuak eseteiben, továbbá mindenféle régi sérvek, láb- és cso 
nyilások, sebek, folyások, dagadt lábak, s csontevesedéseknél, vágás, szúrás, lövés és ütes által előidézett 

rokdaganat meggyűlt vér, lülzitgás stb. stb. eseteiben. — A szállítás kizárólag az összeg előre küldése mel-
lett eszközöltetik. Két tégely csomagolással postai/szállítás díjjal együtt 3 korona 5 0 fillér. Számos 
eredeti bizony itvá&y rendelkezésre áll, Arra kérek mindenkit, hogy óvakodjék a hatásnélküli ha-
mibitasok vevésétől s arra ügyeljen, hogy a tégelybe ben van-e a fonti védjegyem és czégem : Thierry 
(Adolf) Limited gyógytára az „Őrangyalhoz" Fregradában, égetve* 

.Ezen gyógyhatásúkban felülmúlhatatlan két szer nemcsaiv a romlásnak nincs kitéve, sőt ellenkezőleg, 
minél régibb, anuái értékesebb és hathatósabb, nem árt sem a fagy sem a forróság, tehát minden évszakban 
használhatók. Majdnem minden esetben segítenek es eredmény nyel járnak, legalább az orvos érkeztéig, ter-
mészetesen nem szabad hamisítványokat vagy hasonló feldicsért ertek- es haíásíiéiküli ügynevezett pótszere-
ket venni, melyekéit a pénzt haszontalanul dobják ki, haueui mindig ezeu reg kipróbált, olcsó és megbízható 
emellett teljesen ártalmatlan, világhírű szereket kell hasznaim, inelyekuek minden családban az eshetőségre 
készenlétben kellene lenni. Hol olyant nem kapunk, mely a valódiság minden jelét magán viseli, rendeljük 
meg egyszerre direkte és czimezzük: 

» a u 
melléit. Központi raiitár Budapesten Török l . gyo^yam'tarábun^ Zágrabban Mittelbach S. gyógytárában ós 

Bécsben JBrady L. gyógytárában* 
•i) in» ilTiTiiatfÉliigTfr^^^ r T '¡nriii rr 

Nyomato t t a S l a y t á s és Vidéke g.yorssftjíóján, 1903 , 
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