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Egész évre . . , 8 kor. — Félévre . . . . 4 kor. 

Negyedévre . . . 2 kor. — Egyes szám . 16 fiit. 

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

Hirdetéseket jutányos áron elfogad. 
Kiadó s lap tulajdonos SÁMUEL ADOLF. 

4465/1908 Szarvas község elöljáróságától. 

Árverési Tm dei/mény. 
Alulírott a községi e.'ő! jár óság részéről ezen-

nel közhírré teszem, hogy a község tulajdonát 
képező 20 parczella szántóföld 3 évre 1908. 
junius 16-án délelőtt 9 órakor, — a községi köz-
művelődési alap talajdonát képező tulajdonát 
képező 27 parczella szántáföld "6 évre 1903. 
Junius hó 19-én d. e. 9. órakor fog a község 
tanácstermében nyilvános árverés utján haszon-
bérbe adatni. 

A képviselő testület 109/1908. k. gy. számu 
határozatával jóváhagyott árverési feltételek 
irodámban a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Bérbiztösiték faj ében félévi haszonbéri összeg 
az árverés befejezése után nyomban leteendő, 

Szarvason, 1903. Junius hó 12-én, 

Salacz József, 
I-ső jegyző. 

A vidéki városok rendőrkapitányai kőzött 
mozgalom indult meg, egy kongresszus megtartása 
tárgyában. A kongresszus napirendjének két 
főtárgya lesz: a rendőrkapitányok s rendőrségi 
tisztviselők anyagi helyzetének javitása, s a 
rendőrség államosítása. 

Mi örömmel üdvözöljük a kongresszus esz-
méjét, őszintén óhajtjuk., hogy a kongresszus ered-
ményes és tanulságos legyen. 

A rendőrkapitányok anyagi helyzete a vidé-
ken még csak trhüetö. A fix fizetésük általános-

ságban nem valami nagy,, de ezt többszörösen 
fölülmúlja a mellékes jövedelem ; természetesen 
a törvény által megengedett és szabályrendele-
teken alapuló kereteken belül. Nem is a rendőr-
kapitányok szegénysége az, amely fölkelti a 
szociális iró részvétét, hanem igenis a rendőr-
ségi tisztviselőké, az alkapitányoké, fogalmazóké, 
hadnagyoké és a közrendöröké. Felelőségterhes, 
nehéz munkát végeznek a rend e fentartói, éjj el -
nappal talpon keli lenniök, a lelkiismeretes 
nyomozás halálra fárasztja őket, de mindezért 
oly silány dotációban részesülnek, hogy alig 
tudnak megélni. A legtöbbje családos ember 
sokhelyütt, a közrendőr olyan fizetést kap, hogy 
Budapesten még- az utczaseprőnek is több vau 
s egész élete nem egyébb nyomorúságnál. 

E silány fizetésekből kétféle kár háramlik 
a közre. Először az, hogy a rossz fizetésért meg-
felelő megbízható egyének nem igen állnak a 
rendőrség szolgálatába, az ilyenek másutt jobb 
javadalmazással könnyebb megélhetési módot is 
találnak. Másodszor az, hogy igen sok vidéki 
városban a rendőrségi közegek, talán a magasabb 
rangnak kivételével, korruptak, megbízhatatlanok, 
értelmetlenek, megvesztegethetők és lusták. Olcsó 
húsnak hig a kve. 

Sok vidéki városban ezért áll rossz lá,bon 
a közrend. A lopások, betörések, utczai táma-
dások, verekedések napirenden vannak s bonyo-
lultabb bűnügyekben a rendőrség szinte tehetetlen, 

A közrend a fundamentuma az állami és 
társadalmi iétnelí, a rendőrség a végrehajtó 
hatalom s ezek sok vidéki városban nincsenek 
jó kezekbe letéve. Oka ennek csak az, hogy 
olcsó húsnak hig a leve. 

Mily előnyösen megváltoznék a helyzet, ha 
államosítanák a vidéki rendőrséget! Nézzők csak 
a budapesti államrendőtséget! Figyelniezetlebb, 

szakban tanultabb és hozzáférhetetlenebb testület 
alig van, mint ez. S ha bűneset történik, kitüíiő ' 
közegek állanak a nyomozás rendelkezésére 
s alig egy-két eset történik évente a milliónyi 
lakóval biró fővárosban, melynek tetteseit e 
rendőrség ki nem nyomozná. De nemcsak a 
közrend, a közigazgatás teendőit is mintaszerűen * 
végzi e testület. Ég és föld a külömbség tanult1 

tság és megbízhatóság dolgában a budapesti és 
a vidéki rendőrség között. így boldogul egy 
intézmény, melyet a hatalmas s minden eszközzel 
rendelkező állam szervez és tart fen.-

Az állam kezelésében ily intézményé nőné 
ki magát a vidéki rendőrség is ami nagy haladást _ 
jelentene közállapotaink javulásában. Emelkednék 
a nivója s az erkölcsi ereje. Manapság ugy áll 
a dolog, hogy e rendőrség, városi hatóság mind-
untalan hadi lábon állanak. A rendőrséget a 
város tartja fenn, viszont azonban az állam" em-
bere a főispán nevezi ld a kapitányt s az állam 
rendelkezik igen sok tekintetben a rendőrséggel, 
mely eszerint a várostól csak a kenyeret kapja, 
de az államtól a rendeleteket és parancsokat. S 
igy minduntalan hatásköri surlodások vannak a 
két hatóság között és ezek nem egyszer kínos 
incidensekre áadtiak alkalmat. Mindennek véget 
vetne az államosítás. A közrend olyan álta-
lános érdek, hogy annak közegeivel első sorban 
mindnyájunk összesége, az állam jogosult rendel-
kezni. Kétszeresen, szükség van erre manapság, 
midőn a vasutak, a forgalom, a számtalan felsőbb 
hatósági rendeletek s a munkásmozgalmak egye-
temes központi felügyelet alatt tartoznak állani, 
mert ez egész ország érdekével összhangzásba 
csak igy lehet hozni a rendőrség működését. 

Nézzük a csendőrséget, a mely szintén álla-
mi intézmény. Fegyelem, tanultság. megbízható-
ság és tekintély dolgában mennyivel felette álla-

Beszélgetés Olasz Klárival. 
A színész, amint a színpadra lépett, egész lelké-

vel a .nagy közönségé. Es a közönség, ha megkedvel 
valamely színészt, nemcsak akkor érdeklődik iráuta, ha 
a színpadon van, hanem mindig, valahányszor hall, 
olvas, vagy beszél róla. 

A hétfőn előadott a Monna Vanua" czimü dráma 
annyira, megnyerte közönségünk tetszését, hogy azt 
hisszük szolgálatot teljesítünk közönségünk iránt, mi-
dőn a czimszerep alakítójáról egyct-mást elmondunk. 

Munkatársunk a het folyamán felkereste Olasz 
Klárikát, ezt a nagy tehetségű, fiatal művésznőt, aki 
mint Momia Vau na, valósággal meglepte és elragadta 
közönségünket alakításának tökéletességével és felkérte, 
mondjon valamit olyan dologról, melyek neki kedvesek 
és a közönséget erdekeim lógjak. 

A fiatal, bájos művésznőt munkatársunk lakásán 
találta, amint éppen a „Neró aiiyj;i"-nak Popea szere-
pét tanulmanyozta. Sajnos azon Kérdésre, hogy „Neró 
anyjá"-t eiOadják-e Szarvason, nemmel felelt, 'mivel 
csak most kezdenek foglalkozni a darabhal és ez sok-
kal nagyobb es behatóbb tanulmányt igényel, semhogy 
ilyen rövid idő alatt elkészülhetneuek vele. 

— Mennyi idő keli Önnek, egy szerep tanulmá-
nyozására ? — kérdő munkatársunk. 

A művésznő csengő, dallamos hangon válaszolt. 
Kérem ez tisztán a szereptől függ. A nehezebb 

szerepekre természetesen több gondot, időt és fáradt-
ságot kell fordítanom. Itt van például a Monna Vanna. 
Un is észrevehette ez elég nehéz szerep és mégis 
Móimyeü e s híimar tauultain meg, mert elragadott 

ennek az asszonynak csodás elszántsága, nemes, szep-
lőtlen tisztasága és az a nagy erő, melylyel megaláz-
tatása utáu Prinzivalle-t megmenti. 

— És magáról a darabról mi a véleménye ? 
Erről a darabról nagyon nehéz véleményt 

mondani. Észrevehette ezt abból is, hogy milyen elté-
rően nyilatkoztak róla a fővárosi kritikusok. Az én 
meggyőződésem az, hogy hatalmas alkotás és a Szerzőt e 
nagy philosophus, de még nagyobb költő. Azok az eszmé-
ket Maeterlinck Marco által hirdet a humanismust 
szolgálják és habár a mai társadalom nagy részére 
nézve még koraiak, nagy igazságot rejtenek magukban. 
Rendkívül ¡¿gaznak találtam a nép jellemzését, mely 
elfogadja egy asszonytól a megmentését, de nem tud 
hinni annak tisztaságában, aki érte kész yolt legdrá-
gább kincsét, asszonyi becsületét feláldozni. 

— Mit tart a darab többi szerepeiről? 
— Marco szerepéről már beszéltein, Prinzivallé 

alapjában véve nem bestiális ember, pedig erre mulat 
az a feltétel, amihez Piza megmentéséi köti. Ne feled-
jük, hogy Priiizivallo köviil ekkor minden összeomlana 
készül és lelkét csak az az egy gondolai foglalkoztatja, 
hogy Vannât bármily rövid időre is magáénak mond-
hatta. Azt az óriási változást, mely Prinzivallé 
lelkületében végbemegy az oka hogy megta-
lálja Vaimában, amit benne megszeretett és amit felőle 
lelkében éveken át megőrzött. Hisz Priitzivalle maga 
mondja : „Igenis, megtettem volna, ha nem te lettél 
volna ! . . . Sőt veled is megtörtént volna, ha nem 
hasonlítottál volna ahhoz, aki voltál l . . 

öuidonak buknia kell, mert nem tud felül emel 
kedni a römeg felfogásán és mert határtalan szerelme 
daczára, nem ismeri Vannât, 

— Monna Vanna szerepe igen fárasztó lehet. , , 
mit érzett On a darab eljátszása közben é£ utáu ? , 

— Az előadás közben nem tudok másra gondolni 
csak a gzuepemre ; egész lényem el vau vele foglalva. 

de ugy érzem, hogy ilyenkor a közönséggel mintegy 
delejes összefüggésben vagyok. Rendkívül jól esett, 
hogy Monna Vaunában teljesen le tudtam kötni a kö-
zönség figyelmét. Az előadás után a fásultság egy bi-
zonyos nemét érzem, és öltözőmben székemen ülve pár 
perczet teljes mozdulatlanságban töltök el. 

— Szereti Nagysád a színész pályát ? Mióta mii« 
ködik? * 

— Hogy szeretem-e ? 1 Rajongok érte és egyedüli 
vágyam, hogy folyt' n tanulhassak hogy minél közelebb 
juthassak a tökéleteshez. Megjegyzem fiatal színésznő 
vagyok (virágvasárnap óta működöm, akkor végeztem 
az akadémiát) és egyedüli vágyam a közönséget szol« 

— Mi a véleménye a szarvasi közönségről? 
— Mi színésznők olyan közönségneK szeretünk 

játszani, mely megért belliinket. Nos jol esik kijelen-
tenem, hogy a szarvasi közönséget ilyennek találtam. 
Áltálában véve nagyon jól érzein magam Szarvason. 
.Szabad idomét az „Erzsébet ligetben töltöm, melyet 
nagyon szeretek. Megjegyzem, pesti lány vagyok és 
sokat gyönyörködöm h szabad természet szépségeiben 1 

— Milyen darabokban látjuk még Szarvason ? 
— Ez természetesen a duTCtonöi függ. Herczeg 

Ert-encz „Balatv.ni regéjéében játszom nagyobb sze-
repet. 

Munkatársunk azzal a meggyőzödé'ssel távozott 
az elragadóan kedves művésznőtől, hogy nemcsak nagy 
tehetséggel, hanem kiváló szép elmével is még ajáu-
dékozta Őt a jóságos Ég, ; 

S. P. 
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fiak a falusi csengŐrök a városi rendőröknek. 
A nép inkább respektálja őket, inert inkább im-
ponálnak neki. 

A rendőrség ál lamosítása n e m boszorkányság . 
Olyan fe ladat , me lye t k ö n n y e n lehet megoldani . 
N e m is költsége«. Ha a városok csak anny iva-
támogatják az államot a vidéki rendőrség szeri 
Tezésében támogatásában, mint amenny ibe ez 
most kerül nekik , ezsel a fontos ügy fieanciális 
része el is van intézvb. 

Üdvözöljük tehát a vidéki rendőrkapitányok 
kongresszusát és közhasznú alkotásokat várunk 
tőle. 

H Í R E K . 
— Közgyűlés. Szarvas község képviselő tes-

tület* 1903. junius hő 9-én délelőtt 9 órakor közgyü-
léBt tartott, mely a következőképen folyt le. A/. 1903. 
májas hó ao-iki közgyűlés jegyzőkönyve egyhangúlag 
jóváhagyatott. Hitelesitőkkűl felkérettek Csicsely 
János és Litauszki György Máté. A községi szervezési 
szabályrendelet jóváhagyatott némi csekély változ-
tatással. A községi és Cultur alap tulajdonát képező 
iagstlanok bérbeadására vonatkozó' árverési feltételeket 
jóváhagyta & közgyűlés azzal, hogy az ingatlanok 
felváltva 3 évről 3 évre adassanak bérbe. Berényi 
József gyomai lakos kérvénye & községi kötelékbe való 
felvétele iránt: A kötelékbe való felvétele 'megtagadta-
tott. Alispán ur felhívása a Miklós deákmalmi ut per-
költségei tárgyában tudomásul vétetett a a felmerülő 
költségben 235 K 50 f. kiutalványoztatok. A május havi 
pónztárvizsgálti jelentés tudomásul vétetett. A községi 
mérnök véleményes jelentése az asphalt járdának to-
vábbi 10 évi fentartására vonatkozólag: Ez ügyben 
már a képviselő testület korában határozott, ujabbi ha-
tározat hozatal szükségtelen. Id. Juhos György és tár-
sai, és özv. Hrncsjár Pálné kérvénye vizazab. adó 
visszafizetése iránt elutasittatott azon okból mert az 
ügy nem tartozik a képviselő testület elé s a befizetett 
artéri költség jogosan vétetett be folyamodóktól. A 
törvényhat. határozata a gőzfürdő terveire >onatkozó-
lag, melynek értelmében a törvh. bizottság a kívántak 
figyelem vételével készített póttervet jóváhagyta, 
tudomásul vétetett. 

— Jegyzőválasztás. Békésszentandrás község 
f. hó 10-én tartott jegyző választásán a megüresedett 
első jegyzői állásra 24 szótöbbséggel Dr. Hajas József 
szarvasi ügyvédet választotta meg. 

— Uj ügyvédjelöltek. Dérczi Antal és Szenes 
Béla szarvasi ifjak a kolozsvári tud. egyetemen a 
jogtudományi szigorlatot sikerrel letevén, az aradi 
ügyvédi kamara őket az ügyvédjelöltek névsorába foly-
tatólag felvette. 

— Úszóverseny. Oláh Miklós torna tanár a 
mai nap délutánján úszóversenyt rendez a holt Körösön. 
A közönség a vashidról nézheti végig legalkalmasab-
ban a verseny lefolyását. 

— Rossz idők járnak. . . A szerb királyi 
családot kiirtották, jóságos királyunk ellen merényletet 
intéztek. . . A magyar nép bizonyuyal nagy aggodalom-
mal fogadja e megdöbbentő híreket. Aggodalmát növeli 
a szeszélyes időjárás, mely egész évi munkáját siker-
telenné teheti. Miut értesülünk Décs és rózsáskerti 
pasztákon oly vihar és zápor dult, mely az idei ter-
mést teljesen tönkre tette. 

J u l i a l i s . Ugy értesülünk, hogy tanulmányai 
kat a budapesti egyetemeken folytató ífjaink julius 
18-án egy a népkertben megtartandó egyszerű juli-
álist szándékoznak rendezni. A mulatság azonban csak 
az esetben lesz megtartva, lia az iránta nyilvání-
tandó. érdeklődés reményt nyújt arra nézve, hogy a 
mulatság minden tekintetben sikerülhet. Előre is me-
legen ajánljuk közönségünk figyelmébe. 

— V i z s g a . Szombaton d. u. 3-kor tartották 
meg a főgym. tornacsarnokában a tanitó képzővel kap-
csolatos gyakorló iskolában igen szép számban össze-
gyűlt közönség jetenlétében a, vizsgát. Az egész vizsga 
különösen pedig a számtanbau való ügyessége a gyer-
mekeknek osztatlan tetszését vivta kí a közönségnek, 

— U j p o s t a h i v a t a l . •Ó-Kígyóson május 16-tól 
uj posta hivatal lett felálitva. Az Ó-kigyósi majorban! 
nagy az öröm a valóban égető szükség teljesítésű 
alkalmából. 

— Koronázási emlékünnep. A helybeli izr. 
népiskolában, mint minden évben, ugy ez idén is szép 
közönség előtt ünnepelték meg a koronázás évforduló-
ját. Reggeli 9 órakor szép .számú közönség gyűlt egybe 
az egyik tanteremben, hol a tanulók szép énekkel és 
szavalatokkal gyönyörködtették a közönséget, a tanitők 
a hazafiságról és történetből tartottak előadást. Ez 
alkalommal osztották el a tanulok közt a Férenez József 
alap kamataiból rájuk eső részt, mely összeg bizony 
nagyon csekélynek mutatkozott, a jelelevők közül azon-
ban néhány jószívű uri ember szép összeget ajánlott fel, 
ugy hogy nemcsak a szegény, hanem a jobbmodu tanu-
lóknak is jutott néhány korona. A nemesszivti ada-
kozók : Grimm Mór bíró, Grosz Mór, llobicsek Sándor és 
Készt Sándor urak. — Délután a gyermekek az iskola 
udvarában gyűltek össze, hol zeneszó mellett mulattak 
egész estig; — Ez alkalommal ismét szép összeg gyűlt 
úsizd a vendégektől, melyből a gyermekek pompás 
uzaonát kaptak, a felmaradt özszeg, mint halljuk, az 
ifjúsági könyvtár gyarapítására fog fordíttatni. 

— Szerencsétlenség. Mácsár János békés-
szentandrási lakos, ki mint állami utkaparó e hó 10-én 
a Körös vashidján dolgozott, munka közben megéhez-, 
vén, leült az ott levő vizes kocsi rudjára, hogy elfo-
gyassza a magával hozottakat. Mialatt gondtalanul evett-
Lederer földbirtokos béresei a híd felöl gabonát hoz-
tak. Egyik ügyetlen béres azonban oly szerencsétlenül 
hajtott, hogy szekere beleakadt a vizes lajtba és ugy 
elvitte azt magával, hogy a rajta ütő utkaparót a sze-
kér alá dobta, még pedig oiy szerencsétlenül, hogy 
mind a két lábán keresztül ment a szekér kereke a 
rajta levő 25 mm. teherrel együtt. A szerencsétlen-
nek a csontja meglapult a nagy teher alatt, de sze-
rencsére csontlörést nem szenvedett, 

— V á s á r o k . A szokásos nyári vásárok Szarva-
son junius 20 és 21-én. B-Csabán pedig junius 26. 27. 
28-án leszoek megtartva. Tekintve a lakosságnak ara-
tás előtti nagy pénzszűkét a vásár sikeréhez 
nem sok reményt nyujthatunk a kereskedőknek. 

— S e r t é s z á r l a t . Békés vármegyének szarvasi 
járásából a fellepett sertés betegségek miatt sertéseket 
Ausztriába hajtani tilos. Bizony meglehetős esapásezaz 
amúgy is rossz viszonyok között. 

— A gőzgépkeze lök és kazánfűtők vizs-
gáló bizottsága junius hó 29-én Csabán képesítő vizs-
gálatot tart. A vizsgázni akarók kellően felszerelt 
kérvényeiket a m. kir. iparfelügyelőséghez — Arad, 
Rákóczy-utcza 20. szám I. emelet nyújtsák be. 

Színészet 

Felelős a szerkesztésért Sámuel A. a kiadó 

V i s s z a v á r l a k 

Irta: Endrődi Sándor. 
lanltl OlMí Klári, a itmm Süiaj.&i' jdn. «-.¡ki imngVírnBTÍn, 

Jön ára, mikor visszavárlak . . , 
A rezgő, búcsúzó sugárák 
Egymást csókolva lágyan, szépen 
Simulnak el a tiszta légen; 
Csobban a tótükör hulláma 
Inog, bomlik az erdő árnya; 
Tévedt madár sikítva szálldos, 
Kavarog, még egyet kiáltoz 
8 lehull a holdfényes habokba', 
Távol valami lassú ének 

Mint hogyha hárfát pengetnének —• 
Szólt titkos vágytól áradozva, 
Azután csend lesz, és sötét lesz. 
Sugár, dal elszállnak, kivesznek, 
Csák szivem bágyadt tüze reszket, 
Csák • lelkem sejt, emlékszik, érez, 
S azt hiszem: most fog jönni árnyad, 
J°nnöd kell! Várlak! visszavárlak! 

Jönnöd kell1 Itt a bűvös ejjel, 
A temetőben szeretsz éjjel 
Halványari, holdfény- s ködruhában 
Súsogó szellemek bolyonganak, . . 
Nekem megháltál) ez nem álom! 
Köztük vagy — oh tudom, hogy ott vagy! 

nélkül, fázva, koszorút 
wé 

S panaszra nyitnád hervadt ajkad, 
Jajdulnál, szólnál. — mindhiába! 
Nálam a Htok oldó zára, 
Mélylyél tálán még megválthatlak''. 
Az irgalom, mit nem érdemelsz, 
A feledés, mely üdvöt adna, 
A szó, mely áld és megkegyelmez, 
Bár szörnyű váddal vádolhatnat 
Oh, minden, a mi megbocsáthat — 
Nálam van s várlak, visszavárlak! 

Jönnöd kell. Kétes félálomban, 
Mikor a lámpa végsőt lobban, 
Es künn a véghetetlen éjben 
Viharos hó felhők robognak; 
jfelesküszöm a mély pokolnak 
Hatalmaitf és visza kérem 
A hazug álmok koldusrongyát, 
Bűneidt gyilkos szemed éjétf 
Míndazti mik lelkem megrabolták 
8 hitem, bizalmam összetépték . „ . 
Szövetkezem az iszonyattal, 
Hogy kéljen s törjön ellenedre, 
Átkozlak rettentő haraggált 

Boszuló láztól sújtva, verve ', 
Reszkess! . . . 

Ne f élj! ah, szivem vérzik, 
Bolyog, esititva küzködésit, 
Szemembecsöndes JcÖny szivárog 
£ mk várlak^ ismét mmmírkikj 

Folyó íió 6-án, szombaton kezdte meg Pesti IhásZ 
Lajos társulata 15 estére tervezett játékciklusát. 
Korábbi évekből ismerjük Pesti rátermettségét, szer-
vező képességét, és tudjuk róla, hogy amit ígér, be is 
váltja. A társulat eddigi működése megelégedésünkkel 
találkozott. Nem vitatjuk : jó időben jött-e > a darabok 
összeállítása helyes-e. Ez a színügyi bizottság dolga. 
A jelenlegi program csak újdonságokat nyújt, nem épen 
abból a fiókból, melyben a klasszikusok hevernek. 
Szerintünk a ciklusnak ezen az alapon való őszzefüzéae 
kifogásolható. Hogy valamely újdonság ingerlő erejét 
hamarosan elveszítheti, ha neracsupán a fővárosi lapok 
sokszor nagyon kétes értékű referádáiból ismerjük, 
hanem saját szeműnkkel láttuk : bizonyítja a szerdai és 
csütörtöki előadás, Nam értjük, miért c s a k ujat ? 

Pesti társulata jó, örömmel látjuk, hogy közön-
ségünk figyelmét, rokonszenvét és pártolását megnyerte. 

Szereplését a Bakonyi-Martos-Huszka Bob herce-
gével kezdte meg. Szorongó nézőtér hirdette, hogy a 
mi érdeklődésünk teljes. Szinte izgatottan vártuk ezt 
a darabot, melyhez a 100 előadás rendkívüli sikere és 
Fedálc Zsazsa ünnepeltetése tapad. Van is irigye elég. 
Nos, a rossz nyelvek ráfogása, hogy ingyen váltott 
jegyekkel csináltak telt házat, hogy a „felsőbb nyo-
más" és „nagy dob" intéztek mindent, nem magyaráz 
eléggé. I l y e n sikerhez még is csak kell valami, amit a 
szerzők ügyessége, talentuma érlelt, ha nem is mondjuk, 
hogy Bob: Lili vagy Szultán. György herczeget Gerlaki 
Hermiu, a társulat primadonnája adta. Hiányzott ugyan, 
valamicske a 20 éves princ természetes csintalansagá-
ból, hangja mintha kissé fáradtnak látszott volna, de 
rokonszenves, kedves alakítást nyújtott. Gerlaki friss 
temporamentuma biztositéka a sikernek. A közönség 
sokat tapsolt neki. Partnere, Némethné Ilona (Annie) 
gyengélkedése miatt nem tudott kellőkép érvényesülni ; 
jó reménynyel nézünk további szereplése elé. Simon Ma-
riska (királyné) játékából hiányzott a helyzetekhez 
szabott változás a hangbau, egyébként jól játszott. 
Pompoiiiust (Nimeth) másnak gondoltuk- Jók voltak 
Boda (Píümpüdding), Szabados Gizi (Viktória), Újvári 
Falussy is. 

Vasárnap Verő dalos vígjátéka, a B a j u s z került 
szinre. Egy darab korkép a rocoeo parókás selyem-
topános idejéből, ellentétbea 'a magyar faj és szellem 
természetességével és határozottságával. S mindez egy 
kedves, mulatságos ötlet korúi forog : a magyar bajusz 
hatalom; a bajuszos csók az igazi csók. A szereplők 
becsülettel megállták helyüket. Rendezés, játék, ének 
az első előadáshoz mérten egyöntetűbb és jobb volt. 
Csak azt jegyezzük meg, hogy a második felvonás 
kissé frissebb előadást kívánt volna. A cake walke 
ebben a formájában tülekedés inkább mint táncz ; 
szinte jól esik, mikor azután a magyar csárdást ropták. 
A tánczosokat csak dicséret illeti. Gerlaki Hermiu 
(Matilda) ugy játékával, mint énekével megfelelt a 
várakozásnak. Falussy Jstván (Kozáry Gábor) mind-
végig lekötötte érdeklődésünket magyar gentryalakitá-
sávai és szép hangjával. Német János mint Placlnvitz 
diplomata karakterisztikus volt. Nagyon kedvesen ját-
szott Simon Mariska (Rosette), aki kis szerepét szere-
tetreméltóan kiaknázta és Papp Mihály, ki a magyar 
huszár büszkeségét, makacsságát és urához való igaz 
ragaszkodását és természetes egyenességét pompásan 
alakitotta. Jók voltak Németné (Ilona), Baróthy (Kozáry 
József), Mihályfi Júlia (Amália, és Tóth Antal (gazda) is. 

Érthető éideklődéssel néztünk a hétfői előadás 
elé. H ó i d » V a n n a ! Maeterlinck drámájának 
valóban a v i l á g o t jelentő deszkák szereztek hírnevet 
Zúg a fejünk attól a sok czikktől, melyet a hivatott 
és nem hivatott kritika róla összeirt. Sikerre csak a 
Rostand Cyranoja mérkőzhet vele, költői értékre nézve 
talán mögötte marad de komolyságával szépségével 
messze fölülmúlja. E rövid referada szük keret a vitat-
kozásnak, Hogy lélektani képtelenség! Hogy csengő 
nyely és tiráda. Semmi más ? ugyan mondjátok meg : 
mi a Hamlet, mi a Lear? mi bűne van Júliának, hogy 
a veronai ifjúval a halált érdemelje ! Erre feleljetek : 
A lélek minden, minden titkos rezdülését meglesni s 
n e k ü n k tenni érthetővé — Shakspere is gyönge. 
Hányszor hallottam, hogy a rőt szikla, a lilasziu viz 
csak a festő palettáján van meg. S akkor előáll egy : 
én láttam ilyet! Napsugarak játékát uszó felhőkön, 
alkonyat tüzét az ég alján, erdők lombján, tenger 
vizén ; tán láttuk, de a festékes vászonra ráfogjuk j 
hazug. Miért megy Vanna Prinzívalle sátrába ? Mi az 
egész dráma ! Hol a költői igazságszolgáltatás, mely a 
nézőt megnyugtassa? Sokat Írhatnánk róla, de nem 
tesszük. Elvégre is mindenben gondolatot keresni, czélfc 
és irányzatot, ha költőről van szó ; akadékoskodás. Ha 
költő vagy ; a költőiség munkádból nem fog kiànyzani 
soha s ez minden. Van s z é p abban, amit írtál, van 
hát i g a z is benne. Mit is mond Marco a fiának, 
mikor a visszatért Vanna kezét tördeli ; Ne ítélj fölötte 
m a . . A holnap igazat ad neki. — Nos és az előadás ? 
Jó volt,, becsületes tanulmányra vall. Olasz Klári ját-
szotta Vannât. Hallgassatok Márkusról, Torkig van az 
ember a folytonos összehasonlitással. Ki a vivát Í az 
isteni Sarah vagy Duse, Zacconí vagy Salvini, Márkus 
vagy Madame Maeterlinck! Nekünk elég, hogy Olasz 
Klári Vannât belevitte'a lelkébe ; itt-ott egy hang tán 
nem a lélek hangja volt. nem az igazi Yannáé, de 
Vanna volt, az a Vanna, akit oly nehezen vártunk a 
akit nem értettünk p e g igazán, A közönség tapsa a — 
recipe szerint tört ki, mikor a függöny legördült. A 
publikum elsiklott a Il-ik felvonás igazán finom és 
művészi jelenete fölött, mikor Vanna Priuzivalle sátrá-
é n a fímzai condottiere vallomását hallgatja, be^é) 
s kezét n/yjtja m h i n jelanetíít 0$ MteM^ 



jobban. Éreje, igazsága a III. felvonásban érvényesült 
leghatásosabban! Hősége ura iránt, fokozódó heve a 
"kétségek közt, elfordulásaGuidotöl, szenvedélyes odabo-
rulása Prinzivalle keblére, testének remegése, hangja, 
szeme az ••alakítás művészi tudatosságára vallanak. A 
tapsok akkor is igazak voltak, ha — nom voltak igazaki 

Prinzivallet Papp Mihály adta; a kemény zsoldos 
katona jobb volt a Vaimáért ellágyult condottieranél. 
Falussy István mint Guido az utolsó felvonásban iga-
zabb, mint az elsőben. Baróthy(Marco) az öregség nyu» 
galmával és határozottságával hiveu alakított. Trivul-
ziót (Újvári) másnak gondoltuk : a signoria biztosa és 
kéme nem volt eléggé jeliemzetes. — A sziuház tele volt. 

Kedden Molnár Ferencz bohózatát láttuk: a 
D o k t o r u r a t . Kétségtelen, hogy a darab javából 
való az ujabb magyar bohózat termékeknek. Franczitfs 
szellemesség, üde lelem ény, egymás tetejére á'litott, s 
mégis természetesen, bogozott helyzetek összege. A túl-
ságosan vérmes fiatal ügyvéd terveit csúffá teszi egy 
betörő agyafúrtsága. A pálma Németh Jánosé, ki 
Puzsér szerepét mindvégig gazdagerü ötletességgel 
és elevenséggel játszotta; ha nem. csalódunk, az Utolsó 
felvonásban épugy visszaélt a s z e r z ő szavaival, 
mint gazdája, az ügyvéd bizalmával, 
miiit dr. Sárkány 4s Falussy Csató szerepében szintén 
jók voltak. P. Tárnoky Griza (Sárkányué), Szabados 
Gizi (Lenke) és L. Mihályi! Júlia (Marosiné) megfe-
lelően alakítottak. 

Másnap Faragó 3enö és Barna Izsó regényes nagy 
opéretteje, C a s a n o v a került színre, bérletszunetben. 
Ha valahol, ugy ebben a darabban figyelhettük meg 
a drámai elfajulást. Színes kosztümök, könnyű ének és 
zene: ez az «gész. A meséje : gombhoz varrt kabát. 
Az előadás az eddigieknél gyöngébb volt. összjáték és 
együttes ének meg-megzökkent, a zenekar sem felelt 
meg egészen föladatának. Nekünk ugy tetszik: a dara-
bot nem gyakorolták be eléggé. Meg is csonkították. 
A z utolsó felvonás így nem érthető egészen; a csatta-
nója nem határozott. Falussy (Casanova) csak az utolsó 
felvonásban talált igaz hangot; Papp ¡Mihály éneke 
nem sikeralt; Németh János mint Petruccio volt a leg-
jobb. Gerlaki Hermin ezúttal is kedves temperamen-
tummal játszott; kelleme a gunár-dalbau érvényesült 
legteljesebben; tapsból és virágból kijutott neki. A 
jobbak közül megemlítjük Szabados Gizit, Olasz Klárit, 
Simon Mariskát és Boda Förenczet. 

A csütörtöki előadásról jobb szeretnénk hallgatni. 
Ez a Gathi Soma bohózata? Ilyen a H á z a s o d j a n k ? 
Szorongott a nézőtér ; de lobogó kedv és vidámság 
helyett ott kísértett a lehangoló csalódás és — boszan-
kodás. Kiabálásnál ós eszeveszett lótás-futásuál egye-
bet alig élveztünk. Szinte beleszédültünk a nézésebe. 
A bohózat sok furcsaságot megenged; egyet azonban 
sohase feledhet, — az Ízlést. Arra való a jó színész, 
hogy megkeresse, akkor is, ha a szerző ezt az alapot 
kirúgta maga alól. Amikor megemlítjük, hogy a darab-
ban (melyet igénytelen nézetünk szerint kár volt 
színre hozni) többek közt Grerlaki Hermin, Szabados 
Grizi L. Mihály fi Júlia, Kovács, Falussy, Baróthy, 
Papp, Németh, Ujvari is szerepeltek, eleget tettünk 
tudósitói feladatunknak. Utána 7 pontból álló hang-
versenyt hallgattunk végig, Tóth Antalt elismerés illeti 
Vörösmarty Vén czigányának igaz érzéssel való el sza-
valásáért. Olasz Klári finom hangsxinezéssel adta elő 
Endrőűi egy versét. Németh János ugy tréfás énekével 
mint paródiáival ügyeskedett. Újvári Tánczparódiája 
is tetszett a közönségnek. Falussy kissé monoton „fuvola 
solőjánál" jóval értékesebb volt éneke, hauem hat talán 
diszkrét és ügyesen fegyelmezett zenekiséretet érde-
melt volna! 

Pénteken Bőldí-Fejér operettejét, K a t a l i n t 
adták. A szép darabot kevés számú közönség nézte 
végig, de annál lelkesebben tapsolt a szereplőknek, 
kik mind megálltak helyüket. A kedves mese és bájos 
zeni mindenkit megkapott. A czimszerepben Némethué 
lépett föl, helyenként a gyengélkedő leplezhetlen erőtlen-
ségével. A csalódott, szivevérző asszonyt dicséretesen 
játszotta, de a c á r n ő ritkán szólt belőle. Igazán szép 
volt a harmadik felvonásban, játéka, éneke egyaránt, 
Most ía a fülünkbe cseng a Cárnő vagyok . . és Édes 
Édes álom . , . kedves dallama. Az első három felvo-
nás jó volt; de a negyedik! Nos : olyan közönynyel 
hangzott a kegyelem szava s Düplessis olyan közöny-
nyel fogadta, mintha — bocsánat a hasonlatért —• 
valaki kopott czipőtalpáért panaszkodott volna. Gerlaki 
szép volt, kedves volt. Szabados Gizi (Anica) jobban 
játszott, mint énekelt. Rendezés, díszletek, zenekar 
elismerést érdemelnek. Külön megemlékszünk a szép 
együttes énekről és a tánezokröl, Simon Mariskáról 
és Újváriról. A kisebb szerepek is beváltak, N—s. 

borotváltatta magát, pár csepp parfümé de Lys-t ön-
tött a színes battiszt-zsebkendőre. Azután szokása sze-
rint felment a klubjába. Nyugodtan, mintha mis:im 
történt volna, járta végig a fényes termeket. Pillarez-
dülés nélkül állta ki a kíváncsi és csodálkozó pillan-
tások kereszttüzét, amelyek mind azt látszottak kér-
dezni. 

— Nini, hát még mindig talpraálott volna ? 
A színházban is mutatkozott, pompásan vacsorá-

zott, nnajd ismét hazatért a nyolcszobás lakásba, amelyet 
egymaga lakott. Olt leült a szecessziós stílben faragott 
mahagoni-iróasztalhaz és belemélyedt a számadásaiba. 
Egy félóra múlva tudta, hogy a inai veszteség kie-
gyenlítése után, ha a birtokot és a versenyistállót ér-
tékesíti,. marad még összesen hat ezer forintja. 

— Epen elég egy első osztályú temetésre — 
mormogta magában keserűen. 

Ezzel elővette a pompás hatlövetűt és sokáig 
farkasszemet nézett a hideg cső fekete szemével. D e 
hirtelen mást gondolt. Egy gyors mozdulattal bedobta 
a gyilkos fegyvert az Íróasztal fiókjába és így kiál-
tott fel-: 

— Ami elég egy tisztességes temetésre, elég lesz 
talán egy uj élet megteremtésére is. 

• . J t 

II . 

Pár hónap múlva a ne^r-yorki Gulyás-avenünek 
uj szenzációja volt. A kevésszámú elsőrangú étkezők 
legbelsőjében egy feketeszemű, karcsú, halvány fiatál-
ember zokogtatta egy csomó barna fiu élén a száraz 
fát. Az ifjú művész volt a javából. Ujjai alól egyforma 
tökéletességgel törtele elő a vad szenvedély a sirö bá-
nat, az édes gyönyörűség szivíg ható hangjai. Megje-
lenésének előkelősége, modorának kifogástalansága pe-
dig igazolták a nagyhangú plakátokat, a melyek a vá-
rosreszt elárasztották: 

Hotel Greenway. 
G'-óf Kúti Aha 

a magyar mágnás vezetése alatt 
nagy zenekari hangverseny 

Gulyás-avenü 36. 
Az egész West-End, az előkelő milliárdosok ne--

gyede felkereste e szerény Gulyás-aveuiit, hogy az uj 
csillagot ünnepelje. A „magyar mágnás" nem sokáig 
maradt a Hotel Greenwayban. Csakhamar egy PISQ-
rangn impresszárió vette pártfogása alá, aki óriási Mu-
sic-Hall t bérelt a részére. Ide gyűlt New-York népe 
és a karcsú, halvány fiatal embernek garmadával hul-
lott lába elé az arany és babér. Körülrajongták, ünne-
pelték, hódoltak neki és a dicsőség- isteni italától má-
moros művész már csak mint egy álomra gondolt visz-
sza arra az időre, amikor messze tul az Oczeánon ka-
szinói tag, első gavallér és az ősi abai birtok tulajdo-
nosa volt. De azért szive mindig fájón dobbant meg, 
amikor visszagondolt arra a darab fekete főidre, amely 
az övé volt, azokra az arany kalászokra, amelyeket 
neki arattak le. Mert ez a szív magyar szív volt, ha-
misítatlan magyar sziv, amelynek drágább egy datrab 
az áldott hazai földből, mint a világ valameunyi ara-
nya és dicsősége. . . 

III . 

Kun Aha egy este a Fehér Házban játszott az 
Egyesült Államok nagyhatalmú elnöke előtt. Mikor 
hazatért inasa láiogatót jelentett. Előkelő simára bos 
rotvált yankee dzsentlmén lépett be. 

— Cheesford vagyok — mutatta be magát rövi-
den. . . 

A művész ismerte ezt a nevet. A vastrősz-
egyik nagyhatalmú igazgatójának, egy ismert hatalmat 
milliárdosnak a neve volt. Údvariasan meghajolt. 

— Szolgálhatok uram? 
— Uram, az en leányom szereti Ont — 'szóit i 

nábob kimért hidegséggel. 
— De hiszen. . .uram. . . én az Ön leányát nem 

is ismerem. . . . 
— Nem tesz semmit. Ö ismeri Önt. Akar a férjé 

lenni? 
— De uram, én nem vagyok magyar gróf. Ez 

esak az impresszárió fintája. Egyszerű köznemes va-
gyok — noha a legrégibb családok egyikéből. 

N-̂ m tesz semmit. A leányom nem a grófi címért 
szereti. 

— De nekem azonban pár ezer dolláron kívül 
amit eddig félretettem semmim sincs! . . 

— Nem tesz semmit, felelt a yanke változatlan 
nyugalommal. Az én leányomnak van tiz millió hozo-
mánya és halálom után egész vagyonom az övé. Ismer-
kedjék meg vele és aztán közölje elhatározását. Csak 
egyet kötök ki: Önöknek itt kell lakniok ahol én 
lakom és életem végéig mellettem kell maradniok. 

Miss Cheesford egyike volt a legbájosabb és. leg-
csinosabb kis missziknek, akiket a yankeek földje valaha 
termett. Nem csoda tehát, hogy Kun Abának .degenere' 
Kun, nem volt kifogása a-házasság ellen.. Egy hónap , 
múlva tehát férje volt .missz Cheesforduak és; veje Mr. > 
Cbeesfordnak, a amerikai milliárdosnak, a vaströszt 
hatalmas igazgatójának. -

; IV. -

További félév multán pedig, bármennyire jól 
érezte magát Kun Aba a milliók birtokában és bár-' 
mennyiro szerette az ó Terryjőt, beadta & válóiterese-r 

tet a iiev-yorkl polgári birós.agnak. 
Az uj férjet ugyanis a szerelem és bőség mámo-

rában hirtelen valami mondhatatlan epedés fogta eh 
Maga előtt látta az abai saját kastélyt, a hullámzó ve-
téseket, ax egyszerű becsületes magyar népet. Egy szép 
napon kijelentette, hogy neki menni ke]l haza Magyar-
országba. Ö máskép elni nem tud. 

Az öreg Cheesford nevetett. 
Egy teltételt kötöttem ki, ahhoz ragaszkodom, 

i Azt hiszem tiz millió és egy szép aszzoiiy, aki imádja 
az embert, megéri, hogy leküzdjünk egy kis beteges 
honvágyat, 

l)e azt a beteges vágyakozást nem lehetett oly 
könnyen legyőzni. Mindig hatalmasabb és hatalmasabbá 
v á l t / É s hiába voltak mrs. Kun könnyei. A vaskirály 
nem tágított, pedig egy nálánál nagyobb erő kénysze-
re alatt álott. A. valópör tehát megindult. 

Egy héttel mielőtt Kun Aha, zsebében az Atlau-
tió-Companíe jegyével, könnyű és mégis fájó szívvel. 
az utolsó előkészületeket tette a tengerentúli útra, be-
toppant hozzá a hajthatatlan após. 

—A leányom öngyilkos akar lenni. Ö érte minden 
áldozatra kész vagyok. Hol van hát az a Barbária ? 
Megyünk mi is Önnel 1 

V. 

Az abai birtok pár hó múlva ismét gazdát cse-
rélt- A Cheesford család millióival ott telepedett meg 
es megteremtette az ország legtökéletesebb mintagaa-
daságát, melynek gyárai is nagy ekszportot űznék. 
Kun Aba nem tart versenyistállót, hanem maga kezeli 
a birtokát és igazgatja a gyárait. Mr. Cheesfoio peáig 
eljár megyegyülésekre, szűz dohányt Siiv és tipikus 
magyar földesúr. Ez az egyetlen toglalkozá» a világon, 
melyet a vaströszt igazgatói állásánál is külömbnek 

t a r t ' BÁTTASZÉKI LAJOS, 

I. 

ííiin Aba, egy szép bíborvörös őszi alkonyon arra 
eszmélt, hogy nincs egy fityinge sem, E z a bíborvö-
rös őszi alkony egy fekete délutánt követett az őszi 
méting egy fekete délutánját, amelyen Paroli, a nemes 
félvér, Kun Aba de Kun végső reménysége, jó ötödik 
gyanánt száguldott el a birói páholy előtt. 

Gavallérosan letörni sokkal nagyobb művészet 
mint gavallérosan élni. Kun Aha ebben is méltóuax 
mutatkozott nevéhez. A yégzetes verseny után haza-
hajtatott. Otthon ülíjltözínf, a komprnyjkjáyííl 
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í f t f ! i f i l szere 
holott bktos •líílátása 

? van rá, hogy minden, 
b á r m i l y e n i d ü l t sebei biztosan begyógyulnak és 
elkerülhet majdnem minden fájdalmas és veszélyes 

műtétet, sőt amputátiót is, ha alkalmazza 
Thierry fí. gyógyszerész egyedül valódi 

Egézségi igy i h a t ó s á g á l t a l megvizsgá lva 
és vé l eményezve ! 

Az üvegek felszerelése a kereskedelmi védjegytör-
vény védelme alatt áll. 

Ez a balzsam belsőleg és külsőleg hasz-
nál. — Ez a. balzsam : 1. Felülmúlha-
tatlanul hatékony gyógyszer a tüdő- és 
mell minden betegségeiben, enyhíti a 
hnmtot és megszünteti a váladékot, 
elátlitja a fájdalmas köhögést és meg-
gyógyítja as ilyen bajokat, »•• ég ha 
idültek is. 2. Kitűnően basznál torok-
gyuladásnál, rekedtségnól és a torok 
minden betegségeiben stb. B. Minden 
iázfc alaposan megszüntet. 4. Meglepő 
gyorsasággal meggyógyítja a gyomor-
görcsöt, kólikát és hascsirakást. b. Gyön-
géd székelóst okoz és tisztítja a vért 
meg a veséket, megszünteti a ¡¡lópkórt 
és a melabufc, megerősíti az étvágyat 
és az emésztést. 6. Kitűnően szolgál fog-

ovas rogaknál, szájposhadásnál és minden fog ós 
ez&jbetegaégnól, megszünteti a íelböfögóat és a száj meg 
gjomor rossz szagát. 7" Külső használatban csodás gyógy-
szert képez minden sebre, lázas kiütések, sipoly, szemöl-
csök; égett sebek, fagyott tagok, rüb, kosz és bőrkiütések 
ellen, megszünteti a fejfájást, zúgást, szaggatást, köszvényt 
stb. Vigyázni kell mindig a zöld apácza-védjegyre, mely 
fént látható! Legbiztosabb védelem a hamisítások ellen, 
ha közvetlenül hozatjuk eredeti karton-dobozókban bér-
mentve bármely postaállomásra Ausztria-jMagyarországon 
12 kis- vagy 6 kettős üveg 4 korona. Bosziua-Jrlerczegovi-
nába 1 korona 60 fillér. Kevesebb nem. küldetik. Küldés 

csakis az Összeg élőre való utalványozása mellett. 

mélynek rendldvűli nagy a liuzólcépésscge, s a sebek gyó-
gyításában, valamint a fájdalmak csillapításában félül 
múlhatatlan. A valódi centifolia-kenőcs alkalmazhatná 
gyermekágyas nők fájó emlőjére, a tej megrekedésénél 

sebeknél, 
csont-

den idegen test, mint szálka; homok, serét, tüske stb. beha-
tolásánál; minden daganatnál, kinövésnél, .pokolvarnál uj, 
képződéseknél, sőt ráknál is ; ujjfekélynél, köröinméregnóí, 
kólyagokiiál, járástól kisebesült lábaknál, mindennemű 
é g e t t sebeknél, fagyott tagoknál, betegek fekvésétől szár-
mazó sebeknél, nyakdaganatnál, vérdaganatoknái ; iűlfá 
jásnál és gyermekek sebes fülénél stb. stb. Küldés csak az 
ősszeg előleges utalványozása után Ara postadíjjal szállító-
levéllel és csomagolással stb. együtt 2 tegely h kor. 5.0 fUl 
Nagy mennyiségű eredeti bizonylatok betekinthetők. óva 
intek a hamisítványok megvételétől és kérem, bogy tessék 
vigyázni erra; bogy minden tégel j en be kell bogy égetve 
legyen e czim: „Schutzengel-Apotheke dnt A. Thierry 
in Pregrada 

Ez a két gyógyerejében felülmulhata fc\anként szer soba 
sem romlik meg, hanem ellenkezőleg m e n t ö l öregebbek 
annál értékesebbekké ós hatékonyabbak-
ká válnak, sem lágy, sem meleg meg inon 
árt nekik, minélfogva minden évszakban 
használhatók. Csaknem mindig meghoz-
zák a segélyt ós síkéit, legalább az or-
vos megerkeztéig; természetesen solias 
sem szabad hamisítványokhoz vagy má-
hatástalan ügynevezett pótszerekhez 
nyúlni, melyeken, csak hiába dobjuk ki 
a pénzt, hanem forduljunk mindenkor 
csak ezen két rég kipiobált, kitűnő olcsó, megbízhatón 
mellett teljesen artalmatlan világhírű szerhez, moly mi a 
den eshetőségre .két, zen, minden csaladban ké zletbon kell 
tartani. Aboi nem leliui valódi minőségbeli a valódiság 
minden ismérvével kapni, ott rbndeJjók&meg közvetlenül 
ily czim a la t t : Schutzengel Apotheke des A Thierry in 
Pregrada bei líohitsch-Sauerbrunn. Központi raktár Buda-
pesten Török Józsei gyógy szerüsznélZágrábban Mittelbachfc 
gyógyszerésznél és Becsben, Brady G. gyógyszerésznél. 

Mindazoknak akik meghűlés vag5' túlterhelés úgyszintén nehezen emészthető, vogv molcg, vagy 
hideg ételek, vagy rendetlen életmód által gyomorbajt, úgymint: 

G y o m o i - k a í a r u s , g y o m o r - g ö r c s , ^ — 

gyomorfájdalom, nehéz emeszthetöség, vagy elnyálkásvdd sban szenvednek, ezen liáziszer ajánltatik melynek 
kitűnő hatása éveken kipróbálva lett. Ezen biztos szer az 

Ullvich Hubert-féle g y ó g y f ü - b o r . 
Ezen gőygyfü-bor kitűnő gyógyhatású füvekből és tiszta borból lett készítve, feléleszti az emész-

tő szerveket, az embernél elősegíti az emésztést és kitűnő hatással van a vérképződésre. 
; Idejekorán való használatnál a gyomorbaj már csirájában el lett fojtva. Azért igyekezzünk kellő 

időben használatba venni, t-'imptomák, mint : fejfájás, büfögés, gyomorégés, felfúvódás és hányás, mely idült 
gyomorbajnál sűrűbben előfordul, elmúlik néhányszori ivás után. 

Székrekedés és ennek következtében előforduló szívdobogás és álmatlanság, máj- ,és vesebaj, 
gyorsan javul. Gyógyfiibor kitűnő hatással van az emésztésre, könnyű székletételt idéz elő, eltávolít kárté-
kony agyagot a gyomor és belekből. 

Aszott, sápadt kinézés, vérszegénység, elgyengüles rendesen rosz emésztés következményei, 
rosz vérképzödés és májbaj következtében. Etvágyliiány, ideges lehangoltság, úgyszintén ismétlődő fejfájás 
és álmatlan éjszakák sok embert vittek a sírba. Gyógyfűbor az elgyengült életerőt feléleszti. 
• (A; GyŐgyfübor elösegiti az étvágyat, ezáltal könnyíti az emésztést és a táplálkozást, elősegíti az^anyag-
cserét, jó hatással van a vérképződésre és az izgatott idegeket lecsillapítja, növeli az életkedvet. Ezt bizo-
nyítja számos elismerés és köszönő nyilatkozat. 

Gyógyfűbor kapható üvegei;kint 3 és 4 koronáért következő gyógyszertárakba: Szarvas, Gyula, 
Kétegyháza, Elek, özékudvar, Kísjenö, Vadász, Sarkad, Kötegyán, Doboz, Békés, Mezőberény, Békéscsaba, 
Újkígyós, Apácza, Megyesbodzás, Kunágota. Kevermes, Mácsa, bzentmárton, Simánd, Zaránd, BorosjenÖ, 
Csermő, Apáti, Nagyszalonta, Marciháza, Zsadány, Okány, Vésztő, Szeghalom, Körösladány, Körőstarcsa, 
Gyoma, Endrőd, Kondoros, Nag yszénás, Csorvás, rJL ót komlós, Mezökovácsháza, Battonya, Pusztaszenttornya, 
Kuties-Ujezentanna, K.-Osíentanna, Fankota, 1 ok szeg, Tenke, Kornádi, Csökmő, Dévaványa, Orosháza, Arad 
Nagyvárad. Ugy Magyarort-záp minden kissebb helyiségeibe és nagyobb városaiba. 

f Úgyszintén eredeti árak betartása mellett a szarvasi gyógyszertárak (Nfgrfnyi Zoltán) 8 vagy több 
tiveg gyógyfüborfc Ausztria és Magyarország bármely községbe küldenek. 

Utánzatokra f igyelemmel l együnk! 

^ Tessék kérni Ulhich. HuberMéle gyógyíüfoorí. 

e g y az építészeti s z a k m á b a n korszakot a l k o t ó 

t a l á l m á n y (az i d ő v i s z o n t a g s á g a i n a k e l l e n t á l l ó 

h o m l o k z a t f e s t é k ) 

építészek, építőmesterek, szobafestők stb, részé-

re, magas jutalék mellett kerestetnek. 

Ajánlatok megfelelő referenciákkal 

E i c h n e r Á r p á d 
Damjanich-utca 28|A Budapest 

cimzendő. 

A F f a ^ l i i j - T á f í u l a t á l t a l ^ i á t ó t 

író 
III. sorozata 

is már megjelent és a következő köteteket tartal-
mazza : 

Czuczor Gergely költői munkai. Sajtó alá rendezte 
és bevetéssel ellátta Zoltvány Irén. 
Kazinczy Ferencz mííveibó'l. Sajtó alá rendezte és 
bevezetéssel ellátta Váczy János 
Kölcsey Ferencz munkai. Sajtó alá rendezte és 
és bevezetéssel ellátta Angyal Dávid. 
Vajda János kisebb költeményei. Sajtó alá rendezte 

® és bevezetéssel ellátta Endrődi Sándor. 
r Vörösmarty Mihály munkai III. kötet. Sajtó alá ren 

dezte és bevezetéssel ellátta Gyulai Pál. 

I. SOROZAT TARTALMA: 

Arany János munkái 1. 
sajtó alá rendezi Riedl Frigyes. 

Csiky G. színművei. 
sajtó alá rendozi Vadnay Károly 

Garai János munkái. 
sajtó alá rendezi Feronczi Zalt, 

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

Vörösmarty munkái I. 
saj tó alá rendezi Gyulai Pál, 

II. SOROZAT TARTALMA: 

Arany János munkái II. 
sajtó alá rendezi Riedl Frijyo« 

KossuthLajos munkáib 
sajtó alá rendezte Kossuth F . 

Reviczky Gyula össz. k. 
sajtó alá rendezte Koroda Pál . 

Szigligeti Ede szinm. I. 
sajtó alá rendezte Bayer József. 

Vörösmarty munkái U. 
Bajtó a lá rendozte Gyulai P4I, 

Megrendeléséket elfogad minden könyvkeres-
kedés, valamint a Franklin-Társulat Buda-

pesten. 

iw^r^&BisíBaBsa^s^ÉSBsassmtBBasiÉi 
KSBMtQKESBaaHBSEKal 
»CaWigBBMJMWlHIWn 

r u h a - m o s á s l i o z 
a , l e g - j o ' b ' t o l s é l c l t c s z i e r . m z 

— Törvényesen védve. — 
Mosó-intézetek ben, ház t a r t á sokban a l e g k e d v e l -

t e b b r i lhakéki tö . 
O l c s ó é s f e 1 ü 1 m u 1 h. a 1 1 a n jt 

Kis üveg 2 4 fillér. — tizszeri mosáshoz elegendő. 
1 nagy üveg 1*60 kor., Va üveg 1 kor . 

Kapható mindenütt! — Utánzatoktól óvakodjun ! 

VI., Rózsa-ü cza 85 jf 

fr.TWstsvíTi' 
témm « „Smvm és f m f a * gypm&pfyin, 
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