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Beliczey-utcza 11 szám, hova a Jap szellemi részét 

illető közlemények küldendőik.' 

BJ&BMJBLÍTJATKEJÍ L E V E L E K KI. K E H FOGADTATNAK. 

P I E G J E L E N I I C M I N D E N V A S Á R K A P . 

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

Negyedévre . . . 2 kor. — Kegyes szám . 1© ft.ll. 

^ i a d - ó l i i - ^ a t a l ; 
Beliczey-utcza l l . szám. (saját ház,) hová az elő-

fizetési pénzek intézendők. 
Hirdetéseket jutányos áron elfogad. 

Kiadó s lap tulajdonos SÁMUEL ADOLF, 

5365/1903. Szarvas község elöljáróságától. 

Alólirott Szarvas község elöljárósága a 
község által létesítendő a piaeztéren levő köz-
ségi ártézi kútból táplált nyári uszodával egybe 
kötött ártézi göz és kádfürdő építésére ezennel 
nyilvános szóbeli árlejtést hirdet. 

Az árlejtés Szarvasorf a községháza tanács-
termében 1903 évi juJius hó 2-án d. e. 9 óra-
kor fog megtartatni. 

Az építésre a vármegyei törvény hatósági 
bizottság felhatalmazása alapján az alispán ur 
által jóváhagyott költségvetés és pótköltségvetés 
szerint az előre nem látott kiadásokra felvett 
3297 K 89 f leszámításával 64.052 K 54 fillér 
irányoztatott elő, mely összeg a kikiáltási árat 
képezi. t 

A bánatpénz a kikiáltási ár 10 n/0-ka, mely 
összeg az áriejtés megkezdése előtt készpénzben 
teendő le, de az első kereseti összeg kiutalása-
kor óvadékképes érték papírokkal kicserélhető. 

A jóváhagyott részletes tervezet és potter-
vezet valamint a részletes költségvetés és pót-
költségvetés ugy az általános és részletes válla-
lati feltételek naponkint a hivatalos órák alatt 
az elsőjegyzői irodában megtekinthetők s ugyan-
ezek ott a tervek kivitelével 15 koronáért má-
solatban szerezhetők. 

Szarvason, 1903. julius bó 18-án. 
Az elöljáróság nevében: 

Salacz József, Grimm 31ór, 
első jegyző. birő. 

I k t á P í e n d ö ^ é g feMIIiMp ég ellieljjezé^e. 
A magyar képviselőház solia nem tapasz-

talt egyértelműséggel és gyorsasággal megsza-
vazta mult év deczember havában a kirándulás 
csökkentésére és szabályozására irányuló tör-
vényjavaslatot ós január 16-án alig két óra alatt 
ugyancsak megszavazta az ennek kiegészitése-
képen szolgáló határrendőrség felállításáról szóló 
törvényjavaslatot, A képviselőház annak tudatá-
ban és reményében intézte el ily gyorsan a két 
törvényjavaslatot, hogy ezzel egy régóta húzódó 
nemzetgazdasági bajon fog segíteni, amelyből az 
országra óriási haszon háramlik, mert útját sze-
gik a sok és haszontalan kivándorlásnak, a mely 
által Magyarország megfosztatik száz és száz 
ezer munkáskéztől, akik idegen világrészben ke-
resik azt a kenyeret, a mi idehaza önként kí-
nálkozik. 

Hónapok mulnak el azóta, és még ma is 
ott vagyunk, a hol voltunk évekkel ezelőtt, 
mert a határrendőrség felállítása még most sincs 
keresztülvive és csak ennek tulajdonitható az, 
hogy jelen év első három hónapjában felülmúlta 
a multévi óriási kivándorlást és azt a nagy 
mértékben tapasztalt visszaélést, hogy egy ré-
gebben kiállított útlevéllel többen is elhagyták 
az országot és hogy a katonaszökevények száma 
jóval túlhaladta a tavalyi százalékot is. 

Azok a hivatalos jelentések ped-igv a 
melyeket nap nap után közölnek a lapok, arről 
tanakodnak, hogy a tömeges kivándorlások is 
állandóan napirenden vannak, hogy egyes vidé-
keken már most is óriási mértékben beállott a 
munkás hiány. Ez pedig korántsem a súlyos 
megélhetési viszonyoknak tulajdonítható, hanem 
az emberek könnyelműségének, a kik nem tud-
nak az ügynökök csábitó szavának ellentálni és 
nemcsak bizonytalan és kétes jövő elé, mert 
ezek nékik hetet — havat megígérnek. 

Már ez az egy tény maga is megkívánja, 
hogy a h el ügy minisztériumban gyorsan határoz-
zanak a határrendőrség felállítása fölött, mer t 
minden nap, a melyei ezt halasztják, 100 és 100 
munkás kar elvesztését vonja maga után, ezt 
pedig utólag helyrehozni nem lehet. 

Tudjuk jól, hogy ez nem megy egy szem-
pillantás alatt, de három hónap elegendő idő 
volt arra, hogy ezt végleg tanulmányozzák és 
hogy a határrendőrség elhelyezése fölött végér-
vényesen és helyesen döntsenek. 

A mi a czikkem tulaj donkép eni megírására 
késztetett, ez főképen a határrendőrségnek mi-
kénti és hova leendő elhelyezésére irányul, mert 
nem engedhető meg, hogy ilyen nagyfontosságú 
kérdésben a kormány egyes városokkal szemben 
protekciót gyakoroljon a mint a tárgyalás alkal-
mával az egyes képviselők által célul tűzetett ki. 

Ennél a kérdésnél a döntö a célszerűség 
lehetni' clöntö és a belügyminiszterről feltételez-
zük azt, hogy ebben a kérdésben magát sem 
jobbra, sem balra lum engedi befolyásoltatni. 

Felhozták ugyanis azt, hogy leghelyesebb 
lenne Eperjesen és Pozsonyban a határrendőr-
ségi kapitányságokat felállítani, mert mindkét 
városon keresztül gravitál leginkább a kivándorlás 
és bevándorlás egyaránt és pedig Eperjesen ke-
resztül történik a galíciai zsidók bevándorlása, 
Pozsonynál pedig a morva németség átözönlése. 

Petiig nagyon téves forgalom mindkét irány-
ban, különösen Eperjest illetőleg, mert igaz ugyan, 
hogy Orlónál és Zboró vidékén a gE>licziai zsi-
dóság be vándorlása ek fordul, de ez alig képezi az 
északi bevándorlás 5 — 6 70-át, mert északon ugy 
a kivándorlás, valamint a bevándorlás közel 75—80 
°j0-ka Oderbergen át történik és így a határrend-
őrség főhelyét a Kassa-oderbergi vasút mentén 
fekvő helyeken kell felállítani. Erre pedig három 

! ' 

Á szegénységi bkonyitYány. 
(Egy tanító család életéből.) 

Az öreg nagyasszony özvegységre maradt. Sze-
gény, jó rekt-raniot el is temették nagy tisztességgel, 
A tiszteletes ur megríkatta prédikácziójával a falu 
apróját, nagyját; a szomszéd falubeli kántor meg a 
legszebbik dicséret kotájára énekelt 16 versben boldog 
— boldogtalantól elbúcsúztatta az Istenben megboldo-
gultat. 

A másik hónapban pedig megválasztották az tij 
tanítót. A nagyasszonyekuaic nem volt maradása a 
tanítói lakban sokáig. Az ősz kivetette őket onnan, 
Valami kis kelégitést adott nékik a bölcs presbyterium, 
hogy ne maradjanak a szegények krajcár nélkül, s 
aztán a, jó Isten gondjába ajánlotta őket. 

A kis faluban nem volt tovább keresni valójuk. 
Hamarosan elhatároztak magukat, hogy felmennek a 
fővárosba, bol mégis könnyebb a megélhetés, ha az 
ember dolgozni akar és dolgozik. A sláció-utcza egy 
kis udvari szoba jábari aztán naphosszam zakai olt a 
varrógép. Az a kis sötét udvari zakatoló varrógép, 
az ablakon nyiiö pár cserép muskátli volt az ő egész 
világuk. Oly kevés volt mindez és mégis . egy világ 
telt ki belőle az egész család számára. Estefelé szüne-
telt a munka a kis varrógép is nyugodhatott. A két 
kopott nádszék kikerült az ajtó mellé s megindult a 
barátságos tereíere a szomszédokkal. 

így ismerkedett meg a kis Giza a szomszéd fu-
varoséit hónapos lakójával is. Csinos fiatal ember volt, 
— a ködös Angliából került ide, Nyelvmesterkedés-
¿el tartotta fenn magát 

A szegény embereknek alig van más örömük, 
mint a szeretet. S a sorban hasonlók könnyen is együtt 
éreznek. Szerették hát ók is egymást, előbb ugy, mint 
két gazdag szerelmes. Gazdagok voltak, mert telve 
voltak boldogsággal, örömmel és megelégedéssel. Alig 
telt bele pár hónap, megvarta a kis Giza magának a 
szép fehér menyasszonyi ruhát is. 

Azután elkészültek azok az apró kis fehér ru-
hácskák. Gólya bácsi leszállott a házra. Az öreg nagy-
mamának más dolga sem volt, mint dédelgetni az ará-
nyos kis babát. A varrógép pedig újra zörgött za-
katolt 

Az idő múlt szállt gyorsan és elszált a boldog-
ság is. Nan-nap után jelentkeztek a kis lakásban a 
megélhetés nehézségei. A fiatal férjet míndgyakrabban 
a reggel vetette haza a kicsi asszonyka sokszor áz-
tatta ion-ó könnyeivel a fehér vásznát.^ Tovább dol-
gozott ós tiirt. Pedig hányszor került haza az az em-
ber mámorosan, hányszor tivornyázta e l azokat a ne-
hezen megkeresett, garasokat Egyszer azután nem jött 
haza reggel, nem jött haza másnap nem jött vissza 
többé. 

A vúrrógép pedig zakatolt, Ingott tovább, a 
szegény asszonynak a szívverése szerint. A szivnek is 
dohognia, a gépnek is mozognia kellett az öreg ma-
máért s kis Mért. 

így ment ez évekig. Mindaddig, amíg csak bírta 
az a gyönge kis asszony a nehéz munkát. Egyszer 
aztán kidőlt. Halvány arcán jjjesztóen kezdtek virágozni 
azok a félelmes kis piros foltok. Az a bizonyos száraz 
köhécselés, a melyekről a tudós statisztika azokat a 
nagy kerek számokát tudja csoportosítani s annyi han-
got lud elcsendesíteni most a maga hangos szavával 
töltötte be a szouroiu lakot. 

A tél is megjött. 
A Süvítő szél nem hagyta magukra a lázas só-

hajokat, melyek HZ asszonyka kiszáradt égő éjszakái- . 

ról elszálltak. A hulló fehér höpihék ellepték az abla-
kot, mintha a tél billió pecsét alatt bizonyítgatni 
akarná, hogy hideg van. A beteg fogvaezogva húzta 
magára a takarót. Fájuk nem volt, hogy a tüz láng-
nyelvével kicsúfolhatta volna a kívülről beszivárgó hi-
deget. 

Az öreg sektrámné csúzos kezével törte-marta 
magát, hogy egy KÍS fára meg kenyérre való kerüljön 
a házhoz. Egy darabig ment ez valahogy, aztán száraz 
kenyér nem akadt a háznál, fűlni való sem. Az uto sÖ 
faszeket tegnap rakta be éppen a kis kályhába — 
most már az sincs, hogy ráülhetne bnsulni. 

Sokszor hallotta emlegetni, hogy az egyik egy-
házi hivatalbau mindig meghalgatják a szűkölködő 
szegényeket. 

Nehezen ment a dolog, de hát meg kellet tenni. 
Magára teritette a kopott peivál kendőt, kézen fogta 
a kis üli kaját és elindult oda, liöl a könyörületes 
lelkektől még lehet segélyt kapni. 

Keszkető .kézzel nyitotta meg az ajtót és elfogult 
vissza-vissza kapott hangon mondta el a baját oda-
bent. Könnyes szemmel ejtette ki azt a párszót, mely-
lye.1 segítséget alamizsnát kért. 

Sokan keresik fel azt a helyet. Mennyi ezek közt 
az áls/.cgény. Hányan használják fel azt a jóltevők 
his/ökenységét, hogy íelrevezessék ezeket saját könnyű 
hasznukra s az igazi nyomorult'szegények kárára. 

A fiatal lelkészt is meghatották az öreg rekt-
ramné szavai, de hát kivételt nem tehetett. Elmondta 
hát, hogy itten bizony az a szokás, hogy igazolni k„ll 
a szegénységet s a szükséget. Adna ő szívesen, de 
hát így kiváuja a rend. Jólelküség el is kezdte ma-
gyarázni, mitévő legyen, hová menjen, kihez forduljon, 
hogy megkaphassa a kivánl szegénységi bizonyítványt. 

A kis unoka eleinte olbamulva hallgatta mindezt, 
azután elengedte a nagymama kezeit. Kezdte nézegetni 
a szoba bútorait, a nagy képeket, melyeken nagy s;za-



hely alkalmas: Zsolna, Kiszutca Ujhely, de külö-
nösen Csáca mezőváros. 

A .célszerűség'azt kívánja, hogy ha valamit' 
létesitünk annak az elhelyezését ugy csináljuk 
meg, hogy az feladatának meg is feleljen és a kí-
vánt eredményt fel is tudjuk mutatni. 

De még egy igen fontos dolog az, a mi ezen 
állításom helyességét bizonyítja, ez az, hogy a ki-
vándorlás ezen útvonalon történvén, a határrend-
örségnek alkalma lesz a hamis, vagy már egyszer 
használt útlevelekkel való visszaélést megaka-
dályozni, mert bevan bizonyítva az, hogy olyan 
útleveleket, a melljel már egyszer Amerikába utaz-
tak, visszaküldik és azokkal ismételten ú j ra töb-
ben utaznak idegenbe. 

A belügyminisztériumban mint tudjuk, készen 
fekszik már az egész tervezet, most csak afölött 
töprengenek, hogyan lehetne a nevezett városok 
kívánságait is megteljesíteni, azért késik oly so-
káig a bátárrendőrség sürgős ielállítása, a mely 
pedig már igazán életkérdéssé j vált és nem ha-
lasztható tovább egy nappal sem. 

Minden nap, a mellel elodázzuk e kérdés 
rendezését, csak az országnak szerez kimond-
hatatlanul nagy kárt. Ennyit pedig nem ér meg 
néhány város jogtalan versengése, különösen 
akkor, mikor egy ország közgazdasági existen-
ciájáról van szó. 

— K i t ü n t e t é s . Gróf Bolza Gézát, a szarvasi 
önkéntes tűzoltó'egylet érdemekben gazdag főparancs-
nokát a belivgyininister 10 évi főparancsnoksága alkal-
mából az egylet alakítása és vezetése körül szerzett 
érdemes .elismeréséül sajátkeziileg írott dicsérő okirattal 
tüntette lei. 

— K ö z g y ű l é s . Békésvármegye törvényhatósági 
bizottsága junius 26-án rendkívüli közgyűlést tart a 
következő tárgysorozattal : 1. Keller Imre elhalálozá-
sával megüresedett közigazgatábi bizottsági tagsági 
hely betöltése. 2. Gyula városában a folyó évi junius 
hó 27-én megtartandó tisztújításra a tisztújítók szék 
helyettes elnökének kijelölése. 3. A yesze— gerlai ut 
átlielyezesére vonatkozó szerződés. 

— Rákóczi -ünnepély a főgymnasiumban. 
Folyó hó 16-án, kedden véget értek a rendes osztály-
vizsgálatok s ugyané nap délutánján a főiskola ifjúsága 
az évzáró hangverseny keretben a szabadságharc nagy 
alakjának, Rákóczi Ferencznek emlékére ünnepélyt 
rendezett. Az ünnepély nem nagyszámú, de annál lel-
kesebb közönségnek s tanulóságnak jelenlétében folyt 
le. A belépő dijakból befolyt összeget felerészben a 
kassai Rákóczi-szobor, felerészben az ifjúsági dalkar 
javára fordítják. A műsor első pontja az iskolai dalkar 
éneke vo l t ; a Hymnust a jeleuvoltak állva hallgatták 
végig. Azután Sárkány Imre tanár lépett a dobogóra, 
szabad előadásban rajzolta a Rákóczi-féle szabadság-
harez s az egész korszak képét; színes, eleven elő-
adása mindvégig lekötötte a közönség érdeklődését. 
Hallottuk a fölkelés okait, lefolytát , eredményét az 
egész korszakot átható társadalmi és politikai viszo-
nyokkal átszőve. A félóráig tartó tartalmas és élveze-
tes előadást a közönség lelkesen megéljenezte. Érre 
Bakos Gyula és Szakái Antal VIII. oszt. tanulók sza-
valata következett; mindkettőé kivált, az utóbbié elis-
merést nyert. Czira Károly és Garay Samu tanítóképp 

kálu bácsik vannak festve. Majd közelebb, mind köze-
lebb húzódott oda a szoba sarkába, ahol a nagy cse-
rép kályha állt. Mintha már mégsem tudná érteni az 
otthon szokatlanná vált nyájas meleg kályha beszédet. 

Széttárta kacsöit szinte körülölelte a kályhát, 
majd csillogó szemmel lordul!; meg a sóvárgó ajkairól 
mosolygfca szállt el a pár sző : 

Nagymama, milyen jó meleg van itt! Vigyünk 
haza i s belőle! 

A fiatal tiszteletes pedig egyszerre elhallgatott. 
Nem beszélt többet az eljárásról, nem beszélt többet 
a hivatalos szegénységi bizonyítványról, hanem szó 
nélkül nyitotta ki a pénzszekrény ajtaját. 

SZUNDI KÁROLY. 

Akit & meny országba nem engednek be. 
Hárman állanak a meny' nagykapuja előtt. Szent 

Péter kinyitja a kapat, és megkérdi az elsőt; 
— Mi jót tettél, hogy beakarsz jutni ? 
— Házas ember voltam, — felel a kérdezeti 
— Bejöhetsz; — mondja Szent Péter —1 mert 

Mártír vagy. 
— Hát te mi jót tettél ? — kérdé a másikat. 
— Kétszer nősültem* — felel az. 
— No, ez meggondolatlanság volt, — korholja 

Szent Péter a könyörgő lelket. — Tenéked előbb a 
purgatőrinmba kel menned. 

— Hát te? — került a harmadikra sor. 
— Én . . . én . , . felel reszketve a kérdezet . . 

én — háromszor nősültem í 
— Micsoda ? 1 . . szól dühösen: Szent Péter, 

És te még ide jösz.? Hát azt hiszed, hogy a menyor-
szág bolondok háza ?! 

£§, becsapt a a kaput a hárPJűMesép ember eJótí, 

zó'sök Lányi—Farkas „Fábián" ez. melodrámáját adták 
elő tetszést keltve. Gajdács Gyula VIII. oszt. tanuló 
magyar dalváltozatokat játszott zongorán; finom tanul-
mánvra és helyes érzékre valló előadását megtapsolták. 
Mérei Oszkár VII. oszt. növendék is elismerést nyert 
szavallatával. Utoljára az ifjúság ez alkalomra szerve-
zett dalkara kuruez-nótákat énekelt, Levius Ernő zene-
tanár szakértő vezetésével, ki íáradhatlanul buzgólko-
dott a hangverseny sikerének biztosításában. 

— Ú j ü g y v é d . Dr. Goldberger Ödön Budapes-
ten e hétén az iigvédi vizsgát sikerrel letette. Az új 
ügyvéd valószínűleg Szarvason fog ír ;dát nyitni. 

— Rákóci-ünnep Békéscsabán. A kolozs-
vári „Békésmegyei Egyetemei Ifjak Iíör"-e kezdemé-
nyezéséből Békés megye hazafias ifjúsága elhatározta, 
hogy Békéscsabán, 1903. jul. 5-én II. Rákóczi Ferenc 
szabadság harcának 200 éves évfordulója alkalmából 
Rákóci-ünnepet rendez. Az ünnep fényének emelésére 
az ifjúság a megye előkelőségéből tizenkét védnököt 
kért fel. Az iinnep rendezésében a polgárság és a 
megyei iljuság vállvetve fáradozik. Az ünnep kerete 
körülbelül a következő lesz : De az egyes felekezetek 
templomaiban ünnepi istentisztelet lesz, 11 órakor a 
városi képviselő testület díszgyiilése, melyen Rákúci 
érdemeit jegyzőkönyvbe ígtaiják. D. u. nép-ünnepet 
rendez az ifjúság-, hogy a népben ís ápolja Rákóci 
kultuszát. Ezen a délutáni ünnepen lesz ének, szavala-
tok, szónoklatok, kurucos cigány zene s t Az egész 
iinnep koronája lesz aztán a Kuruc-estély. A „békés-
csabai iparos daloskor1 i tt , újból ragyogtatja a vidé-
ken is elismerést nyert művészetét. Részünk lesz Mel-
cer Tibor művészi hegedüjátékában is, kit mint békés-
megyeit nemcsak megyénkben ismernek, hanem Buda-
pesten, sőt külföldön is a legnagyobb elragad tiltással 
hallgatnak mindig. Lejön a bupapesti sőt általában aj. 
egyetemi ifjak közül a legjobb tárogat ós, Farkas Jenő. 
Az egyetemi ífju-ág felkérte még Haller Irmát, a 
Szigligeti színház tagját, hogy édes haugjá-n, el csicse-
regj en néhány kuruez nótát. Végre Rákosi Viktor, OVKZ. 
képviselő, jeles hírlapírónk is megígérte közreműködé-
sét, hogy magával ragadó szouoki képességével a 
megye jelenlevő közöinégénelt feledhetetlenné tegye 
Rákóci emlékét és azt az iinnep napot. Az estélyt 
táncmulatság követi, hogy a szép emlékek sora még 
sok szép emlékkel gazdagodjék. 

— U j d o k t o r o k . Zoltán Emil, Fisebein Aladár 
és Dancs Szilárd szarvasi ügyvédjelöltek f. hó 20-án 
a kolozsvári m. kir. tud. egyetemen doctor juris^á avat-
tatlak fel. 

— É r e t t s é g i v i s z g á i a t o k . A szarvasi fögym-
nasium i. hó 18<=án vette kezdetét a szóbeli érett-
ségi vizsgálat, A szóbeli vizsgálatokra bocsájtatott 43 
érettségista, tehát az összes érettségire jelentkezők 
derekasan megállották az írásbeli érettségi vizsgálato-
kat s reméljük, hogy igy lesz a szóbeli matúrán is. 

— D a l e s t é t y . A Szarvasi Dalkar ma este 9 
órakor az „Árpáp szálloda" kertjében tánczczal egybe-
kötött daleiitélyt rendez. Belépti díj személyenként 1 
korona. A dal estély műsora : 1. Népdal-egyveleg, átirta 
Méder M. 2. Kuruczdal. 3. A vadászok búcsúja, Men-
delssohn B.-tŐl. 4. Tréfás-kar, génée Richard-tól. 5. 
Oh ne mondj engem rózsádnak, Zimay L.-tól. 6. Ku-
ruczdal. 7. levlap, Zőllner Károly. S. Bordal, PalotásitöL 

V i a aga . Margócsy Emma a helybeli polgári 
leányiskola tanítónője a napokban tette le Budapesten 
az Erzsébet Nőiskolában á polgári képesítőt igen jó 
eredménnyel. Margócsi Emma, ki eddig mint helyettes 
volt alkalmazva az iskolánál, oklevelének megszerzé-
sével szeptembertől rendes tanítónő lesz. 

— I"elhívás. Felkérem a Békésmegyei Egyetemi 
Iijak Körének Szarvason Időző tagjait, hogy folyó hó 
22-én, hétfőn délután 2 órákor szíveskedjenek össze-
jönni a gyakorlóiskolában első gyűlésünk megtartása 
czéljáböl. Az ülés-tárgya: 1- A kör jelenlegi állapotá-
ról való jelentés. 2. A B.-Gsabán tartandó Rákóezy-
ünnepélyen való részvétel megbeszélése. 3. Az esetleg 
rendezendő mulatság. 4. Indítványok. A tagokat nagyon 
kérem, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg. 
Margócsy Emil, elnök. 

— Z á r v i z s g a . A helybeli ízr, népiskolában az 
évi záróvizsgák f. hó 25-én, csütörtökön fognak meg-
tartatni és pedig: d. e. 9—12-ig a III., IV., d, u. 
3—5-ig az I., XI. osztályban. 

Ö n g y i l k o s s á g . Revolver ditríanás verte 
fel tegnap éjjel 4 orauor a Központi szálloda csöndjét. 
Hidely János mezőtúri borbély legény szerelmi bána-
tában véget, vetett életénei?. Holttestét a boncolás 
megejtése vég«« a községi kórházba szállították. 

— Az árokba fuladí. Gyurik Mihály szarvasi 
gazda kis leánya a 3 éves Mariska játszás közben egy 
vizzel telt árokban esett s ott lelte halálát. 

— Ifóegtámadott leány. Nagy Mária öcsödi 
cseléd leány í. hó 16-én d. u. Öcsödről Szarvasra tar-
tott, a mikor két ismeretlen vándor legény megtámadta 
s tóle pénzt követelt. Minthogy a leánynál pénzt nem 
találtak, öt össse vissza verték, száját, betömték, 
megkötözték és megakarták gyalázni, Ekkor érkezett 
oda két szentandrási asszony, kiknek hutára a jó ma-
darak elillantak s x kik az elalélt leányt bevitték 
Szentandrásra. 

Ú j s á g n é l k ü l ma már müveit ember igazán 
uem élhet. Legyen a gazdának bármennyi a teendője, 
válságos belső és külső politikai esemenyek között még 
sem zái'kozhatik el az újságolvasás elől ő sem. ily kö-
rülmények közt valóban nem is szükséges a magyar ol-
vasóközönség figyelmét külön felhívni arra, hogy uj év-
negyed küszöbén állunk, Errevaló tekintettel egyszerűen 
iltaiuuk arra; hogy ma napilapjaink közi legíüggfMluut'Lb, 

legszabadeivübb tagadhatlanul a Pesti Hírlap. J ó poli-
tikával a legváltozatosabb tartalmat egyesíti, ugy hogy 
ma legtöbb olvasni valót ad lapjaink között. Egy napi-
lap sem jelenik meg napról-napra oly terjedelemben;, 
mint a Pesti Hirlap (28—32 oldal); vasárnapi és .ün-
nepi számai pedig egész kötetek. S bár eszerint az ol-
csó előfizetési árért (negyedévre 7 kor., egy hóra 2 kor. 
40 fill.) legtöbbet ad, rendkívüli kedvezményül a kará-
csony előtti liéten nagy képes naptárt is ajándékoz min-
den előfizetőjének. Azért hívjuk fel erre most a figyelmet 
mert a Pesti Hirlap nagy képes naptárát i9Q4-re csák 
azok kapják meg, akik legalább julius óta szakadatlanul 
előfizetői a lapnak. Hölgy-olvasóinak pedig kedvezmé-
nyes áron küldi á Divat Szalon czimti, kéthetenkint 
megjelenő divatujságot, melyet elismerten igen prakti-
kusan szerkeszt Szabőné Nogáll Janka, a jeles írónő. 
A Pesli Hirlap előfizetői ezt a kitűnő divatlapot ne-
gyedévi 2 koronáért rendelhetik meg. Levelezőlapon 
kifejezett óhajra mutatványszámokat is-küld a Pesti a 
Hirlap kiadóhivatala (Budapest, V., Váci-körut 78). 

Szombaton Blnm-Toché-Serpette operttejét, Ádám és 
Évát adták. A darab azok közül az újdonságok közül 
valók, melyek többet ígérnek mint nyújtan k. Az első 
emberpár modernizált története sem nem eléggé szelle-
mes, sem nem teljes. Három kép vonul el szemünk 
előtt,; ez a három kép korántsem ad olyan genetikus 
sorozatot, mely az ártatlanságnak a léhaságig vezető 
fokozatain újszerűt és érdekeset teremhetne,. A jóakaró 
kritika azonban minden áron piedesztálra noszogatta a 
triumvirátus munkáját. A®III. kép széteső és homályos, 
nem is eléggé jellemző. Jobb a két első. Színészeink 
érezhették ezt a fogyatkozást s hogy nem ugy játszot-
tak ahogy igyekezetük parancsolja, a darabban rejlik. 
Gerlaki, Falussy, Németit, Papp mellett, a löbbi sze-
replőn is láttuk a megkötöttség bizonyos jelét. Jól lát-
szottak, ahogy az ember neki eléggé nem tetsző darab-
ban játszhatók. 

Másnap ujabb .Bokor József 3 felvonásos népszín-
műve, Mária Bátyja került előadásra. A darabnak di-
cséretes kvalitásai vannak. Nem ad ujat, rendkívülit, 
de a népélet és lélek rajzát erős színekkel árnyékolja. 
Elvégre is a nép bensője n«m oly gazdag kincsesháza 
a tetteket szülő erőknek, hogy benne kutatva folyvást 
új értékekre akadhatnánk. Indulatainak, vágyainak vál-
tozatossága nem több ruházata, szokásai egyszerűségé-
nél. Lehet benne valami különös, olykor kirívó is, de 
sohase bonyolult. Az előadás jó volt. A jók közül ki-
emeljük Barőthyt, Falussit, Gerlaki Herinüit; Olasz 
Klári ezúttal nem találta el az igaz tónust; ügyesen 
játszottak Németh, Papp, Tóth, Kovács is. 

H é t f ő n Gárdonyi Géza 3 felvonásos vígjátéka : 
Annuska volt műsoron. A tárgya oly régi, mint az em-
ber s a sziv, mióta érezni tud. A meséje vékonyka 
selyemszál. Mint vígjáték gyenge, de a Bor szerzője 
elnémítja bennünk a dogmatikus esztétikát. Volt egy-
szer egy kis lány, a lelkéből ugy áradt a szelídség, 
tisztaság, hit és szeretet, mint a virágillat. Apáca akar 
lenni. De eléje kerül egy bohókás fiu, ki a gondtalan 
gyermekkorban játszótársa volt. Elmondják egymásnak 
mi volt akkor; a mult szelíd verőfénye aranyos suga-
rakat vet a szivükre s lángra gyulasztja. A kolostor 
némasága helyett a menyasszony boldog nevetése hir-
deti, hogy minden inkább gyönge az emberben, mint a 
sziv. Ennyi az egész. De az igazi költő ereje éppen az 
apróságokban nyilatkozik meg, í g y van Annuskában is. 
A czimszerepet Szabados Gizi játszotta kedves naivi-
tással. Jó partnere volt P. Tárnoki Gizi (Sári). Falussy 
(Balog Miklós)^és Papp Mihály (Vass tanító) ezúttal is 
elismerésünket érdemelte ki. Simon Mariska mint cse-
léd találóan alakított. Jók voltak Baróthy, Koncz, P. 
Mihályfi Júlia, Kovács is. Pompásan adta a kolduló 
barát szerepét Németh János. 

K e d d e n León—Lehár oppesettejét, a Drótos-
tótot láttuk. Mindig bizonyos tartózkodással fogadjuk a 
„nagyhírű" újdonságot. Eziittal nem csalódtunk. Mese 
és zene külön és együtt meghódítottak. A tót legény 
sorsa a jó előadás során mindvégig lekötötte érdeklő-
désünket, Ennyi taps még nem hangzott ebben a sai-
sonban, de meg is érdemelték a szereplők: nagyon jól 
játszottak és énekeltek, A zenekar is kitett magáért. 
Legelőbb is Németh Jánosról emlékezünk meg, ki a 
zsidó kereskedőt fényes találékonysággal, szikrázó ötle-
tességgel, friss humorral alakította, folytonosan fel-fel-
törő tapsot és kaczagást keltve a zsúfolt nézőtéren. A 
rendezés is őt dicséri. Újvárit; (Günther), Falussyfe 
(Jankó) megdicsérjük; Papp Mihályt nemkülönben, A 
nők közül Némethué Ilonkát (Mici) és Gerlaki Ilermint 
(Záuzska) emeljük ki: természetes kedvességüket a 
közönség sűrűn jutalmazta, A többiek is, kivétel nélkül, 
}ók voltak, (N—s.) 

S z e r d á n Herczegh Ferencz „Kéz kezet mos", 
ez. vígjátékát adták elő, 

ö s ü t Ö r t ö k o ti „Bob herczeg" került njboí 
szilire, Az előadás szépen, simán folyt le, a szereplők 
mind megállták helyüket, különösen kedves volt Grer-
laki Hermin Bobja, ki tisztelőitől ez estéu két szép 
virágcsokrot is kapott. 

P é n t e k e n . Herczegh F. „Balatoni regé" cz. 
regényes színjátékát adta búcsnelőadásképen a színtár-
sulat. A nézőteret szép publicum töltötte meg a mely 
olykor-olykor tapsolt is a szereplöknek, de sem a da-
rab sem az előadás nem nyerte meg tetszését. Honos 
Mátyás eszményi alakjához égy sehogy sem UID m m } * 



mi kaland képezi a mű tárgyát, melynek cselekménye 
nutatő lassúsággal' bontakozik ki.' Ezt -óhajtotta elfe-
ledtetni a szerző a darabba vitt látványosságokkal, de 
persze ez a mi kis színpadunkon nem érvényesülhetvén 
érthető volt a. közönség elégedetlensége. Baróthy Má-
tyása nem volt eléggé király, Olasz Klári Benignája 
declamáló tragika s legkevésbbé a régi magyar nemesi 
hölgy élethű, tiszta alakja. Különben is eddigi szerep-
léséből ítélve egyéuíségének inkább a forrongó lelki-
állapotok erósebb érzelem eruptiókat feltételező, mint 
az ily nyugodtabb társalgási szerepek felelnek meg. 
Falussy (Kinizsi), Németh (Slozius), Újvári (Pipacs) jól 
fogták fel szerepüket s megfelelően játszottak, annál 
rosszabb volt Kovács Andor (Sztropko várnagy) alakí-
tása, mely nélkülözött minden természetességet. Jók 
voltak még P. Tárnoki Giza (Sió), ki a gyengélkedő 
Gerlaki szerepét vette át. és Szabados Gizi (Le-
senezej. 1. r. 

Kegyed és én. 

Azt hiszem, hogy találkoztunk 
En és kegyed valahol. 
Evek előtt, régen régen 
Találkoztunk valahol. . . 

Azt hiszem, hogy szerettem önt 
Es kegyed is engemet. 
.Reges, rég. . nagyon szerettem 
Es azután elfeledtem 
Es kegyed is engemet. 

Lássa én soványabb lettem, 
Kegyed szépen meghízott. 
Fekszem gonddal, kelek 
8 kegyed szépen meghízott. 

Vasúti menetrend. 
Indul Szarvasról: 

Mezőtúr felé reggel 8 óra 44 p. — Délután 1 óra 
49 p. — Éjjel 8 óra 20 perczkor. 

Mezőhegyes felé éjjel 3 óra 39 p. — Délután 
1 óra 35 perczkor. 

Érkezik Szarvasra: 
Mezőtúrról éjjel 8 óra 32 p. — Délután 1 óra 8 p. 

— Este 5 óra 56 perczkor. 
Mezőhegyes felől reggel 8 óra 24 p. — Délután 

óra 34 perczkor. 

A Qtózik=íéle üzlet akassal 
(Arany János=utcza)r október •¡•tői 

kiadandó 
:j§g l-évtől 3-évig 
g Értekezni lehet Deákmalom' 
¡¡g utcza 833 szám alatt 

PikoM Györgynél. 

—nn-imn-mn r-~— n —i» umSrrmh a 

Van sfreféncs^iíl a ö* Í j közönség b. tüdoiliására adni, hogy- a ítorÖsÖn lévő 
uszodákat megnyitottam, — A főgymnastumi uszoda. 
Reggel 4—7 férfiak 1—Vágj högyek 9—10 a tanuló ifjúság 10— tlj u. 5 férfiak 5-től 
estig a hölgyek részére van nyitva, • -

A zöld fürdőben az uszoda egész nap a férfiak rendelkezésére áll. 
A zárt fürdőket a nap bármely részén bárki kasználhatja. • 
Egyszersmind tudatom a tisztelt szülőkkel, hogy f. hó 22-én kezdek úszni ta-

ni tani fiukat d. u. 2-től 4-ig leányokat d. u, 4-tó'l 5 óráig tanítok. 
A n. é. közönség számos látogatását várva vagyok teljes tisztelettel 

Monrád János. 
mm vumm 



E g y e d ü l v&Uäi a n g o l 

. gyógyszerész 
I 

E g é s s é g ü g y i h a t ó s á g á l t a l m e g v i z s g á l v a 
és v é l e m é n y e z v e ! 

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

Ez a 'balzsam belsőleg és külsőleg hasz-
i nál. — Ez a balzsam : 1. Felülmúlha-

tatlanul hatékony gyógyszer a tüdő- és 
mell minden betegségeiben, ínyhiti a 
hnrntot és megszünteti a váladékot, 
elátlitja a fájdalmas köhögést és meg-
gyógyítja az ilyen bajokat, * ég ha 
idiílték is. 2. Kitűnően használ torok-
gyuladásnál, rekedtsé^nél és a torok 
minden betegségeiben stb. '¿. Minden 
lázt alaposan megszüntet. 4. Meglepő 
gyorsasaggal meggyógyítja a gyomor-
görcsöt, kólikát és hascsirakást. 5. Gyön-
géd székelést okoz és tisztítja a vért 
még a veséket, megszünteti a 'lépkórt 
és a melahufc, megerősíti az étvágyat 
és az emésztést. 6, Kitűnően szolgál fog-

' •ovas rögaknái, szájposhadásnál és minden fog és 
»zájbetegségnél, megszünteti a felböfögést és a száj meg 
gyomor roase szagát. 7" Külső használatban csodás gyógy-
szert képez minden sebre, lázas kiütések, sipoly, szemöl-
csök, égett sebek, fagyott tagok, ríih, kosz és bőrkiütések 
•llen, megszünteti a fejfájást, zúgást, szaggatáht, kös*vényt 
•tb. Vigyázni kell mindig a zöld apácum- védjegyre, mely 
fént látható! Legbiztosabb védelem a hamisitá&ok ellen, 
ha közvetlenül hozatjuk eredeti karton-dobozokban bér-
mentve bármely postaállomásra Ausztria-Magyarországon 
12 kis- vagy 6 kettős üveg i korona, üoszniu-llerczegovi-
nába i korona 60 fillér. Kevesebb nem küldelik. Küldés 

csakis az Összeg előre való utalványozása mellett. 

holott biztos kilátása 
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 ainpntátiót is, ha alkalmazza 
Thierry A. gyógyszerész egyedül valódi 

Cen i f o í i a - k e n öcsét 
mélynek rendkívüli nagy a huzóképessege, s a sebek gyó-
gyításában, valamint a fájdalmak csillapításában félül 
múlhatatlan. A valódi ce.ntifolia-keiiőcs alkalmazhatná 
gyermekágyas nők fájó emlőjére, a te j megrekedésénél 
emlökeményedésnöi, orbán cznál, mindenféle régi' sebeknél, 
fölfakadt lábaknál, sós csuznál, dagadt lábaknál és csont-
Sf.unál is, ütött, szítai, lőtt, vágott es zúzott sebeknél; min-
den idegen lést, mint szálka, homok, serét, tüske stb. belia-
t-A I n e» A ri I • wi »-m (H a vi <>1 a .^-n -¿-JL1 1. i At* OC11 Á I. un \rr\ I ttoT11I ni 

g e 11 ¡¡ebeknei, tngyott tagol 
mázó sebeknél, nyakdagnnauiál, vérdaganaioinál ; iülíá 
jásnál és gyermekek sebes itlcyxiél stb. stb. Küldés csak az 
ősszeg előleges utalványozása mán Ara postadijjal szállító-
levéllel és ctcmagolásí-al stb. együtt 2 tegely b kor. 501111. 
Nagy mennyisegíí eredeti bizonylatok betekinthető/!. óva 
intek a hamisítványok xnegvetejetöl és leérem, hogy tessék 
vigyázni erra; hogy minden tégelyen Lo kell hogy égetve 
legyen e ezim: „Sclmtzengel-Apotheke drs A. Thierry 
in Pregrada.íí 

Ez a két gyógyerejében f e lü lmulha ta t l a u ] c ó n t s z e r s o l l a 
sem romlik meg, hanem ellenkezőleg fcöl öregebbek 
annál értékesebbekké es hatékonyabbak-
ká válnak, sem lágy, sem meleg meg tercitt 
árt nekilc, minélfogva minden évszakban 
használhatók. Csaknem mindig meghoz-
zák a segélyt és sikert, legalább az or-
vos megerkezteig; természetesen sohas 
sem szabad hamisítványokhoz vagy mi-
hatástalan úgynevezett pótszerekhez 
nyulm, melyelcert csak hiába dobjuk ki 
a pénzt, hanem forduljunk mindenkor _ 
csak ezen két rég kipi obált,, kitűnő olcsó, megbízhatón 
mellett; teljesen ártalmatlan világhírű szerhez, mely mi a 
den eshetőségre készen, nnnaen családban ké zJetben kell 
tartani. Ahoi nem lel,CL valódi minőségben, a valódiság 
minden ismérvevei kapni, ott rmcleljek meg közvetlenül 
ily czim a la t t : Schvlzcngel Apoihcke des A Thierry in 
Pregrada bei Rohitsch-Sauerbrunn. Központi raktár Buda-
pesten Török Józsei gyógyszerészi! ól Zágrábban Mittelbach S 
gyógyszerésznél és Becsben. Brady Ü. gyógyszerésznél. 

Mindazoknak akik meghűlés vagy túlterhelés úgyszintén nehezen emészthető, vagy meleg, vagy 
hideg ételek, vagy rendetlen életmód által gyomorbajt, úgymint: 

-- Gyomoi-katarus, gyomor-görcs, = 
gyomorfájdalom, nehéz emészthetőség, vagy efnyálkásodá sban szenvednek, ezen háziszer ajánltatik melynek 
kitűnő hatása éveken kipróbálva lett. Ezen biztos szer az 

/• J'TP r /»•• Ullrich Ilubert-féle 
Ezen góygyfü-bor kitűnő gyógyhatású füvekből és tiszta borból lett készítve, feléleszti az emész-

tő szerveket, az embeinel elősegíti uv. emésztést és kitűnő hatással van a vérképződésre. 
Idejekorán való használatnál a gyomorba; már et-irájában e l l e t t fojtva. Azért igyekezzünk kellő 

időben használatba venni. í-imptomák, min t : * f e j fá jás , büfögés, gyomorégés, felfúvódás és hányás, mely idült 
gyomorbajnál sűrűbben elí fordul, elmúlik néhányszori ivás után. 

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

Aszott, sápadt kinézés, vérszegénység, elgyengüles rendesen rósz emésztés következményei, 
rpsz vérképződés ét, májbaj következtében. Étvágy hiány, ideges lehangoltság, úgyszintén ismétlődő lejfájás 
és álmatlan éjtzakák tok embert vittek a sírba. g V Gyógjlübor az elgyengült életerőt feléieszti. 

Gyógyiübor eJfípegiti az étvágyat, ezáltal kö imj ju az oniéiziést. és a táplálkozást, elősegíti azt,anyag-
caerét, jó hatással van a vérképződesi e és az izgatott idegeket lecsillapítja, növeli az életkedvet. Ezt bizo-
nyítja számos elismerés és köszönő nyilatkozat. 

Oyógyfübor kapható üvegenkint 3 és 4 koronáért következő gyógyszertárakba: Szarvas, Gyula, 
KAtegyháza, Jílek. .^zékudvar, Kisjenö, Vadász, barkad, líötegyán, Doboz, Békés, Mexőberény, Békéscsaba, 
TJjkigyós, Apácza.'Megye&bödzáf, Kunágota. Keveimes, Alácsa, bzentmárton, Simánd, Zaránd, Borosjenö, 
O s e r i ü ő , Apáti, Kagytszalonta, Marciháza, Zsadány, Okány, Vésztő, Szeghalom, Körösladány, Köröstarcsa, 

Gyoma, Endrfíd, Kondoros, Nog yszéná8, Csorvás, rlótkomlos, Mezökovácsliáza, Battonya, Pusztaszenttornya, 
Kutics-Ujfczentaima, K . -ÓSJentanna, lankpta , lokszeg, Tinke, Kornádi, C&ökmö, Dévaványa, Orosháza, A r f t d 
Nagyvárad. Ugy Magyarország minden kissebb helyiségeibe és nagyobb városaiba. 

Úgyszintén eredeti árak betartása mellett a szarvasi gyógyszertárak (Nfgrínyl Zoltán) ö vagy több 
üveg gyógyftibort Ausztria és Magyarország báimely községbe küldenek. 

Utánzatokra f igye lemmel l együnk! 

Tessék kérni IJllrich Hubertéi éle gyógyiitbort. 
" m n r H w r w i w — iwniTTnnnT*wi>iiitwiii i in» iiiiniif iim imf m eh iMŵ iitiMWHiiiiHHiiiHiitTwrwii'rrr • H H H M M M M H H B M H B a a t a m i ^ ^ 

egy az építészeti szakmában korszakot alkotó 

találmány (az idő viszontagságainak ellentálló 

liomlokzatlesték) 

építészek, építőmesterek, szobt.fesíők stb, részé-

re, magas jutalék mellett kerestetnek. 

Ajánlatok megfelelő referenciákkal 

E i c h n e r Á r p a d 
Damjanich-utca 2 8 | A Budapest 

cimzendő. 

r 

A F í ^ I q - T á i ^ u M á l to l \úűúl . 

ífagijai1 ^ge^író^ 
III, sorozata 

is már megje len t és a következő köte teket tartal-
m a z z a : 

Czuczor Gergely költői munkai. Sa j tó alá rendezte 
és bevetéssel ellátta Zoltvány Irén, 
Kazinczy Ferencz műveiből. Sa j tó alá rendezte és 
bevezetéssel ellátta Váczy János 
Kölcsey Ferencz munkai. Sa j tó alá r endez t e és 
és beveze tésse l ellátta Angyal Dávid. 
Vajda János kisebb költeményei. Sa j tó alá r endez te 
és bevezetéssel ellátta Endrődi Sándor. 
Vörösmarty Mihály munkai III. kötet. Sa j tó alá ren 
deztc és bevezetéssel ellátta Gyulai Pál. 

I. SOROZAT TARTALMA: 

Arany János munkái 1. 
sajtó alá rendezi Riedl Frigyes. 

Csiky G. színművei. 
sajtó alá rendezi Vadnay Károly 

Garai János munkái . 
saj tó alá rendezi FérenoziZoll. 

T o m p a M. munkái I. 
sajtó alá rendezi Lévay József. 

Vörösmar ty munkái I. 
Bajtó »lá rendezi Gyulai Pál . 

II. SOROZAT TARTALMA; 

Arany János munkái II. 
sajtó alá rendezi Riedl Frigyes 

Kossuth Lajos munkáib 
sajtó alA rendezte Kossuth F . 

Reviczky Gyula össz. k. 
sajtó alá r tndezte Koroda Pál. 

Szigligeti Ede szinm. I. 
sajtó alá rendezte Bayer «Józstf, 

Vörösmar ty munká i II . 
«ajtó a lá rendozte Gyulai Pál, 

L 
Megrendeléseket elfogad minden könyvkeres-
kedés, valamint a Franklin-Társulat Buda-

pesten,, 

URANOS 
MBa»>i)nmm»u»Jw>jm,jjw«w,x i 

r n i i a - m o E á s i i o z 
"-—*-" a leg-jo'to'b feéiteltásiser. z z : 

— Törvényesen védve. — 
Mosd-inlézetokbt'ii, házlai'tasokban a l e g k e d v e l -

t e b b riihakékitö. 
0 1 C a ó és f e l ü l m ú l h a t l a n j 

Kis üveg 2 4 fillér. — tizszeri mosáshoz elegendő. 
1 nagy üveg 1'60 kor., Vs üveg 1 kor. 

K a p h a t ó mindenüt t ! — Utánzatoktól óvakodjun! 

'y.r'.t^fiiWiifi-x-?*:-*? " 

3 t y o m a t p t a , S z a r v a s és V i d é k e " gyor .ssáj tóján, 
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