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SZERKESZTŐSÉG: 
Beliczey-ut 9, hova a lap szellemi részét illető közlemények 

küldendők. 

Nyilttérben egy sor közlési dija 50 fillér. 
Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

T T Á R 0 A . 

ÓáÁzel 

..Lűmllit a lomb.. A fecske messzeszállott. 

Elhagyta az elhervadt kis virágot... 

Üres a fészek*. Hiába várja, 

Vidám danádte csalfa kis madárka!.. 

..A boldog óra hogyha messzeszállott. 

Elvesztvén a virágos ifjúságot3 

Hiába dal! Hiába nap sugára! 

Nem hoz tavaszi fejünknek bus havára... 
K. E. 

Felelős szerkessto; 

I f j K r e c s m á r i k Endre . 

kakas és a róka. 
— MESE, — 

I r ta : Illyés István, 

Volt egyszer egy erdész, a ki egy szép 
erdő közepén lakott. 

Az erdész nagy baromfi tenyésztő is 
volt egyúttal, de a baromfiakat ne hogy az 
erdőben kárt tegyenek, elkerített helyen 
tartotta. 

Volt a baromfiak között egy óriási 
kakas, azonban " sehogysem tetszett 
neki, hogy nem nézhet szét az erdőbe és 
szeretett volna az erdő fái közt is kapirgálni. 

Egy róka gyakran ellátogatott a ket-
rechez és sok kárt csinált a baromfiak kö-
zött, az erdész pedig sehogy Sem tudta a 
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S
N er menjenek színházba, ha csak a 

kakasüiöre is. A föld és szászor is a-
föld. Ez az ö egyedüli ideáljuk. Hiába, 
beszélsz nekik polgártárs kulturigé-
nyékről. Bizalmatlanul fognak rád; 
nézni s csodálkozva kérdik m a j d ; 
„Csojeto kulturigény'M ? Hála legyen, 
az ég urának, a lélekszám évről-évre^ 
emelkedik. Szerencsére az adónk s e m 
fogy s jó órában legyen mondva, ma-
rakodni is gyönyörűen tudunk. Fékte-
len pártszenvedélyek, mások becsüle-
tén rágódó pletyka hiénák kicsinyes, 
pimasz intrikák nálunk Eldorádöban< 
élnek s gyönyörűen virítanak, mint 
a legszebb szamártövis, Ellenben ossz-
hangz ó , ko moly ni unka, lelkes kul tur-
tevékenység — no színész urak, méltó 
válaszkép citáljunk csak a ,,Bánk 
bánból", enyje, hogy is van ? Szarvason 
már azt is elfelejtettem. De mégsem. Az 
öreg Mikhál bán ugy-e azt mondja, hogy 
„jóéjszakát"? Igen? Kultura jó éjszakát 

K. E. 

rókát lelőni, mivel az igen óvatos volt és 
mindég megszökött a puskacső elől. 

Egy reggel az erdész kis fiát, a ki a 
baromfiakat étette, igy szólította meg a 
kakas : kis fiam légy oly jó eszközöld ki édes 
apádnál, hogy én csak egy napra is kime-
hessek az erdőbe, lásd ugy vágyom a sza-
badha, majd meglásd még meg is hálálom 
édes apádnak, mivel a rókát is a puska 
csöve elé állítom." 

A kis fiu nagyot nevetett ezen a bohó 
ígéreten, de azért bement az édesapjához és 
addig kérlelte, hogy az megengedte, hogy a 
kakast Kiengedje. 

Egyben mondá fiának : „Úgyis tudom, 
hogy a róka majd felfalja a kakast, de ha 
nem bántja is és ő a rókát puskám elé 
nem állítja, estéré paprikást főzetek belőle 
A kis fiu elmondta a kakasnak az apja üze-

A mi szarvasi kulturális életünk, 
olaszul legyen mondva, gyönyörű 
„dolce far niente". Némi elevenség 
főleg a színészek érkezésekor tapasz-
talható. Szinte jól esik most is, hogy 
a korofmsötétséggel spékelt sártenger-
böl kievickélve, másfél órára beülhetünk 
az Árpád szálló dísztermébe s feledve 
Ázsiát, megfüröszthetjük lelkünket a 
nyugati kultura íelüditö szellemi kin-
cseiben. Derék színészeink szép tehet, 
séggel és nemes ambícióval hoznak 
színre sok értékes iroda'mi alkotást e 
a szinpártolással járó korlátolt anyagi 
áldozat nagyon is gyümölcsöző lesz 
abban az ellenértékben, mit a külön-
böző életfelfogásu és idegzetű szellemi 
nagyságok alkotásainak megismerése 
által szerzünk magunknak. A mi kö-
zönségünk szinpártolása azonban nem 
a legragadóbb, Nagy a feljajdulás, hogy 
drága a megélhetés, drága az élelem, 

lakás, ruházat stb. Színházra nem 
telik. És tényleg ugy áll a dolog. Hi-
szen pl. Malákyné csirke és gyümölcs-
árus ö nagysága hogyan mehetne a 
színházba, hogyan gondolhatna kultur-
igények kielégítésére, mikor legújabb 
kalapja is oly méregdrága, hogy csak 
maga a structoll 9 koronába került. 
Meg a frizirnö sem bodorit ingyen. De 
ha készen az a kalap meg az a gö-
rög fizura, hát akkor bizonyos, hogy 
megpukkad irigységében még LHUU-

baum tejkereskedőné is. 
Az persze nem bánija Malákyné 

őnagyságát, hogy a nagyszerű kalap 
és a görög frizura alatt fejletlen agy-
velő fog reagálni ? kü]világ ingereire. 

De nem fog másképen cselekedni 
Hosentráger Mátyás rövidárus sem, 
ugyanis neki is drága az élet. Kártya 
•és szesz sokat felemészt, ugy a pénz-
ből, mint az értelemből. Földmives 
atyánkfiai pedig szivesebben huzatnak 
egyszerre 5 fogat, mintsem hogy egy-

I elsőrangú gyártmányok. 
I Kapható Szarvason: S á m u e l A d o l f könyv- és papirkereskedésében (Beliczey-ui 9. szám), valamint 
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A községi képviselőtestület 1910, 
október 29-én rendkívüli közgyűlést 
tartott, melyen felolvastatott a kikül-
dött villamos bizottság jelentése. A 
községi tanács 5 szavazattal 4 ellené-
ben Dr. Dérczy Ferenc indítványára 
azt javasolja, hogy a vilíamvilágítás 
ügye vétessék le a napirendről. 

Dr. Haviár Gyula a tanács hatá-
rozatával szemben indítványozza, 
hogy ezt a nagyon is fontos ügyet 
vegyék tárgyalás alá s fogadja el a 
bizottság által ajánlott szerződés ter-
vezetet, mert a községre nézve ko-
moly jövedelmi forrást jelent. Az in-
dítványt 13 szavazattal 12 ellenében 
elfogadják. Ugyancsak indítványozza 
Dr. Haviár Gyula azt is, hogy a kép-
viselőtestület utasítsa az elöljáróságot 
a ' kötelező aláírások gyűjtésére, hogy 
ez által meggyőződhessenek arról, 
lehet-e Szarvason komolyan foglal-
kozni a villamvilágitás ügyével. 

. Dn Glasner Adolf egy másik 
bizottság kiküldését indítványozza, 
mely az önálló telep létesítésének 
kérdését tárgyalná. 

Dr. Haviár Gyula indítványát 
elfogadták, Dr. Glasner Adolfét 19 
szavazattal 4 ellenében elvetették. 

A képviselőtestület megválasz-
totta ezután a központi választmány 
tagjaiul 1911. jan. 1-től 3 évre terjedő 
mandátummal a következőket: Zva~ * • te 
rinyi Jánost, Dr. Haviár Gyulát, Dr. 
Dancs Szilárdot, Dr. Szemző Gyulát, 
Dr. Nagy Bélát, Dr. Reismann Adol-
fot, Dr. Dérczy Ferencet, Neumann 

Jenőt, Roszik Mihályt, ifj. Sonkoly 
Mártont és Valkovszky Mihályt. Ki-
sebb ügyek elintézése után a gyűlés 
véget ért. 

A k ép visel őtestületnek a kötelező 
aláírásokra vonatkozó határozatát a 

V 

legnagyobb helyesléssel fogadhatjuk, 
mert hisz a rengeteg sok tárgyalás és 
ülésezés után ezeknek az aláírásoknak 
a menyisége fogja szolgáltatni az 
igazán reális és döntő bizonyítékát 
annak, hogy Szarvas haladni, fejlődni 
vágyó lakossága határozottan óhajtja-e 
a villamvilágitást s nem-e szolgál az 
egész víllamvilágitási kérdés tárgyalása 
csupán csak arra, hogy avval kapcso-
latban teljesen meddő, sőt a komoly 
fejlődést zavaró s megakasztó sze-
mélyi marakodások váljanak lehetővé. 

f Krónikás. 

B f k i S ^ á r r i j e g y e k ö z -

n > ü V e l ő d 4 s i b i z o t t s á -

g á n a k p r ö g r a r i } n j j a . 

Vármegyénk közművelődési bizott-
sága október hö 26-án a vármegyeház 
tanácstermében 'tartotta meg rendes 
ülését. 

Elnök népünk közművelődési ér-
dekeitől áthalva, őszinte melegséggel 
emlékezett meg a bizottság múlt évi 
közhasznú tevékeny munkálkodásáról. 
A vármegye 29 községében 235 elő-
adás rendeztetett, amelyen 68 ezer 
hallgató vett részt. Oly szám ez, mely 
élénken igazolja, hogy a színtiszta ma-
gyar lakosság érzékkel bir a kultúra 
befogadására. Közművelődési bizott-
ságunk legszebb feladata jövőben is 
az lesz, hogy a műveltséget terjessze 
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s köznépünket a tudomány gyakorlati 
élet követelményeivel megismertesse, 
hogy így mindenkinek 'módjában áll-
jon a tudást a maga foglalkozási ágá-
ban értékesíteni. Az 1910 —11. téL 
folyamán tartandó előadások tervezetét 
terjeszti a bizottság elé. Pál Ernő titkár. 

R ész letes j e i en íésben ki e meli 
a rendezendő előadások cer vez etét 
a helyi bizottságok közreműködésével 
ugy állította össze, hogy az 
előadások tárgya és anyaga népünk 
szellemi igényeinek teljesen megtelelő 
legyen. E célból az ismeretterjesztő 
előadások általános és gazdasági irá-
nyúak. Az általános irányú előadások 
népünk műveltségének mélyítését és 
többoldalúságát, — a gazdasági irányúak 
annak szakszerűségét volnának hivatva 
nevelni. 

Az összes előadások száma 286, 
mely a megelőző évi előadások számát 
51-eI múlja felül. Az előadások nov. 
elbö vasárnapján, a gazdasági előadá-
sok december % első vasárnapján kez-
dőinek meg. A jelen tervezet a köz-
művelődésnek akkor válik igazán javára, 
amidőn az az egész vonalon a maga 
teljességében végre fog hajtatni. És 
hogy megvalósul, elég garanciát nyújt 
közm üvelődési bizottságunk gazdag 
múltja. A megelőző évek itt-ott mutat-
kozó előítélete lehet, hogy ideig-óráig 
kisebb-nagyobb akadályokat gördítenek 
a jő ügy elé, mennyiben korunkban 
még az úgynevezett müveit körökben 
is sokan vállalják azt a nézetet, hogy 
a műveltség, a kultura tulajdonképpen 
luxus, amit nem minden ember enged-
het meg magának. 

Sőt politikusok is akadnak, akik 
azt tartják, hogy szegény nemzeteknél 
nem a kulturára, a szellemi erők fej-
lesztésére, hanem a materiális érde-
kekre, az anyagi erők növelésére kell 
a fősúlyt fektetni. Ez a szűklátókörű 
gondolkodás közművelődési bizottsá-
gunkat kijelölt útjáról el nem téríti, 
mert érzi igazságát annak, hogy a 
szellemi erők növelése növeli az anyagi 
erőket is, a kultura szolgálja a materi-
ális érdekeket is. 

A bemutatott előadási tervezetet 
egyhangúlag tette magávévá a bi-
zottság. 

Kisebb ügyek elintézése után a 
gyűlés véget ört. 

N I R E K. 
— Emlékünnep. A reformátió 

emlékünnepét a szarvasi lutheránus 
lakossághoz méltó módon ünnepelte 

nétét és ujböl figyelmeztette, hogy vigyázzon 
mágára s kieresztette a ketrecből. 

A kakas nagy örömmel és kukoréko-
lássál ment ki az erdőben, csak azt hagyta 
még meg a kis fiúnak, hogy ha vissza tér 
harmincat fog kukorékolni és akkor édes 
ajija IelŐheti a pusztító rókát. 

A kakas jó kedvvel bejárta' az erdőnek 
szebb és szebb részeit, egyszer egy gyepes 
tisztásra ért és uram fía mit látott ott ? egy 
rókát, most már elvesztette minden bátorsá-
gát s most vette cBak észre, hogy milyen 
bohóságra válalkozott, kezdett tehát vissza-
felé futni, de* a róka üldözőbe vette és utói 
is érte. 

Ekkor a szegény kakas elkezdett rimán-
kodni, könyörögni a rókának „ne bántsa őt 
hiszen ő már ugy is igen vén pecsenye", 
inkább elvezeti őt egy ketrechez, a hol kö-
vér libák, kacsák és pulykák vannak, csak 
-az ő életének kegyelmezzen meg. 

A róka hajlott a szép ígéretre és nem 
¡bántotta a kakast, hanem alig várta, hogy 

eljussanak a finom zsákmányhoz. 
A kakas figyelmeztette a rókát, hogy 

a ketrec ajtaja csak akkor nyílik ki, hogy 
ha ő harmincat kukorékol az ajtónál, tehát 
addig legyen nyugodtan mert különben mind 
ketten halál fiai lesznek." 

így megegyezve elindultak a liba ket-
rechez a róka még élcelődött is az uton, de 
a libák után mégis csak megfoglak enni jó 
kakasom. 

A mint a ketrechez értek a kakas fel-
ugrott a róka hátára és elkezdett kukoré-
kolni, erre azonban megjelent az erdész és 
lelőtte a rókát, a kakast nedíft azzal iutal-
mazta meg, hogy minden nap kiengedte az 
erdőbe. 

Nem mindég az a legnagyobb ravasz 
a kit legravaszabbnak ismerünk, a kicsinyek 
közt is akad még furfangosabb eszű is. 
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meg ez ifjúsággal kapcsolatban a 
vallásos érzelmű polgárság. Hétfőn cl. 
e. fél 10 órakor w ng. h. ev. o-tem-
plom b-m az ág. h. ev. elemi iskolák 
részvételével ment vé^he a templomi 
ünnepély. D. e. 10 órakor a fögym. 
tornacsarnnkában a gimnázium és a 
tani tők épzö együttes emlékünn epe 
folyt le szép számú közönség 
jelenlétében. Ének és ima után az 
ünnepi beszédet Mendöl Lajos vallás-
tanár mondotta. A tartalmas és nemes 
szónoki lendülettel elmondott beszéd 
gyönyörűen lejtegette azt, hogy 
„a megújhodás és előrehaladás szelle-
mét jelenti nemzeti életünkben a 
reformátió terjedése", továbbá hogy 
„igaz protestáns ember hit és lelki-
ismeret dolgában csak az isten igéjét 
ismeri el irányadónak" Beszéde után 
Michnay Gusztáv IV és tan. kép. növ. 
lelkes szavalata következett. Hatásos 
és szép szavalat volt Shuchovszky 
Lajos VIII. oszt. fögim. növendéké is. 
Az ünnepély Luther harci dalának 
el éneklésével ért véget. 

— Eljegyzés. Singer Béla a 
Gombos és Singer szegedi fűszer és 
gyarmatáru nagykereskedő cég beltagja 
eljegyezte Meitner Ilon kát helyben. 
Minden külön 'értesítés helyett. 

— Leány egyesületi gyűlés. A 
Szarvasi Leányegyesület 1910. nov. 
6-án d. ir. 3 órakor a leányiskola 
tornacsarnokában rendkívüli gazdag 
müsoru előadó gyűlést rendez, A 
főgimnázium derék igazgatójának felol-
vasása s Tömörkényi Dezső képzői 
tanár költői elbeszélése különös érté-
ket adnak az előadásnak, A többi 
számok is sokat ígérők, A műsor 
következő: 1. „A népdal." Irta és 
felolvassa Mocskonyi József fögimn. 
igazgató, A felolvasással kapcsolatban, 
Lang János fögimn. tanár zongora 
kísérete mellett énekelnek : Simkovics 
Etelka és Micsmay Lajos. 2. „ M 
elnémult romok" Irta és előadja: 
Tömörkényi'Dezső tanítóképzői tanár, 
3. 1. J Paderovszky: Mernie t. Zongo-
rán já lsza: Rohoska Géza tanító. 
4. nA hosszú ruha.* Monolog. I r ta : 
Salamon Ödön. Előadja Meitner Erzsiké. 

— Név változtatás. Gol dstein 
József helybeli polgártársunk nevét 
Gondára változtatta. 

— Halottak ünnepe. Verőfényes 
enyhe idő kedvezett mindenszentek 
napján ; a haldokló természet szelíd 
mosolygása mintha a békésén kialvó 
életet jelképezte volna } a földi ember 
utolsó búcsúját a földi éleitől. Egy 
utolsó mosoly, mely magában foglalja 

a kezdődő örök élet jóleső reményét. 
Meg n épeszűitek a tenu tök élő k k el. 
Kései virágokkal diszilellék a köny-
áztatía sírokat s a mint az est leszálf, 
apró kis őrtüzek gyúltak fel a csendes 
hantokon, \negvi 1 ágitva a körűIá 11 ók 
bánatos, siró arcai, Fény ben úszott * » 
u<jy az ó- mint az uj-temetö. Este 
azonban panaszos szél indult. Erősen 
villámlott. A sok virág között a nyár 
köpet láttuk visszavarázsolva. Megkon-
dult a katholikus templom szelid 
csengésű kis harangja is és ajtatos 
csapat buzgó éneklés között vonult ki 
a megholtak hazájába. A haragos szél 
lassankint viharrá erősbült s hatalmas 
zápor zucl ült alá. S hüllőt az e?ö, 
mint a kéteégbeeset ember könnyárja. 
A temetők elnéptelenedtek, S a lobogó 
gyertyák is kialudtak. Csupasz ' fák, 
haragvó szélvihar és béké-en alvó 
halottak. 

— Táncmulatság. A kereskedői 
alkalmazottak f. hó 26-én az árpád 
disztermeben táncmulatságot rendeznek. 
A sikerültnek ígérkező mulatság iránt 
nagy az érdeklődés. 

— Postások öröme. Mint érte-
sülünk, nagy öröm uralkodik a mi 
derék postásaink körében. Fizetésrende-
zésük ugyanis oly kedvező megoldást 
nyert, a milyenre nem is számítottak. 
A fizetésemelés p l a postafönöknél 
1600 koronát jelentene s a rangfoko-
zat szerint a többieknél is 800, 600, 
400 és 200 koronás emelkedést 
remélhetni. A fizetésjavitás eme lentebb 
jelzett ténye csáknem teljesen befeje-
zett dolognak tekinthető s legközelebb 
valószínűleg már meg is valósul. 

— Eltévedt fogoly. A szarvasi 
taniíöképzö zenetermébe az elmúlt hét 
egyik délutánján a gimnázium udvará-
ról, egy fogolymadár repült be. Való-
színű, hogy valamely ragadozómadár 
üldözése elől téved be a szegény kis 
jószág a gimnázium udvarára, honnét 
egy képzős növendék hangutánzással 
becsalta a zeneterembe a nyitott abla-
kon át. Repülés közben mindkét 
szemét összezúzta A kalandos utat tett 
madarat az állattani szertár részére 
kitömik. 

— Fajbaromfi kiosztás. A 
töldmivelésügyi minisztérium a helyi 
baromfitenyésztő egyesület tagjai közt 
kiosztandó fájbaromfiakból: 100 drb 
orpingtont, 50 drb emdeni ludat, 40 
dib pekingi kacsát s 30 drb bronz 
pulykát ajándékozott. A meglévő jó 
tenyészanyagot az orsz. baromfite-
nyésztő egyesület veszi meg s más 
vidékekre szállítja el. 

— Ncpffi/iiles. kz általános 
auis^tói jog ligájának szarvasi fiókja 

ma délután 2 órakor'a Kossuth-téren, 
kedvezőtlen idő esetén a szinkör helyi-
ségében népgyűlést tarf. Este 6 órakor 
a közponban társas vacsora lesz. A 
fővárosból a liga központi vezetőségé-
nek képviseletében többen fognak meg-
jelenni. 

— Sikkasztás. Kellemetlen szen-
zációja van a szarvasi vasúti állomás 
vezetőségének. Egy megtévelyedett fiatal 
alkalmazott H. Gy. (hozzátartozóira 
való tekintettel kíméletből nem közöl-
jük nevét) a hivatalos pénzből 147 
koronát elsikkasztott. A rendőrség és 
a csendőrség együttes nyomozása 
eredménynyel járt, mivel a lakáskutatás 
alkalmával a pénz megkerült s töre-
delmes vallomást tett a szerencsétlen 
fiatalember is. Az állomásnál mint 
áll o más felvigyázói gyak ornok működött 
s nem tudhatni biztosan, hogy mi 
vitte bűnre a máskülönben hivatalának 
pontosan eleget tevő ifjat, A jócsalád-
ból származó gyakornok hozzátartozói 
iránt általános a részvét. Nagyon 
lesújtó dolog az, midőn a romlott-
társaság, könyelmü ifj ak csábítása 
által megrontott gyermek miatt a 
szülőknek kell szenvedni a legsúlyo-
sabban ; mert hisz egyik tőrszurás az 
ifjú erkölcsi bukása, másik tőrszurás a 
családi jóhirnév bemocskolása. 

— Színtársulatunkról. Már 
csak rövid ideig lehet szerencsénk 
Könyves Jenő derék színtársulatához 
őszinte saj nálattal kell m egváln unk 
ezen igazán értékes művészektől, mivel 
rövid ittlétük alatt is oly elismerést, 
és becsülést tudták maguknak kiérde-
melni, a milyennel nem sok színtársu-
lat dicsekedhetett nálunk. Kiváló* 
elsőrangú erők, értelmes, Összhangza-
tos alakítás, főleg a drámai szerepek-
ben átlagon messze felül emelkedő 
művészi talentum a legkiemelkedőbb 
tulajdonai e jeles társulatnak. Lelki-
ismeretességük, odaadó, szinte tulbuzgfr 
kötélességérzetük is általánosan 
elismert tény. A magyar kultúra, 
terjesztésében megbecsülhetetlen szol-
gálatot teljesítenek. Bár minél érettebb 
s fejlettebb intelligentiával bírna a mi 
viréki közönségünk, hogy kellő« 
értéke szerint tudná megbecsülni 
Könyves Jenő elsőrangú igazán 
kiváló vidéki szintarsulatát. 

— Küzdelem az alkohol ellen. 
Békésvármegyében Szeghalom község-
volt az első, amely a korcsmák 
vasárnapi bezárására vonatkozólag 
határozatot hozott, amely határozatot 
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pártolás céljából megküldötte a 
megyebeli községeknek is. Gyula város 
képviselőtestülete hétfőn foglalkozo 11 
Szeghalom átiratával és a városatyák 
nagy többsége szintén elhatározta, 
hogy a vendéglők és italmérések 
szombat estétől hétfő reggelig zárva 
tartassanak. Ez a határozat, melyet 
főként dr. Simonka György ellenzett, 
természetesen nem emetkedett azonnal 
érvényre, mert többen megfelebezték. 

— Magyar Staggione Oros-
házán. A nálunk időző értékes 
művészgárda, élén népszerű igazgató-
jával, Könyves Jenövei november 
végén már alkalmasint Orosházán 
fogja végezni nemes kulturmunkáját. 
Ugyanis 12 előadás tartásának enge-
délyezéséért fordultak az orosházi 
szinügyi bizottsághoz. Őszinte szivböl 
kivánjuk, hogy a kiváló erőkből álló, 
becsülésre és igaz pártolásra méltó 
sintár sulat a civilizáltab b légkörű 
Orosházán melegebb és lel kesebb 
támogatásban részesülhessen, mint 
nálunk, 

— Törvényszéki ülés. Az 
aradbékési ev. egyházmegye törvény-
széke f. hó 1-én ülést tartott, amelyen 
fegyelmi ügyekkel foglalkozott. -

— Szerencsétlen lövés. Dorogi 
Károly békésszentandrási gazda kiment a 
tanyájára s unalmában nyulászni akart, de 
előbb még szarkákra lőtt. Egyszer amint 
Lankaezterái célba irányítja, véletlenségből 
a pléh-hel bevont folyósó-oszlopba lőtt, s 
onnan a golyó visszapattanva, az éppen ott 
állott 6 éves kis fiacskájának homlokába 
fúródott, Természetesen a kisfiú összeesett 
« nagy sebével orvoshoz vitték, aki bár 
mindent elkövet a gyermek életéért: az mé-
gis belehal sebébe. A hatóság pedig gondat-
lanságért perbe fogja az apát . . . 

r 

— Lelkész választás. A pozso-
nyi ág. h. ev. gyülekezet a mult 
vasárnap lelkészválasztó közgyűlést 
tartott. Két komoly jelölt küzdött 
egymással: Okályi Adolf orosházi 
lelkész és báró Podmanicky Pál. Két 
szótöbbséggel ez utóbbit választották 
meg Okályi 205 szavazatával szemben. 
A kisebbségben maradt párt formahibák 
és meg nem engedett korteskedés 
miatt megfelebbezi a választást Mint 
halljuk, a tótok és németek között 
az ellenfél kortesei Okályi erös magyar 
érzését használták fel az ellene való 

, izgatás alacsony céljaira. 
— Egy fiatal lelkész öngyil-

kossága. Ha a test oly erös lehetne, 
mint a lélek, sok értékes élet szolgál-
hatná az emberiség boldogulásának 
nagy s nemes célját. De kivel szálljunk 
perbe a miatt, hogy a legszebb 
lemények s valósulni készülő álmok 
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omlanak össze egy láthatatlan 'kis 
féreg lassú, de biztosan ölő, életet 
őrlő munkájára ? Enyedi Sándor gyulai 
református segédlelkész és püspöki 
titkár, a gyulai társadalom kedves 
alakja, fegyverrel vetett véget fiatal, 
szép reményekre jogosult életének. 
Nemrég választotta meg Bályok község 
segédlelkésznek, boldog vőlegény is 
volt a mellet s szép, mosolygós élet 
hívta szelíd örömökre. Boldogsága 
közepett azonban váratlanul azt 
tapasztalta, hogy a tüdövész szerveze-
tébe fészkelte magát. E bo r z asz tó 
tudat megbillenté lelkiegyensulyát. 
Ha! álos betegségével nem akarta 
kálváriára vinni szeretett menyasszo-
nyát A hit erőssége küzdött lelkében 
a kétségbeeséssel. Hivatalos ügyben 
Gyuláról Sarkadra utazva elviselhetetlen 
lelki tubájának fegyverrel vetett véget. 
A végtelen irgalmu mindenható bizo-
nyára meg fog bocsátani elcsüggedt 
gyermekének. 

— Petróleumforrás Szarvason? 
Konrád János fürdős telkén a Körös 
folyó partjának oldalából már három 
év óta folydogál csendesen egy kis 
erecske, mely szennyes, barnás, szín-
játszó folyadékot ömleszt s a körü-
lötte levő víz hasonló a szennyes 
olajjal tisztátalanitott vizhez. A 
felcsigázott képzelet petróleumforrásra 
gondolván, nagy jelentőséget tulajdo-
nított ez ártatlan erecskének. Mivel 
azonban geologiai kutatások szerint a 
petróleum csak nagyobb mélységben s 
az ugy nevezett kárpáti homokkövei 
kapcsolatban fordul elő, képtelenség 
ily váratlan senzációra még csak gon-
dolni is. Az erecske opalizáló, zsíros 
külsejű vize valószínűleg onnét ered, 
hogy a talajban vas- és magánvegyü-
letekben gazdag rétegeken folyván ke-
resztül, az oldás folytán szedi magába 
azon szinező anyagokat, melyek, bár 
a petróleum összetételéhez semmi kö-
zük, mégis külsőleg a zsíros folyadék 
látszatát keltik fel Lapunk szerkesztője 
különben vegyi vizsgálat alá fogja 
venni a kis forrás csalóka vizét. 

— A csabai állomás fosztoga-
tója. Szemere Kálmán, békéscsabai állomás-
főnök nyomára jött annak, hogy az állam-
vasutak kárára valaki az áruraktárt rend-
szeresen fosztogatja. — Hosszas kutatás 
után meggyőződött, hogy a fosztogató 
Lauschan Gyula. A tettenérés után a bűnös 
embert átadta a csendőrségnek. Lakásán 
4400 korona értékű árut és más értékes 
holmit találtak» A nyomozás továbbá folyik. 

— Baromfivásár. A helyi 
baromfitenyésztő egyesület idei őszi 
baromfivásárját most is az Árpád 
szálló kerti helyiségében fogja meg-
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tartani f. hó 12-én. A mint a tagok 
előjegyzéséből látható az idei vásár 
igen sikerült lesz, mivel már eddig is 
500 drb faj barom fi lett előjegyezve a 
vásárra. A vásáron a földmivelésügyi 
minisztérium is képviselteti magát dr. 
Leidenfrost Aurél m. kir. gazdasági 
felügyelővel. 

— 1áncpróbabái Az öreg Dobos 
tipikus alakját hiába vádjuk őszkor, 
hogy a nyughatatlan vérű fiatalokat 
ütem szerinti szabályos ugrándozásra 
szoktassa. Nyugdíjba, illetve nyuga-
lomba vonult. Helyét nem kisebb 
tudással s tehetséggel Rosszjarovicz 
János jónevü tánetanitónk foglalta el. 
Szóval a táncpróbabál továb b is 
fen marad. 1910. Nov. hó 12-én az 
Árpád dísztermében fogja a íőgimu 
tanulósága bemutatni tánctudományát 
a közönségnek, Pioszjarovicz mester 
vezetése alatt. Belépti-díj személyen-
kent 1 kor. 50 fill., családjegy 3 
korona. A bál kezdete este 7 órakor. 
Ki szép táncokat s boldog fiatalságot 
akar látni, menjen a táncpróbabálba 
s ott óhajtása teljesül. 

— üj városháza Gyulán. 
Gyula város polgármestere országos 
tervpályázatot hirdet a régi városháza 
telkén építendő uj városháza terveire. 
A legjobbnak talált három pályamű 
közül az első 2500, a második 1500r 

a harmadik 1000 korona dijazásben 
részesül. A pályázat határideje 1911. 
március 1. Előirányzott építési költség 
250,000 korona. 

— Az esperantó nyelv diadala. 
A nemzetközi esperantó nyelv térhódí-
tása állandóan növekvőben van* 
Európa kölönféle nyelvű népei között 
a szellemi érintkezés megkönnyül 
s a gondolkodás és érzésben megnyil-
vánuló egységesség többé nem utópia. 
A napókban kezünkbe akadt egy 
könyv, melyben már ott olvashatjuk 
Petőfink 24 versét esperantó nyelven. 
Csak két sort citálunk a „Ha férfi 
vagy, legy férfi* kezdetű versből: 

Ho viro estu viro, 
Ne estu mur pupaco. . . . . 

Bizony nem valami fülbemászó gyö-
nyörűségek. de mint minden rosszhoz, 
idővel ehez és hozzá szokhatik a mi . 
érzékeny fülünk. 

— A gazdasági előadások. A 
földmivelésügyi miniszter az évenként 
tartani szokott népszerű gazdasági 
előadásokra 1500 koronát engedélyezett. 
Ezzel egyidejűleg elrendeli a miniszter, 
hogy az előadások szövegét nyomassák 
ki és előadás végén a hallgatóság ' 
között osszák ki. 
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— Miniszteri bisztosolz. A 
közoktatásügyi miniszter hivatalos 
iskolalátogatóul kinevezte a békési és 
a békéscsabai főgimnáziumhoz dr. 
Vass Bertalan nagyváradi kir. tanker. 
főigazgatót, a szarvasi főgimnáziumhoz 
Créresi Kálmán debreceni főigazgatót. 

— A csabai Rtidolf-főgim-
názium deputációja. A békés-
csabai Rudolf-főgimnázium felügyelő 
bizottsága egy öt tagu deputációt 
küldött ki, amelynek feladatává telte, 
hogy a kultuszminiszternél járjon el 
az iránt, miszerint á gimnáziumnak 
adandó segély ldutaltassék és hogy a 
főgimnázium által fizetendő tanári 
nyugdijilletmények behajtása legalább 
addig fölfüggesztessék, amig a segély 
ügy végleg nem rendeztetik. A küldött-
ség teljes sikerrel járt ez ügyben s 
a miniszter megígérte a kérelem telje-
sítését. 

— A Központi szálló nem szü« 
mik m e g - Lapunk legutóbbi számában 
megemlékeztünk arról, hogy a szentandrási 
takarék tulajdonát képező Központi szálló 
termeit a takarék akarja felhasználni, mivel 
a pénzintézet eddiggi termei már szűknek 
bizonyultak. Illetékes helyről azonban ezt a 
liirt megcáfolták s maga a szálló rokon-
szenves és törekvő bérlője is ugy nyilatko-
zot t előttünk, hogy a nagyterem tölgyfabur-
kolatot kapott s a vendégszobák is átalaki-
tattak s most már a díszes nagyterem 
láncmulatságok rendezésére is igen alkal-
mas. Nem hogy megszűnne de ellenkezőleg 
még nagyobb buzgalommal igyekszik szol-
gálni a szarvasi közönség ebbeli igényeit, 

Az okt 29-iki előadáson meglehetős 
népies volt az Árpád díszterme. Mintha a 
jeles színészgárda iránti közönye megszűnt 
volna a mi szarvasi publikumunknak Von-
zotta a közönséget mindenesetre a szilire 
kerülő újdonság. Bataille izgatóan érdekes 
jellem darabja, a „Botrány került színre. Há-
rom művészi, alakítást láttunk benne. Köny-

-ves Jenő Feríoulja oly természetes ös meg-
indító volt, hogy a legtökéletesebb illúziót 
tudta felkelteni a hallgatóságban, Harmos 
Ilona, mint Chalette a kimondhatlan kinókat 
szenvedő, bűnös feleség szerepében igazi 
erőt és igázt művészetet produkált. Kiváló 
partnereként említhetjük Kemenes Lajost, 
ki Artanező kalandort csodálatos realitással 

Já t szo t ta . A többiek is őszinte dicséretet 
* érdemelnek, 

Vasárnap délután a „Csöppség" bru-
tális részvétlenség miatt elmaradt. Este 
Molnár Ferenc „Doktor ur<l. c. 3 felvonásos 
vígjátékában gyönyörködhettünk. Közepas 
számú hallgatóság előtt csíiggedetlen buzga-

; lommal játszottak színészeink. Kiváltak 
mesteri alakításukkal Kemenes, Dr. Sárkány 
szerepében Kováts Margit, mint neje, Alapi 
Nándor mint rendöríogalmazó s Szabó Gyula, 
mint Puzsér, továbbá Bönyi és Szász Anna 
s tb. A közönség sokat tapsolt az ügyes 

Játékosoknak. 
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Hétfőn. Molnár híres darabja, az 
„Ördög" került színre, szintén közepes 
számú hallgatóság előtt. Az ördög szerepét 
Könyves Jenő töltötte be művészi bravúrral 
megkapó érdekességgel rajzolva a mizticiz-
mus homályába borkolódzó ördögöt. M e s 
volt Bónyi alakítása is, mint festő. Kovács 
Margit Jolán szerepében kiváló alakítást 
nyújtott, ugy szintén Bányai Irén és Szakács 
Erzsike is dicséretet érdemelnek. 

Kedden egy egyszerű eseményü, de 
felette poétikus svéd színmüvét a „Dollyt" 
játszották. A felhőszakadás szerű zápor da-
cára iá meglehetős számmal gyűltek egybe 
a szinpártolók. Bányai Irén elragadóan ked-
ves volt a naiv kis Dolly szerepében ; part-
nere Alapi Nándor Stolpe festőt meglehetős 
hűen ábrázolta, ámbár a szerep által meg-
kívánt hév és erő nem nyert mindig hatá-
rozott kifejezést Ebben a tekintetben tanul-
hatna Kemenestől. ki Delling báró szerepé-
ben nagy hévvel osztogatta csókjait menya-
szonyának Júliának. Kitűnő volt a podagrás 
Schütte gróf szerepében Könyves is. Szász 
Anna, Bónyi, Jávor, Kovács stb szintén jók 
voltak. 

A szerdái estén „Buridán szamarát" 
hozták színre. Az esős, lucskos idő dacára 
is elég népes volt a disz terem. A főhős Bó-
nyi József volt Georges Boullains szerepében 
Természetes és kedves játéka igen tetszett 
főleg a hölgyekuek. Alapi Nándor, mint 
Lucsén de Dersann sikerült alakitést nyúj-
tott. Bányai Irénke mint Miehel lebilin-
cselő kedvességgel és igazi élethűséggel 
kreálta nehéz szerepét. Könyvesné, Harmos 
Ilona, Kovács Margit, Szász Anna és a 
többiek igen emelték ügyes játékukkal a 
meglehetős lapos és haszontalan darab 
sikerét. 

Néptelen nézőtér előtt játszották csü-
lökön a „Kis cukros*-f. A mulatságos da-
rabban főleg Bányai Irénke és Kovács Mar-
git tűntek ki temperamentumos játékukkal. 
Sokat mulatott a közönség Alapi Nándor 
játékán is, ki a miniszteri fogalmazó szere-
pét nagy átértéssel és igaz müvésziességgel 
töltötte be. Kitűnőek voluJk Kemenes, Har-
mos, Székely, Bálint, Somogyi, Szabó és 
Bönyi is, és élénk játékukkal sokszor keltet 
tek őszinte derültséget. 

Péntek este szokatlanul nagyobb érdek-
lődés nyilvánult „Páholy" c. bohózat előa-
dása iránt A megjelentek nagyon jól mu-
lattak a darabban előforduló sok bohóságon 
Lipóczy szerepében Kovács s mint Klára 
neje. Szász Anna pompás hnmorral játszot-
ták nehéz szerepöket. Szabó Gyula mint 
Dinszky Czézár teljesen elemében volt- A ri-
pacsok hü alakításában utólérlietetlem A 
jámbor szakácsnét kreáló Könyvesné sok 
derültséget okozott. Kemenes mint Gsiz 
Pepi, kacagtatóan ügyesen alakított. Bónyi, 
Hidas Bálintot kitűnően játszotta, nemkü-
lönben Jávor és Bálint is haiásosak voltak. 
A nők közül főleg Kovács Margit, azonkívül 
Harmos és Bányai is nagyon kedvesek vol-
tak. Frizura, kosztün kifogástalan volt, 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
F. E. Ha nem is a legközelebbi szám-

ban, de nemsokára közölni fogjuk némi si-
mítással 
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J. István. Cikkét szívesen közöíjiílc. 
Csak arra kérjük, hos:y a kidolgozás m e ^ 
közelítőleg irodalmi színvonalon á'ljan, 

C. Endre. Kár, hogy egy kicsit hosszablr 
a cikk. Egy számban, tekintve lapunk cse-
kély terjedelmét, nem közölhető. De r a j u 
leszünk, hogy mi elébb sorra kerüljön. Csa íc 
türelem. Meleg üdvözlet 1 Hogy van Maire ? 

K. Sándor. Nehezen várjuk legközelebbi 
b. közleményét. 

Alulirt bírósági végrehajtó a 
szarvasi kir. járásbíróság 1910. V, 
4801. sz végzése folytán közhírré 
teszi, hogy vb. Steiner Andor csőd-
tömegéhez tartozó és Steiner Zoltán 
ellenében fenálló 11433 kor. és 146 
kor. 80 fillér követelések 1910. évi 
november hó IO-én d. u. 4 órakor 
Szarvason Dr. Gerő Oszkár tömeg-
gondnok ügyvédi irodájában Beliczey-ut 
116 sz. a. a legtöbbet ígérőnek kész-
pénzfizetés mellett eladatnak. 

Szarvas, 1910. október 30. 
Bíró Zsigmond 

bir- végrehajtó. 

Alólirott elöljáróság részéről köz-
hírré tétetik, hogy Orosháza nagy-
község 104 hetipiaci 

az 1911. év január 1 -tői számított 3, 
esetleg 6 évre haszonbérbe adatik. 

Felhivatnak mindazok, kik ezem 
haszonbérletet elnyerni akarják, hogy 
1 koronás bélyegü zárt Írásbeli aján-
lataikat a megajánlandó bérösszeg 
határozott kitüntetésével a folyó évi 
december (jő l-éo fd. 10 ó r á i g 
a községházánál annál is inkább ad-
ják be, mert a később érkező ajánla-
tok nem fognak figyelembe vétetni. 
Az ajánlattevő ajánlatához (kétezer). 
2000 korona biztosítékot tartozik; 
ugyanakkor készpénzben, vagy óva-
dékképes papírokban letenni. Az aján-
latok felett az elöljáróság! tanács,, 
illetve a képviselő közgyűlés határoz, 
ki is szabad elhatározását fentartja. A 
szerződés feltételei, a helypénzdíjsza-
bás s általában bővebb felvilágosítás 
a községi főjegyzői hivatalban nyer-
hető. 

Orosháza, 1910. november 1. 

Torkos Kálmán Horváth Jőz»ef£; 
főjegyző* bíró. 

/Vtl 
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A nBk boldogsága! 
A mennyasszonyok 

büszkeségei 
A szDIÖk örömei 
Á férfinál a szépség 
eróre és egészségre 
mutat, a szellemet és 

életet boldogítja. 
A szépség a férfi nem-
nél is egy biztos gaz-
dagságot jelent, egy 

szabadleveíet képez, 
mely valamennyi kaput 
^ kinyitni képes. 

m i n t e g y I s t e n ! 

Er csak férfiakra szólhat Mit panaszkodtok 
ti pattanások, durva b<5r, kiélt arc* miatt, 
¡mikor oly könnyű szépnek lenni s szépnek 
maradni, Zuck^-szappan s Ztick'-H-krérn ténylecr szépséget hoz, mert célja "Fte lks 
bőrápolás s a teljes bőrápolás a drága egész-

séget hozzá magával. 
Daczára napi használat mellett olcsó, sokkal 
Olcsóbb mint a drága hasztalan kosmetika. 

Icis csomagolásban közönséges tubusban 
t kor. 1.25 kor. 

nagy csomagolásban nagy tubusban 
(ajándék) 2.50 kor. 2.50 kor« 

C Egyedüli gyárosok: 

L.ZUCSJSB & Co., BEBIaHf W . 57 

K a p h a t ó : 
M e z ő t ú r o n : G ö l l n e r H u g ó gyógysze r -

tárában. 

NI CQ 

<D 

Q* 
HD* i P-i •oj tSJ «5 
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OT C3 > 
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05 H N 
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8—10 

Fióküzlet: Szarvason, Bazár-épület 1. szám. 

Vari szerencsém értesíteni, hogy 

Mű- és selyemfesiő 

újonnan, villany és gőzerőre a legújabb gépekkel ren-
deztem be, ami által olyan kellemes helyzetbe jutottam 
hogy a ruhafestészetet és a ruhatísztitásokat az ed-
digi áraknál jóval jutányossabb árak mellett és 
a legmagasabb igényeknek is megíelelöleg, a legszebb 
kivitelben keszithetem el. 

Amidőn ezeket b. tudomására adni bátorkodom 
további b. pártfogását kérve maradok 

kiváló tisztelettel 

első orosházi mii- és selyemfestő 
vegytisztitó intézet tulajdonosa. 

Fióküzlet; Szarvason, Bazár-épület 1. szám. 
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Értesítem az igen tisztelt közön-
séget, hogy készítek Ízléses kivitelben 
sirkoszorukat. A közeledő halottak 
n apjára mindenki gyári áron b esz erez-
íheti koszorú szükségletét nálam. A 
koszorúk árai: — 8 0 , 1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8, 9 és 10 korona. Kérem az 
igen tisztelt közönséget, hogy a ko-
szorúkat már most megtekinteni szí-
veskedjék. 

Tisztelettel 
Dr. Faragó Mórné 

II. ker. 76 sz. 

nrüörás a Buck-féle házban 
ó r a-j a v i t ó üzletet nyitott. 

Kéri a jőszivüek pártfo-
gását, mert dolgozni akar s 
ha munkát nem kap nyomo-
rék lábaival elpusztul. 

Egy elsőrangú biztosító társulat, 
amely minden biztosítási ágra 
kitörjed, keres ügynököket Békés-
vármegye összes községeiben. 

Cím a kiadóhivatalban* 

Húszár Á 
lakás, bútorozott *zoba, üzlethelyiség 
jövárosi és vidéki ingatlan, vétel-ela-
dási és hirdetési irodája, BOdap^St, 
Zrioyi-út^za I, öreSfranj pa lo ta . 
Külön osztály ingat lan , birtok, fővá-
rosi házak vételére, e ladására cserére. 
Ezenkívül mindennemű ügyben 5 kor. 
előleges beküldése mellett utbaigazi 
ást , felvilágositást ad. E ezólra külön 
n fo rma t ió s osztálya van. Vála&zbé-

Legmegbízhatóbb vállalat. Első 
rangú a r a i 

I J T " l e g j o b b a I; 
Kapható : 

s z u ^ j sFz r Jb . s o a s r 

az Árpád szállodával szemben. 

3"a>^itáu©Qls:at 
8 — 1 0 

i 

vegyileg 

mm 
\líá 

bármilyen anyagból elfejtés nélkül 
a legtökéletesebben 

m) m 
MIIES 

mu 

kelmefestő és vegytisztitó intézete 
B,-SZARVAS Kereszt-utca 168. hszám 'alatt. 

Gyászeseteknél a ruhák 24 óra alatt festetnek. 
Vidéki megbízások pontosan azonnal készülnek, 

mű 

Van szerencsém a n. é. közön-
ségnek szíves tudomására hozni, hogy 
Özv, Csapóné házában Deák Ferencz-
és gróf Csáky Albin utcai sarok ház-
ban a mai kor igényeinek megfelelő 

úri & férfi Szabó 
üzletet nyitottam. 

Ahol öltönyöket a legutolsó divat 
szerint pontosan készítek. Kérem a 
n. é. közönség becses pártfogását 

Tisztelettel 
Grajcziár István 

4—5 uri és férfi szabó. 

# 
Két alig használt motor eladó, egyik 
20, másik 30 lóerős. Üzemben meg-
tekinthető. Cim a kiadóban. 

9 o 

vitc2ía# - i s z á r a 
b ú t o r o z o t t s z o ^ a 
l c x a d . ó . o © 

adag 6 fillér. — Touristadoboz 12 adaggal, 
zsebben kényelmesen hordható alakban 80 fillér. 

Kirándulásokon, sport-tourákon, hadgyakorlatokon kitűnő szolgálatot tesz. 
Bármely vizben oldva kitiinö limonádét ad. 

Készíti: KERTÉSZ ERNŐ gyógyszerész k r ÍB tá ,$rá ' ' - Szabadkán. 
-25 Kapható . 'Szaüvíason, 

ri 
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Gyoma SZARVAS. Kondoros. 

Hibás lábaknak a 
legipszelését elvál-
lalom, Utána helyes 
czipok müizléssel 

készíttetnek el. 

r 

Érdeklődőknek felvilágosítással szolgál 

W E I S Z SÁNDOR nyomdavezető 

(Sámuel nyomda). 

E l s p r e ó d ü cz ipéSzazle t (az Árpád bazár-helyiségben), a hol a 

legjobb anyagból müizléssel készített modern szabású czipök kaphatók. 

Megrendelések a láb természetes felvétele után (uj eljárás) kü-

lönös gonddal és Ízléssel készíttetnek el. 

Magyar, angol és francia szakismerettel dolgozom, miután a 

Na^y Mélt. Magyar Kir, Kereskedelmi kormány támogatása révén tanul-

máiyoztam a czipészet technológiáját, miből jeles eredménnyel vizsgáztam. 

Tisz ta , fioon> eS njod^r i? n>(iQka az irányelven?. 
» 

Kérem a nagyrabecsült közönség kitüntető pártfogását 

S Z Ű C S J Ó Z S E F 
cz ipész m e s t e r -

i; 

ELADÓ M t 

I M f íMf 

Neb- Pr. 
és n>aczői 

Eladó Dr. Leíjgyel 
eladó 
íS-fáS 

w 
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K 
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6l 

Pr . Szőröző 6y( i la . 4> 
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Sámuel könyvnyomdája, Szarvason. 
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