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A csabai cseh vitéz pirnaszkodása 
sok magyar kezet szorított ököl!n\ 
Nagyon természetes, Hogy a méltat-
lanul inzultált főmérnöknek nincs mit 
restelníe. Szentül meg vagyunk győ-
ződve arról, hogy ha a becsületes 
m agy a r érzésű A cl ám 0 u s z t á v o t u 
honfiúi kötelesség a frontra szólJihná, 
még mindig meg tudná állania a he-
lyét ugy, mint az a pimaszkodó, durva 
cseh katona, ki a front mögött top-
pant bátran tudja emelgetni brutális 
mancsait. Mert sok embernél találjuk 
azt, hogy korcsmai vhluskodásokhau, 
védetlen emberek inzultálásábau rop-
pant vakmerők ¿S vilagv^u; hősök, 
mikor azonban magasabb kötelességek 
életet kockaztato feladatok elé állít-
ják, akljor remegnek, futnak, szűköl-
nek, mint a megkorbácsolt, gyáva 
ebek. Hány bit ng hazaárulót talál-
hatni, akik otthon hetvenkedő, köte-
kedő szájhősök voltak, akik a béke* 
polgárok nyugalmát d u m garázdasá-
gukkal állandóan veszélyeztették, mi-
kor pedig a frontra jutottak e gyáva 
hi-mpellérek, az ellenséggel való leg-
első találkozásnál felemelt kezekkel 
hagyták cserben hazájokat s szövetsé-
geseiket. Most, amikor nemes önfel-
áldozásban s hősi bátorságban legen-
dás híre van a magyarnak, most e 
nehéz es végtelen komoly időkben ha 
akad egy kóbor eb, mely neki esik a 
fenségesen lobogó nemzeti i 'aésnek, 
hogy reá vicsorítsa undok fogait, gye-
rekes do log lenne óriási jelentőséget 
tulajdonítani az ilyen ostoba izgágás-
kodásnak, Becsületes, k o m o y munka 
közepett ngyan ki adna sokat az 
ugató, gyáva ebekre? Ugyan ki mél-
tatná őket annyira is, hogy fölrúgja 
őket vagy csak amúgy léivállról is 
odabökje nekik, h o g y : r Csiba te l ?" 

"iSsfcet kaíE-ífinjk 
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A / uj termés ref erálását a cséplő-
gépnél fogják eszközölni. A cséplés 
után nvomban rendeikezesére bocsát-
iák a gazdák szükségletét s a lefog-
lalt 'érmésből azokrak juttatnak, akik 
magukat ellátni nem /udják. A gabona-
árak tekintetében cöntés még nem 
történt. Közepesen jó termést véve 
alapul, havonként ás fejenként' igy 
¡¡Jakul ; mcző'Tazdr.:--ági munkás 15 1*3 

k i ' o g r a m m . ip ' \ r í m u n k á s 10 k i lo -
g r a m m é» v á r o s i p o l g á r 7 k i l o g r a m m 
l i s z t e t f o g k a p n i . 
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A cipőközpoi; öss/eiratta az 
egész országban r cipőkészlet 1 és 
elkészítette azt részletes tervezetet, 
njeilyel a cípőeil^-ás nehézségein 
segíthet A cipővásarlást német min-
tára kívánják szabályozni. Minden 
városban a hntóság megbizottaiból, 
fogyasztókból és bőrkereskedőkből és 
cipőkereskeüőkböl bizoitság alakul, 
mely cipőutalványokat ad ki. Az utal-
ványuk alapján ez év végéig egy pár 
s ezentúl évenkint legfeljebb két pár 
cipőt vásárolhat minden ember. Meg 
akarják állapíttatni a magánosok birto-
kában levő cipő készleteket is és ha a 
bizottság ugy látja, hogy valakinek 
elég cipője van, annak egyáltalán nem 
ad ki cipőutalványt. A cipőt javíttatni 
é s talpalni is csak hatósági engedély 
alapján szaban. Kpp ugy mint Német-
országban, itt is köteles lesz min-
denki bemutatni a rossz cipőjét a 
bizottságnak. 
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A szarvasi ev. tanitóképző néhány 

évig felemás intézel lesz, azaz sem 
teljes fi-, sem teljes női tanitóképző, 
hanem mindegyikből egy-két évfolyam. 
A most fi-tanitóképzői minőségben 
töltött utolsó tanévéről ad számot a 
nemrég megjelent s a kiváló buz-
galma, jeles képességű ifjú igazgató 
Nikelszky Zoltán .által nagy gonddal 
szerkesztett évi Értesitő. Az Értesí-
tőnek majdnem a felét foglalja le a 
női tanítóképzővé való átszervezésre 
vonatkozó s külön lenyomatban is 
megjelent, rendkívüli áttekinthető és 
tanulságos előterjesztés, melyben, az 
igazgató pontos és részletes ismerte-
tését adja annak, miként lehetséges a 
tanítóképp őt a-s egyházkerület nagyobb 
megterheltetése nélkül szervezni át 
tamtónőképzővé ? Az intézet évi e s e -
ményt! a háborús képet mutatják. 
Felére apadt tanári kar, hadbavonulás 
folytán megritkult osztályok, katona-
ságnak az intézet épületébe való be-
szállásolása. megrövidült tanév stb., 
mind a nehéz idők rendkívüli je -
lenségei. Szeptember 15-én kezdődött 
a tanév s május 29-én ért v é g e t 
A tanév folyamán februárban és ápri-
lisban külön vizsgák voltak a hadba-

1 vonulók részére. Minden növendék 
sikerrel vizsgázott, A rendes növen-

, dékek vizsgái májusban voltak. A tan-
j év elején 42, tanév végén 3 2 tanuló 
j volt a négy osztályban, A gyakorló 
j iskolában 71 növendék nyert oktatást. 
1 Az iljuság nemes áldozatkészséget 
| tanúsított ugy a hadikölcsönjegyzé-

sekben, mint a különböző jótékony-
célu gyűjtésekben s a tanári kar 
minden tagja lelkes buzdításával és 
odaadó fáradozásával biztosította a 
gyűjtések fényes sikerét. Az Értesitő 
külön fejezetet szentel a kis 4 filléres 
»Vasárnapi könyv" dicséretének. Ezen 
öntudatlanul is tulbuzgó dicséret 
helyett sokkal sz ivesebben olvastunk 
vohut bármily szerény méretű, ifjú-
sági Arany János-emlékünnepély^ről 
Ü v e g r e is a legmagyarabb költőről 
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való megemlékezés inkább érdemelne 
egy oldalnyi méltatást, mint a 'nagyon 
hasznos, de nálánál6 csekélyebb nem-
zeti beccsel bíró Vasárnapi könyv ? 
Előbbre valónak tartjuk Arany Jánost 
azért is, mivel Arany élete és mun, 
kássága a tankönyvekben is részletes 
méltatás és tárgyalás tárgya, ellenben 
a „Vasárnapi könyv" irodalmi és 
pedagógiai méltatását a tantervi uta-
sítás egy árva szóval sem említi (sem 
a Budapesti Hírlapét). Nem szabad 
az országban egyetlen egy olyan 
intézeti 1916—17-iki tanévi értesítő-
nek lenni, amelyben semmi nyoma 
ne legyen a legmagyarabb költő szüle-
tése fOO éves évfordulójának. A na-
gyok iránti kegyelet hazafias, erkölcsi 
és kulturkötelesség, mit féltékeny 
gonddal kell ápolni és erősíteni az 
ifjúság lelkében. A tanító- és tanítónő-
képző 1917—18-iki évfolyama szep-
tember 8-án, ünnepélyes istentiszte-
lettel nyílik meg. Szeptember 5-én a 
fiuk, szeptember 6-án és 7-én a leány-
növendékek iratkoznak be. 

— U j s e g é d l e l k é s z . A békési evang. 
egyházmegye segédlelkésze Roliály Mihály 
pozsonyi theologus lett, aki kíipláni állását 
már Kondoroson elfoglalta. 

— Járási hadigondozó bizottság. 
A szarvasi járás hadigondozó bizottsága a 
napokban alakult meg. Tagjai a következők: 
gróf Bolza Géza elnök. Hivatalból tagjai 
a választmánynak: Dr. Wieland Sándor, 
Melis István, Dr. Déri Henrik. Választmanyi 
tagok Szarvasról: Dr. Friedmann Ernő, Feízer 
József, Bartos Pál, Liska János, Grimm Mór, 
Jeszenszky Frigyes. Szentandrásról: Dr. Dunai 
Alajos. Öcsödről: Doroghy Ferencz. Kondo-
rosról : Keviczky László. A törvényhatósági 
liadigondozó bizottságba egyhangnlag Dr. 
Friedmann Ernő főrabbit küldték ki. 

— Ág. ev, egyházak értekezlete 
Szarvason. A szarvasi ev. főgimnázium 
hosszú évtizedek óta nagyobb anyagi hoz-
zájárulást élvez az arad-békési, a békési és 
a békéscsanádi evangelikus esperességek 
egyházaitól. Az utolsó 10—12 év óta azon-
ban erős mozgalom indult meg olyan irány-
ban, hogy ezeket a rendszeres segélyeket 
megvonják, Az érdekelt egyházak között évek 
óta folynak kevés sikerrel, a tárgyalások e 
segélyek beszüntetése tárgyában, Az elmúlt 
kedden ismét ily célból tartottak értekezletet 
Szarvason, sok vitával és ki nem elégítő 
eredménnyel. 

— Junius 26-ig lehet jegyezni 
a hadiköiosönre, A Vl-ik hadikölcsön 
iránt a kitűzött aláírási határidő utolsó nap-

jaiban oly nagy érdeklődés mutatkozott, 
hogy a még várható jegyzések lebonyolitha-
tása érdekében a pénzügyminiszter a hadi-
kölcsön aláírási határidejét junius 26-ig be-
rárólag meghosszabbította. 

— Kastélyát adta a rokkant ka-
tonáknak. Egy fenkölt gondolkodású ma-
gyar mágnás, Gróf Széchenyi Aladár, dí-
szes parkkal, "ékes monoki kastélyát (Kossuth 
Lajos is Monokon született) felajánlotta olyan 
hadirokkant katonák részére, akik csa ládta-
lanok és magokkal tehetetlenek s akiknek 
gondozása falüjokban és családjok körében 
lehetetlen lenne. Felemelő példa e nehéz 
időkben a nemes szivü gróf cselekedete. Bár 
követnék minél többen I 

— 283 százalékos pótadó. A leg-
magasabb pótadó az egész országban a 
gömörinegyei Nagyprágy községben. A köz-
ség lakosaira ugyanis most 283 százalék 
pótadót vetettek ki. 

— Makszimálják a főzelékfélé-
ket és a gyümölcsöt. A főzelék és gyü-
mölcs árának rendezését is fölvette munka-
program mjába a Közélelmezési Hivatal, hol 
napok óta tanácskoznak a főzelék és gyü-
mölcs forgalmának szabályozásáról és maxi-
málásáról. Az értekezleten a gyümölcs és 
zöldségtermelő vármegyék alispánjai is részt 
vesznek. 

— A hös szakács halála. Az 
Isonzó menti nehéz harcok közepett Orodán 
Mihály 50 éves békési népfelkelő hideg 
buzgalommal főzte bajtársainak az illatos 
gulyást. Kezdettek azonban a gránátok na-
gyon is közelben csapkodni. Bajtársai figyel-
meztették, hogy hagyja el életveszélyes he-
lyét. „Nem mehetek — felelte a kötelesség-
tudó ember határozottan — társaim nem 
maradhatnak ebéd „nélkül," A következő piV 
lanatban azonban gránát csapott" egyenesen 
a- szegény szakácsba s ezer darabra tépte 
széjjel. Kilenc árvát hagyott hátra, kiknek 
érdekében gyűjtés indult s a könyörületes 
emberek már eddig is szép összeget adtak 
össze a kötelességteljesítésben is hös árván 
maradt családja részére. 

— Szappant íöztek az eleset-
tekből. A háborús kegyetlenségek borzal-
mas dolgokra képesek. Legújabban ama för-
telmes eset történt, hogy elesett katonákból 
az ellenség szappant főzetett s jó pénzéri el 
is árusította. 

— Ponyvák, zsákok a fűzfa 
háncsából. Mozgalmat Indított az „Orsz. 
Központi Hitelszövetkezet" a füzvessző hán-
csának egybegyűjtésére. E háncsból készült 
fonalat ugyanis a hadsereg részére ponyvák, 
zsákok, stb. készítésére használhatni fel. 
Mázsáját 20 koronáért veszi a Szövetkezei 
Címe : Budapest, VIII. ker., Baross-utca. 

— Kilátás petróleumra. A romá-
niai petróleum források oly megrongált álla-
potban jutottak a németek kezébe, hogy 
eleinte lehetetlennek látszott azok üzembe 
hozása. Most azonban már annyira helyre-
hozták, hogy jó részök már ismét használat-
ban van s napról-napra nagyobb mennyi-
ségű petróleum kerül felszínre s így van re-
mény a petróleuminség mielőbbi javulására. 

— Jönnek a lengyel munkások. 
Az aratási munkálatok gyorsabb elvégzésére 
nagyobb számú lengyel arató munkást hoz-
nak Magyarországba. A munkások községen-
kénti elosztását most végzik az alispánok. 

— Krémer Sándor színigazgató 
figyelmébe. A körszék közönsége nagy 
méltatlankodással tette szóvá ama sérelmét, 
hogy a zenekar helyén magas pódiumra 
helyezett széken ülők miatt nem látja a sze-
replőket, E lehetetlen állapoton egyszerűen 
lehetne segíteni. A pódiomot kellene alacso-
nyabbra venni mindössze, A pótülőhelyeknek 
ez a szabálytalan elhelyezése tavaly is meg 
volt már s akkor ígéretet tett az igazgató, 
hogy rendbe hozatja. De nem tett semmit, 
csupán az ígéretnél maradt. Az idén is vál-
tozatlan a helyzet. Az üzleti tisztesség és a 
színtársulat jó hirneve erkölcsi kötelességévé 
teszik az igazgatónak, hogy ha csak egy kis 
figyelemmel is van a helyeket drágán meg-
fizető közönség kényelme s kívánalmai iránt, 
e szégyenteljes állapoton sürgősen javítani 
fog. Elvégre a közönség nem azért fizet, hogy 
a színház kasszája teljék, de líögy pénzéért 
jogos igényei tisztességes kielégítést nyerje-
nek. Ezt elvárhatni az igazgatótól még 
Szarvason is. 

— Kitüntetéssel vizsgázó gyógy-
szerésznő. Déri Erzsébet, Dr. Déri Henrik 
tbi. várm. főorvosunk leánya a kolozsvári 
egyetemen kitüntetéssel telte le a gyógysze-
részeti vizsgát. 

— A becsületes csabai mészá-
ros. Weisz Mihály csabei mészáros tisztele-
tet érdemlő mintaképe a magyar iparosnak. 
Ritka üzleti tisztességét mi sem jellemzi 
jobban, mint hogy a Irust 40 fillérrel mindig 
olcsóbban adja, mint a többi mészárosok. 
Legújabban b 40 fillérrel ismét leszállította a 
hus árát, s a marhahúst 8 kor. 20 fillérért 
adja kilónként. Bár vennének tőle példát 
azok a kapzsi emberek, kik telhetetlen mó-
don zsarolják a megszorult fogyasztókat. 

— Községi gazdasági és mun-
kásbizottsági ülés. Az elmúlt szerdán 
délután Szarvas község nagy tanácstermé-
ben látogatott gazdasági és munkásbízottsági 
ülés volt, Dr. Wieland főbíró elnöklete mel-
lett. A gyűlés tárgya a polgári és katonai 
gazdasági munkások julius havi napszám és 
szakmánybérének megállapítása* E szerint a 
napszámbér férfi munkás részére ellátással 9 
kor., anélkül 12 kor., nők ellátással 6 kor., 
anélkül 9 kor., gyermekek ugyanennyit. 
Szakmánybér holdanként 2! K. Katonai 
munkások napszámbértéritése aratásnál 5 K„ 
cséplésnél 5 K v egyéb munkánál 4 K. Szak-
mánybér (aratásnál, levágás, gereblyézés, ké-
vekötés, keresztberakásért) 12 IC A gazdák 
általánosan panaszkodnak a katonai munká-
sok miatt, kik közül 2 se ér annyit mint egy 
gyenge minőség« polgári munkás. Panasz 
hangzott el az itthon lebzselő és szüleik 
nyakán tétlenkedő 1 5 - 1 7 éves suhanczok-
rót is, kiket hatósági erővel fognak munkára 
rendelni ki. A hadisegélyes asszonyoktól he-
nyélés esetén a segélyt megvonják, inig a 
munkabíró családtagokat munkái a fogják ki-
rendelni, 

— Megfékezték a trafikosok 
visszaélését. A gyulai ni. kir. pénzügy-
igazgatóság szigorú rendelkezést hozott a 
panamázó kis trafikokkal szemben. Tekin-
tettel ugyanis a mind sűrűbben felhangzó 
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panaszokra, tudomására hozta a trafikosok-
nak, hogy ha a dohánygyártmányok árusi-
tásánál személyválogatást tesznek vagy cse-
rekereskedést űznek, azonnal megvonja az 
illetőktől az árusítási engedélyt, Most már 
aztán a közönség éberségétől függ e turpis-

ír leleplezése és feljelentése. 

jan a szarvasi jar; 
ért , Dr. Wieland Sándor főbíró lelkes fára-
dozásáért és utánjárásáért a szarvasi gazdák 
hálásak lehetnek. Legújabban is az alispán 
kitüntető jóindulattal intézte el a szarvasi 
járás részére szükséges segítő erők és gazda-
sági anyagok kiutalását. Rövidesen itt lesz a 
kötöző zsineg, rézgálic. Katonai lovakat is 
kapnák a szarvasi járás gazdái. A foglyok 
és a katonai munkásosztag is legelőször a 
szarvasi járás részére lesz útnak indítva. 

— Bankigazgató a hadiköl-
csönért; A mult szerdai jótékonycélu színi-
előadással kapcsolatban bevezetésképen Nagy 
László hitelbanki igazgató nemes fáradozás-
sal tartott egy szakszerűsége mellett is nagyon 
tanulságos és könnyen érthető szabad elő-
adást a hadikölcsönjegyzésekről. A szépszámú 
közön'ség nagy érdeklődéssel hallgatta mind-
végig a tartalmas* buzdító hatású szép ismer-
tetést s a nagy intelligenciájú, népszerű bank-
igazgatót előadása után lelkesen ünnepelte. 

— A szarvasi szinószek hadi-
kölcsönjegyzéee A Vl-ik hadikölcsön 
sikere érdekében tartott szerdai színielőadás-
sal kapcsolatban hadikölcsönjegyzések is 
voltak. A közönség soraiból Plenczner Ella, 
Plenczner Edit, Plenczner Sándor 100—100 
koronát jegyeztek. Magok a színészek jelen-
tékeny összeggel járultak hozzá a jegyzé-
sekhez, nevezetesen : Fényes Hermin pénz-
tárosnő 1000 korona, Körmendy Ilonka 500 
ko r , Szántó János 500 kor., Krémet Sándor 
500 kor., és Krémer Sándorné 400 koronát 
jegyeztek. Az est bruttojövedelme 300 korona 
volt s ezt hadikölcsönre ad;ák, mely összeg 
a háborúban rokkanttá vált katonák javára 
lesz fordítva. 

— Régészeti ku'atáa az egy-
házi földeken. A háborús nehézségek 
miatt egy időre abba maradt ásatásait Krecs-
márik Endre képzői tanár, lapunk szerkesz-
tője a nyár folyamán tovább folytatja. Leg-
közelebb az egyházi földeken óhajt ásatásokat 
végezni, hol szántás alkalmával az ekevas 
több ízben hczott felszínre edénytöredékeket 
s emberi váz maradványait. 

i 
— A záróra nieghoflszabbítaaa, 

Az uj kormány az előző kormány több ren-
delkezéseit változtatta meg. Legújabban szó 
van árról, hogy a vendéglősök, kávésok stb. 
mozgalmat indítanak a záróra éjfél után 1 
óráig való meghosszabbítása érdekében. Be-
avatottak szerint az uj minisztertanács szó 
nélkül teljesiti e* kérelmet. 

— As uj krumpli ára. A Közélel-
mezési Hivatal a korai burgonya árát — 
termelő helyen vasúthoz szállítva és vaggonba 
ömlesztve — mosott állapotban 100 kilo-
gramniónkint 40 K-batu mosatlan állapotban 
100 kilogrammonkinl 36 koronában állapi-

— Ki vesztett el egy pár nöi 
keztyüt ? A 23 honvéd pótzászlóalj által 
megtartott hadikiállitáson a tombolánál egy 
pár női kéztyü találtatott, Igazolt tulajdonosa 
a katonai rendőrség hivatalos helyiségében 
átveheti. 

— Az uj búza ára. Mint értesülünk 
az uj buza árát illetékes helyen 50 és 55 K 
között taksálják. A minisztertanács mar fog-
lalkozott az ármegállapítással. 

L 

A 23-ik pótzászlóalj parancsnoksága 
hálás köszönetét nyilvánítja Szarvas község 
elöljárósága és az összes polgári hatóságok 
iránt ama jóindulatu anyagi és erkölcsi; 
támogatásért, mellyel a rokkant honvédek 
iparkiállitásánalc sikerét előmozdítani szíve-
sek voltak. Szarvas, 1917. jun. 20. A 23-ik 
pótzászlóalj parancsnoksága. 
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A körszék nézőközönsége érdekében 
teendő halaszthatatlan intézkedésről lapunk 
más helyén szólunk. Ennek előrebocsátásával 
az igazgátóságnak két ténykedésről kell be-
számolnunk az elmúlt hetet illetőleg. Egyik 
a helyárak felemelése, ami nagyon indokolt. 
Akik haszontalan fényűzési dolgokra vagyont 
tudnak költeni, a művészi élvezetre még 
inkább áldozhatnak néhány fillérrel többet. 
Különben a helyárak emelése olyan szerény, 
hogy az senkit sem sújthat érzékenyen. 
A művészetért többet áldozni legfeljebb a 
piaci kofa sajnál, kultúrember azonban soha-
sem. A másik a szerdai jótékonycélu előadás. 
Ez is bizonyítja az igazgató hazafias 
áldozatkészségét. Ezen előadás tanulságos 
voltát nagyon emelte Nagy László hitel-
banki vezérigazgató sokát" érő, tartalmas fel-
olvasása a hadikölcsönre vonatkozólag. Tér-
sz üke miatt a lreti programm előadásairól 
csak rövidesen szólhatunk. Nem hagyhatjuk 
megjegyzés nélkül a folyó hó 16-iki szin-
játékot, a „Kék rókát." Zsúfolt ház nézte 
végig a mindvégig érdekes és lélektani 
filozófiájával kiváló szalon darabot. Kelemen 
Pál született szalonszinész és elsőrangú jel-
lemfestő. Serfőzi Etel lebilincselő drámai 
erővel játszott ez estén is. Nagy Erzsi any-
nyira természetes volt, hogy szinte túlságo-
san naturalisztikus idegessége, majdnem 
kellemetlenül hatott. Érczkövy mint Trill 
báró, jól játszott, de tagadhatatlanul kopott 
báró volt. No de ez nem az ő hibája. Ardait 
a komikust nagyon nehéz komoly szerepek-
ben képzelnünk eh A vasárnapi kettős elő-
adás, a „Három a kislány" és a „Csárdás 
királyné" nagy érdeklődés mellett folyt le. 
Hétfőn ismét irodalmi csemege került mű-
sorra. Molnár Ferenc színmüve, a „Farsang." 
Az érdekes tárgyú, fantasztikus darab szín-
padon nem ér annyit, mint olvasva. Fárasztó 
dialógjai vannak. Mély tartalmú, de esemé-
nyekben és változásokban szegény színdarab. 
Az írók, amint öregszenek, ugy látszik, 
mind unalmasabbá válnak a színpadon is 
(színmüveik élénkségét a sok filozófiai elmé-
lyedés öli meg s teszi fárasztóvá), A szerep-
lők között ismét csak dicsérettel említhetni 
a teljes átértéssel és átérzéssel játszó Serfőzy 
Etelt és Nagy Erzsit (Ez utóbbi kissé 
„slamppos" volt összedrótozott ruhájával). 
Kafga Gyula Oroszy szerepében kifogásta-
lanul jó volt. Ez a mágnáshangu (orrhangon 
beszél) szinész a társulat legjobb drámai erői 
közé tartozik. A szeleburdi brezkövy elég 
ügyesen alakított (Méltatlanul rántotta le 
Szántóné a színfalak mögött, hogy dadogott). 
Talán a felemelt helyárak is hozzájárultak 
ahhoz, hogy a színház csak félig tel m e g ? 
A kedd esti „Fogadjunk" operette nagy 

bolondság, legfeljebb ~ magyar motívumai és 
kellemes muzsikája révén jöhet szóba. Füredi 
Ilonka nagyon kedves volt. Szántó sokkal 
jobb énekes, mint játékos. Nem temperamen-
tumos szinész, Körmendy Ilonka az orfeumi-
diva szerepekben [nem rokonszenves. Deák 
csupa humor, Pusztai szintén. Ez utóbbi 
nagyon kellemetlenül hatott, zsírfoltos, pisz-
kos ruhájával, A szerdai „Czigánybáró"-ban 
Ardai gazdag (bár kissé nyers) humoru 
alakja mellett kedvesek és bájosak voltak 
ugy természetes játékukkal, mint kellemes 
énekükkel Füredi Ilonka és Holdi Iuci, 
Körmendy Ilonka Szántó János megforditottja. 
Nevezetesen neki a játéka ér többet a hang-
jánál, ellenben Szántó pompás hangijává! 
brillíroz. Kitűnő estét szerzett a közönségnek 
a csütörtöki „Dollár-papa", Gábor Andornak 
ez a szellemes, mély értelmű és csupa hu-
morral teli komédiája, A kifogástalanul játszó 
szereplők között legnehezebb s legsikerültebb 
alakítása Deák Kornélnak. A színészek játé-
kával .annyira meg volt elégedve a közönség, 
hogy többen ugy nyilatkoztak, hogy : „a fő-
városban sem adták különben e darabot," 
Derék színészeinknek zajos sikert hozott ez 
az este s meg is érdemelték valamennyien. 
Pénteken a „Bernát bácsi" családi kép/ teg-
nap este pedig a „Világjáró" cimü operette 
szerzettek 'derűs -perceket s kellemes szóra-
kozást a színházlátogatóknak. 

) P 

— Irta: Kósza deák. — 

Akkor, a k k o r . . , 
Véres füvü csatarétről került haza ak-

kor . . . „Csaták zaja adta, csaták zaja el 
nem veheti" . . . akkor . , . 

Sokáig zokogott, mig a tul erős fájda-
lom kioltotta a könnyét, A bojt már ott pi-
hent ölében, maga sem vette észre, mikor-
erőtlenedett el a keze szorítása. 

Az erősen érzelmi levegőben mozgó lel-
kek az élethez ragaszkodást is elfeledik, ha 
vágyuk rabláncába szorul kezök. Nem látják 
az utat a melyen elkerülhetetlen haladniok 
kell, mert a cél akaraterős fénye sötétté te-
szi a látásukat. Nem látja az ég mély, végte-
len kékjét, aki a napba néz. 

A bojtot aztán újra visszacsomagolta. 
Attól nem tudott megválni, A távolba gon-
dolások idején ez személyesítette a legdrá-
gábbat, a mindent. 

Reszketeg kézzel fogta össze a sok le-
velet és a kandallóhoz ment. 

Rőt zsarátnok zizegett -már, biboros fé-
nyét itt-ott fekete, szenes repedések sötétí-
tették. 

És egyenkint rakta oda á leveleket. 
Füstölögve szenesedtek eleinte, de aztán úrrá 
lett felettük hirtelen a lobogó pusztulás. 

Vörösen szegélyzett erő s, fehér láng csa-
pott fel és hirtelen vetette t üzbe az egészet. 
De amikor a csomag is m a rtalékul esett a 
perzselő démonnak és magasra csapott a 
láng a kandi Hó kürtőjébe, erőtlenül ejtette 
kezét ölébe, s az árvaság nyomasztó érzéket-
lenségével nehezedett vállára. 

nak Békésszentandráson, az intézeti ház termében 

iViiuL M 15-én í u . 4 ó 

1.) Részvéíiyösszevonás. 

2) Részvénytőke emelés. 

3.) Esetleges indítványok. 

az ELNÖKSÉG, 
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Fájdalomtól felajzott idegei, melyeit any-
i csatát vívtak az életért nem küzdhettek 
halál suhanásaeTIen. 

Fáradtan ébredi; aléltságaiból, de gon-
dolat már nem ébredt agyában, 

Elkísérte halottját áz utolsó útra . . . 
Temetett 

a 

— Értékes festmény. Aki ert 
eredeti művészi olajfestményt jutányos áron 
óhajt megszerezni. Címmel szívesen 
a szerkesztőség és a kiadóhivatal. 

« . » _ • » 

N. N. Névtelen levelet nem közölhetünk. Az 
irót — legalább nekünk — okvetlen ismernünk kell. 

Érdeklődő. A szarvasi tisztviselők szövetkezé-
séről semmi közvetlen é tesülésünk nincs. Hallottunk 
valami mozgoló'dásról, de őszintén szólva, nem része-

' sültünk abban á kitüntető figyelemben, hogy akár 
élőszóval vagy írásban csatlakozásra liívtak volna fel 
bennünket. Bizonyára valami exelusiv természetűi 
csoportosulás a z ? Semmi esetre se tudnák annyi 
antikultur bqniü'tságofc tételezni fel egy olyan mozga-
lomról, hogy közös érdekű, nemes törekvéseket 
ostoba személyváíogatással ütne agyon. 

Eredeti svéd gyártmányú 
/ r 

18 ' 

¿1 
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Van szerencsém a mé-
lyen tisztelt n. é. kö- | 
zönséget crtesiteni, mi- g 
szerint helyben a mai j j 
naptól kezdve, z e n e -
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•T. FÖLPELADAST 

V BÉRLETET STB. 
BIZALOM-

bármilyen szakon, u. ^ 
nv I i e g e d ü , k í s b ö - fc 

v o l a , k l a r i n é t , ugy- ü 
szintén zenekarnak ki - | 
képzését a legmaga- É 
sabb foldg elvállalom | | 
a legjutányosabb áron. f 

Tisztelettel 

ál 

karmester, 
li. ker.} Arany 

3 jános-u* 288. 

Qtzmn&T&mtmx&rn Titrsxuz^uTtimm'ú 

Lapunk óriási el-
terjedtsége a leg-
nagyobb biztosí-
ték arra, hogy a 
benne közölt hir-

detések ered-
ménnyel jár 

K önyvnyom-
ctónkban mo-
dern kivitelű 
nyomtaivíV-
ny'ókal, rövid 
idő alatt ké-

szí Hink, fj^ 

bnyvkercs* 
kedésünkbeií 

papírok, iro-
dai Felszerelé-
sek, jutányo-
sán kaphatók 

es S ' 

' L A P O K B A N D U S V Ä L A S Z T E K , 

kaszáló, marokrakó és kévekötő-
gépeket szállít a 

gépgyár 
BUDAPEST, VI., Váci-Utca I4Î. TELE/ÖJ-1 45—15 

Sürgönyeim : 
Magomobil. Nagy tartalékrész raktár. 
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joaxasâ ansssii 

nyomdánkban egy középiskolát 
'végzet t fiu tanulónak felvétetik 

Laptulajdonos : Özv. SAMUEL ADOLFNE. 

Kiadó : Dr. SÁMUEL ANDOR. 

° és esernyfi-
javitást, ugyanott egy bútorozott szoba 

azonnal kiadó. 

- ke t \ , Gróf Csáki Alb in -u tca 60 , s z á m . 

Egy szerényebb igényű fiatalem-
ber jobb polgári háznál, teljes 

li- E3 

sCE 
cim a kiadóhivatalban. 
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géphez manilla helyett parafmált ti 

natron-cellulose több águ 
minőség franko küldés 

^htr. 

Süveges János kelmefestő és vegy tiszti ifi in-
uhmmw «JI •mn «—w^mim Il—W ma»anii.. nii.nvi-M'in .i iri»-T»»--.Mii-—n 

tézetében ruhák vegyileg tisztítását UH 7. 

j u n i u s ho végéig elfogadja. 

A szentesi határban mucsi háton ! 
holdas jó minőségű fekete talajú föld 
terméssel vagy anélkül e lőnyös felté-
telekkel S L ^ ü Ő . Értekezni lehet W w i * iim ——immmmammmm 

Német Jenő kereskedő tulajdonosnál 
.,..1 Szentesen 

„PÁTRIA PAPÍRGYÁR" papirspárgái-
nak eladási irodája Magyarország -ré-
szére Budapest, V1K, Rákóczi-ut 6, sz. 

Telefon 8 3 - 6 3 . 

A bőrápolást célzó készítmények virága, mely 
mértekben kielégíti, mely a bor szépségét, 

néhány nap alatt elomozditfe 

->Beliczey-ut 212. sz. alt 

külön bejárattal azonnal kiadó. 
Tudakozódni lehet a kiadóhivaialbaii, 

K s í t m éj je l t* Esfmiiarc 

Állandó nag^ rak tár eredet i üvegekben : 
í lyomorszesr, görcs-cseppek, csuz- és kösz-
vény-aether, fluidok, -seri&vász sfb. -elleni 
szerek, valamint a lejjtnbh bel- és külföldi 
gyógyszerészeti különlegességek 

a börápolási igényeket a legideálisabb 
finomságát, üdeséget meglepően alig 
és elragadövá teszi, az 

• A t í i h (& Mí 

CITROMOT tökélctesűo helyettesítő 
h r/lnrtási cikk i Citrom- Tabletták. 
I ) vb. 2 k. TáburioMuia^nlnsban Féreg-
irtő, további mórepieiiícs Bgérés Pat* 
kúny iömexirlő szerek 1 Ld bízzad ás 
öÍUmü készrtmúityeld üyonmr e.s vér tisz-
tításra rciíclkiviil cnvhc hashajtó liází-
s / e r a M Udi'WjMmACS Dob öt). V. 
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