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A háború alatt csodálatos nyere-
séggel hatalmasodott el az emberi lel-
keken az üzérkedés szelleme. A pénz-
éhes emberek mohósága magával ra-
gadta a legjámborabbat is és nemso-
kára oda jutunk, hogy már a pap főfog-
lalkozása is a „vesz és elad" lesz. 
Miről a költők oly lelkesen zengedez-
tek, a hires magyar szüretek is bele-
omlanak a legsablonosabb Üzleti ügy-
letek karjaiba, Görnyedező arany sző-
lőfürtök, cukorédes nedűvel töltött 
mosolygó gerezdek között nem évődő 
daloló, puttonyos fiatalok járnák, ha-
nem reménykedő-aggódó borügynökök 
s amint leszáll a nap, nem teszi vi-
d á m m á az ezüstös holdfény ködébe 
burkolódzó vidéket a szüreíelők dévaj 
mulatsága. A présház körül nem hú-
zódnak meg melegszívű, fiatal párok, 
legfeljebb a kereskedő lesi szerelmes 
tekintettel a musttartálynál a Pillítz-fé-
le mustmérő alacsonyabb vagy maga-
sabb fokjelzését. És hány szőlősgazda 
van távol? Hányan hagyták már oda 
örökre azt a békés kis tusculánumot, ho-
va olyan boldogan menekültek a világ 
bajai elől? Idegen emberek, szomorít 
képű fogolymunkások járnak-kelnek a 
tőkék között. A költő egykori sorai 
mennyivel szivbemarkolőbbak möst: 
„Csak édes anyámnak felhős itt a képe 

Mivel én jutottam talán az eszébe"? 

És most majdnem minden édes anya 
arcát sötét, bus felhők takarják. És 

Egy előkelő német fürdőre a 
múltkoriban megérkezett egy dúsgaz-
dag földbirtokos, aki markába nevelett 
a fürdőn uralkodó élelmiszer hiányon, 
mert ő gondoskodott róla, hogy ha 
máshoz nem is de tejhez nagy kvan-
tumban juthasson minden nap: magá-
val hozott ugyanis egy tehenet és a 
tehénhez a hozzávaló szénát is. Azt 
irja a lap, hogy ezt a példát 
mások is követték 

Fö§egt'Zö h.öny&t 
orosz fogoly vette eh 

egy 
harangozónak tudnikell úgyis olvasni:) 
Az emancipáció — sajnos — még a 
toronyba ís eljutott. Az ev. uj- templom 
karcsú lornya öles léptekkel moderni-
lázódik; ott már nők tülkölik világgá 
az óranegyedeket, A konzervatív ó -
templom tornyában azonban csendes 
Í 5 az 
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gi jozseí ny. taaai tőjegyzo 
leányának nemrég esküdött örök hű-
séget Michalsky Usevolod orosz hadi-
fogoly, ki civil életben egyetemi hall-
gató s atyja földbirtokos. Jelenleg a j 
szekszárdi hadifogoly táborban mint | 
irodai alkalmazott működik. Az érde-
kes háborús házasság nagy feltűnést 

keltett. 

r_lrfi 

az aranygerezdek között, mivelhogy 
legbővebb szürete a halálnak vagyon, 
mert a nyers önzés, nyers emberi in-
dulatok mindent beborítottak e földön 
az őszi hervaclás legszomorúbb színe-

• 

a szokásos 
Ez a szerenád és a szokásos trombi-
tálás azonban órapontossággal s 
éjjeli órában végleg is elmarad, 
val kihagyásos, mint a súlyos 
lélegzetvétele. No de nincs ba j 
mert a hanyatló éberség felfrissítésére 
ott a VÖTÖK kakas diadalmas fékentar-
tója, a derék tűzol tó Fogja magát 
inspekciós tüziiivatalsiok 
utcáknak, egy kis portyázásra, 
szerre megállapodik az utcasarkon. 
Feszült figyelemmel hallgatja az óra-
ütést s amint a vastepsi v 
az éjjeli 11 órái, a szokást 
hasztalan várj?-. A jámbor barangolót 
magas hivatalában ugyanis elnyomta 
a buzgóság s a trombitaszót boldo-
gabb időre hagyta, ilyenkor már tudja, 
egy jól nevelt tűzoltó, hogy mint kell 
tenni. Rohan a tüzűrségi laktanyába 
s a telefonnal felcsengeti a szendergő 
harangozót.. És a rend megbontott 

A szarvasi ev ó-templom haran-
gozó! (a mívelődéstörténet „gatyás 
chronolog-oknak nevezi őket) a ré-
gebbi időkben legendás hírrel birtak; 
Intelligenciájuk rekordjaként emlegették 

a 

ugyan, de belezug az éjbe a toronyőr 
megnyugtató trombiteszava is. És a 
„pógárok" nyugodtan fordulnak jobb 
oldalukra, mivel vágynák, akik őrköd-
nek felette, a jó Isten, meg egy lépés-
sel lejebb a harangozó s a földszinten 
n;.3g a derék tűzoltók. 
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— Ssöpc i í Az ev. fő-r 
vasgatta (rossz nyelvek szerint megfor- I gimnázium növendékei részére a ta-
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délyezte szüreti vakációul. Tekintettel 
hogy 29-ike vasárnap, így a boldog 
tanulók 3 szabad napnak örvendhet-

n é k SxarVa&i 
csabai cTextilmun_ 

kásnőL Szakegylete" Szarvason Dr 
Stérnsehussrszobor alap javára most 
vasárnap műkedvelő szini előadást 
akart rendezni a szarvasi szinkőr he-
lyiségében. Mivel a szini előadások 
még e napon is tartanak nálunk, a 
lápunk mult számában is jelzett mű-
kedvelői előadás tartásáról kénytele-
nek lemondani. Békéscsabán az elmúlt 
hétfőn adták elő ezen agilis egyie* 
hölgyei az „Ördög mátkája" c. szín-
müvet, óriási érdeklődés és nagy ha-
tás mellett. A sok üfyesvSzerepIő kö-
zött különösen kitűnt állandó derült-
séget keltve, Gál' Sándor káplár, ki a 
kikapós öreg székely góbét művészi 
talentummal személyesítette. A terv 
szerint a műkedvelőkkel Szárvasra rán-
duló katonazenekar délelőtt sétahang-
versenyt tartott volna az Erzsébet-li-
getben. Amint megfelelő alkalom nyí-
lik, a vidéki vendégszereplést megva-
lósítják a nemes«n fáradozó csabai 
munkásnők. 

Krebsz-féle virágüzletben nagy forgal-
mat csinál a dinnyeárusitás. A jóizü, 
nemes fajú dinnyét örömmel veszi a 
közönség, már csak azért is, mert oly 
jutányos áron kerül forgalomba, hogy 
ez dicséretes ptida-adág gyanánt szol-
gálhatna oly gyümölcsárusok részére, 
kik épen nem idegenkednek a pióca-
allüröktől. 

— Lopják s iS2©?őt. A szarvasi 
ábrándos, őszi holdas esték méla 
csendjébe bele-beledőrdül a riasztó 
pisztolyok ártatlan hangja. A szőlők-
ben csőszködő tulajdonosok eregetik 
világgá a lármás vaklövéseket, mivel 
erősen dézsmálják a szarvasi szőlő-
tőkéket. Nagyon természetes a szőlős-
gazdák eme ébersége, mivel elvégre 
is nem azért ültették a sok nemes 
fajú vesszőt, hegy mások szüretelje-

€• 'V'î ¡'1 €f ti %im*mé® á iköíepÉSnél 
jobb, különösén bő termést adnak a 
ringlók, A körte termés közepes, a 
szárazság miatt félő, hogy a téli faj-
ták kövesek és aprók lesznek. Az al-
ma az oszág legnagyobb részében 
közepesnél rosszabb á tavalyi nagy 
termés folyományaként A dió legtöbb 
helyen gyenge. A gesztenyetermes 
jónak ígérkezik. A megszállott olasz 
területeken narancs- és citromtermés 
nem lesz, 

A dohánytermés majdnem min-

den felügyelőség területén jónak és jó 
közepesnek Ígérkezik, 

A szőlőtermés közepesnek, vagy 
jó közepesnek ígérkezik. 

A Szarvason sem ismeretlen spanyol 
náthának egy veszedelmes uj fajtája 
kapott lábra Spanyolországban, A baj 
influenzás tünetekkel kezdődik s né-
hány nap múlva tifusszerü tünetekbe 
csap á t Maga a spanyol betegség 
tulajdonképen nem egyéb/ mint influ-
enzajárvány. Most Spanyolországban 
lépett fel először járványszerüleg, ezért 
nevezték el spanyol betegségnek. A 
mostani járvány nem nevezhető sú-
lyosnak, mert a súlyos , influenzajár-
vány fantasztikus gyorsasággal és 
nagy tömegeket ver le a lábáról. D@ 

járvány ez is. 

A budapesti bankok és nagyvállalatok 
périzíárai körül hetek óta kínos krízis 
uralkodik: nincs pénzük. Természete«-
sen ez nem ugy értendő, hogy száz-
milliós bankjaink hirtelen tönkremen-
tek volna. Csak az történt, hogy az 
Osztrák Magyar Bank nem tudja el-

elegendő meny-
eg ezer 

a magyar 
nyiségü s / g 
ronásokkal. Elvégre nekünk jó* lesz 
kistbb pénz is, csak legyen belőle 
bőven, 

szarvasi tisztvi-
selők „Beszerzési Csopor t ja" mint 
értesülünk, nfem lehet symbóluiua a 
békének, Elkeseredett személyi harcok 
válságot idéztek elő a csoport kebe-
lében aminek uj vezetőség választása 
lesz az eredménye, Nem sok sikerrel 
dicsekedhetik ez a háborús szövetke-
zés és ezért a régi vezetőséget okol-
ják, Jellemző, hogy Szarvason nem 
egy intézmény személyi marakodásoké 
bâ és hatalmi versengésekbe fúlad 
bele. Mindenki vezető akar lenni, 
mindenki különbnek hirdeti magát a 
másiknál s a végén kisül, hogy ©gyik 
sem ér egy fabaktát sem. Mi a „Be-
szerzési Csopor t" munkásságára vo-
natkozólag előre is megjósoljuk, hogy 
ha mindent a Központ utján óhajta-
nak beszerezni, ha nem lépnek a hely-
ben való legodaadóbb termelés útjára 
ugy teljes kudarcai fog járni minden 
lótás futásuk. Hogy ez megvalósítha-
tó legyen, feltétlen egy olyan vezető-
re van szükség, ki a lehető 
legtöbb szabad idővel rendelkez-

zék s csakis ezen hivatásának élhes-
sen, máskülönben akár két tucat am-
micíótól duzzadó vehető embere is le-
het é csoportnak, dö élelmicikkei bi-
zonyosán nem leszek, legfeljebb né* 
Hány babszem és mákszem, meg 
egy marék darált só. 

lr#S. Ha az osztrák tsógor is 
akarja, enyhülni fog a szén, petróleum 
és papirhiány. Magyarország ugyanis 
az eddiginél nagyobb mennyiséget 
fog Ausztria részére átengedni a köz-
célokra igénybe vett élelmiszerkészle-

' áoy. Érdekesen 
ir egy magyar író a mai felfordult 
állapotokról. Igen jellemzők a többi 
között a következő sorai: „Ez az em-
beriség a háború ötödik esztendejében 
már régen felrúgta jogát ahhoz, hogy 
boldog legyen valaha. De talán már 
nem is akar többé visszatérni régi 
szerelméhez, dédelgetett kedveseihez, 
a régi emberi élet örömeihez. Meg-
szerette a betyár-életet, az üldözött, 
akasztéfás, lőporos, tilalmas életet. A 
multszázadbeii szegénylegények kor-
szaka tért vissza, azzal a különbség-
gel, hogy nincs pandúr, mindenki 
zsivány/1 

*k I S éve&sk Soro&ááa , . Szep-
tember 15-én megkezdték Franciaor-
szágban a tizennyolcévesek sorozását. 
A parlamenti bizottságnak az a törek-
vése, hogy a sorozást kitolja, nem 
vezetett sikerre, minthogy igen nagy 
a francia hadsereg emberszükséglete. 

Heltai-féle színtársulat 
mai napon befejezi öt hétre terjedő 
előadásait. Most már a társulatot nem 
illetjük semmiféle kritikával, hiszen 
végleg távozik a karaván, de viszont 
a szintigyi bizottságról kell megálla-
pítanunk, hogy nem állott hivatásá-
nak magaslatán. Nem láttunk ugyanis 
semmiféle körültekintést részéről, ami-
kor ezt a társulatot Szarvasra egyál-
talán beengedte s ha már itt volt, 
nem tudott a maga határozatai szá-
mára semmi tekintélyt) presztízst biz-
tosítani, amikor hagyta, hogy a szin-

I igazgató azokkal szembehelyezkedjék. 
Ha a bizottság gerinctelen és rendel-
kezéseinek érvényesítésénél — színé-
szi fuvolázásokra ellágyul és a 
szükséges bírságok kivetésétől képes 
elállani, akkor a köz javára mondjon 
le és adja át helyét azoknak, akik 
erősek tudnak maradni és nézitek va-
lamit a közönség érdekére is. A jö-
vőben tehát elsősorban erősebb ösz-
szetétel ü szin Ügy i b izottságra van 
szükségünk, hogy elfogadható társu-
latot kapjunk. 

A nŐtmancipáció lefelé halad a buda-
pesti tud. egyetem rektorának nyilat-
kozata szerint, A nők özönlése — 
mondotta a rektor — tovább tart. 
Ezúttal is sokkal több leány iratko-
zott be az egyetemre, mint tavaly. 
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Különösen az orvosi fokultásra irat-
koznak be töíti«gésen. Természetes, 
hogy most már nem olyan elsőrendű 
ez az anyag mint volt évekkel ezelőtt, 
amikor csakis jelesen végzett leányo-
kat vettek fel az egyetemre. Az anyag 
nagyon is vegyes, ami különösen a 

^ vizsgák alkalmával látszik meg. E* 
gyelőre még szükség is van a nők* 
ilyen nagy számban való megjelené-
sére, de ha ez az özönlés később is 
tart, ugy ez a családi éleinek nagy 
hátrányára lesz. 

íilüi rsjá&Sa 
idei hazai termés eredménye hozzá-
vetőlegesen már megállapithaíó. Esze-
rint búzából 28 millió métermázsa 
termett, tehát kevesebb mint tavaly. 
Rozsból 9 és fél millió métermázísa, 
árpából 3 és fél millió métermázsa 
termett A zabtermés is 'gyenge. Ke-
nyér-magvakban tehát gyenge közepes 
a termés, Á burgonyatermés az utöh* 

A hosázünapon Máramarosszrget ösz-
szes zsidó templomait és imaházait 
katonai rendőrség fogta körül és töb-
beket letaiíóztatott, akiknál éppen az 
ünnepek miatt nem volt igazolvány, 

A mélyen megsértet! hitközség 
táviratilag panaszt tett a kíiálynak és 
a kormánynak valamint a távollevő 
főispánnak és a suiyos sérelem or-
voslását és elégtételt kértek. A távira-
tokat a város polgármestere is aláirta. 

Egy ilyen lomha, maradi nagyközség-
ben mint Szarvas, valóban megszé-
gyenítő állapot jele, hogy a Szarvas-
ra érkező utasok aranyért sem tudnak 
égy rozzant fiakkert kapni, Az állo-
mástól a városba vivő hosszú utat 
éjjel-nappal gyalog teheti meg ifjú és 
agg, rokkant és beteg egyaránt. A fi-
akkerosok nevetve pipálnak kocsi nél-
kül az állomáson, ama fölényes, kurta 
válasszal fizetvén ki az utasokat! K Hja! 
Nincs széna, nincs Jó!" Csodálatos 
azonban, hogy a takarmány ínség da-
cára a legnyomorultabb városkában is 
találhatni az állomáson egy-két fiak-
kert vagy konflist, csak Szarvason hi-
ányzik ez a kis kényelem? De ki is 
törődnék itt a közönség kényelmével 
akkor, ha az nem jelent vaskeresztes 
előléptetést vagy „non bene ölet"* 
milliókat? 

A tehenek manapság, valósággal köz-
becsülésben álló és ritka tekintélyű 
személyiségek lesznek. Meg is intern 
jüvoltünk egy pirostarka szarvas p o -
tentátot, a tejel látást illetőleg. Marba-
Őktgyejmessége .igen szívélyesen 
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gadott s melanchoiikus arccal bőgte 
munkatársunknak a következőket: 

d a 
valyinál is súlyosabb helyzetbe terül 
mert a takarmáriytérmés ismét keve-
sebb és a tejtermelés is lényegesen 
csökkent 

Ezeket mondotta zengzetes te-
hénnyelven majd ki öltötte bársonypu-
ha nyelvét és részvétté] húzta végig, 
munkatársunk- arcán s szívélyes oldal-
barugással jelezte, hogy az interjú 

Alulírott közhírré teszem, hogy a 
Szarvasi Gőztéglagyár Részvénytársa-
ság felszámolás alatt álló czég tulaj-

Á szarvasi közönség által annyira meg-
kedvelt mozi-előadások október 3-án este 
ismét megkezdődnek az Árpád szálló dísz-
termében. E moziesfék értékét kellemesen 
szórakoztató voltuk nielkU sokban emeli ama 
'körülmény, hogy igen gyakran/kerülnek mű-
sorra kiváló ii odaírni alkotások. A klasszi-
kusok közül Jókai világhíres müve „A fekete 
gyémántok" -nyílja meg október hő 3-án az 
őszi szezon íhüsorát. A ritka érdekességü re-
gény eme megjelenítése nem mindennapi él-
vezetet jelent s érthetni azt a páratlan érdek-
lődést, mely megelőzi ezen gyönyörű törté-
net előadását, október 5-én szombaton 
szenzációs cs drámai részletekben gazdag 

. detektivtörténet, a „Turfhíénák* c. 4. felvo-
násos mozidarab ke rü lőmre , mig okt. 6-án 
vasárnap szintén egy megrázó tárgyú detek-
tiv-történetben gyönyörködhetni. Minden elő-
adáson tanulságos és kacagtató mellékszámolc 
19 lesznek, Itt emiitjük meg, hogy a népsze-
rűvé vált, kedvelt délutáni előadásokat ismét 
bevezeti a lelkiismeretes buzgalommal fára-

1 darab tűzmentes könyvszekrény 
a hozzá puhafából épített levélszek-
rénnyel egyetemben és 

1 darab 9 fiókos puhafából ké-

az 1918, szeptember 29-én délelőtt 
11 órakor a Szarvasi Hitelbank Rész-• Kwciiiwinitímcihnag 

vénytársasáej titkári termében megtar-
tandó nyilvános árverésen a legtöb-
bet Ígérőnek készpénzfizetés ellenében 
el fognak adatni. 

Szarvas, 1918. szept. 25. 

s. k. 

t 

Kevéssé használt, 30 cm. á tmé-
rőjű, 20 rn. hosszü erő füstcsövek, 
ugyanannyi kovácsolt vasrács eladó 

1. ker. 28. szám. 
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tanítónő néraet órákat vállal. Balog 

111. 

A népszerű és nagytekintélyű fő-
városi tudományos folyóirat, az „Urá-
n i a " ünnepi számot adott ki abból az | 
alkalomból, hogz az „Uránia Tudó- • 
mányos Társaság" európai hirii elnöke 
a zseniális tudós Báró Eötvös Loránd 
kiváló fizikus 7Ö-ik születésnapját érte 
meg. Eötvös József nagynevű fiának 
méltatásával Dr. Alexander Bernát 
egyetemi tanár foglalkozik. Ez ünnepi j 
számban olvashatjuk lapunk volt szer- ' 
kesztőjének,' Krecsmárik Endre képzői : 
tanárnak hosszabb értekezését is „Ha- í 
zánk területének őskori mivelődési . 
szerepe" címeik Sok tudomnnyos és | 
itt-ott meglepő kultiirhistóriai adattal . 
bizonyítja be a cikkíró, hogy Magyar-
ország területe, természeti kincsei s 
geográfiái viszonyai révén továbbá az > 
itt tartózkodott s olykor felöltő kultu- , 
íáju népek művelődése alapján már • 
az őskorban is jelentős szerepet tö!~\í 
tött be Európában. A halványsárga er- Jj 
délyi aranyérc az őskorban világfor- f 
galmi jelentőséggel birt s obszidiánun- ; 
kért, sónkért, antinlonunkért és rezün- . 

orvos ur házában Szent István Király 
utca 73 alatt 29-éh Vasárnap délután 
fél 3 órakor bútorok és egyébb házi 
cikkek önkéntes árverésen fognak ela-

v 

urleánynak a lóherés dűlőben fekvő 

12-1600 S j ö f d szántóját irodámban 
f. hó ; szeptember hó 29 én d, u. 2 
órakor 1 évre önkéntes árverés utján 

haszonbérbe adom. 

kében Szarvas területéről is 
tesz, mint amely vidéken az ujabb I 
kőkorban nem közönséges kulturáju j 
emberek éltek. Örvendetes dologi hogy j 
a mivelődés történet, Krecsmárik tanár 
ásatási eredménye alapján, Szarvast 
jelentős kulturális helyként könyveli el. 

Laptulajdonos és kiadó: 
Özv. SÁMUEL ADOLFNÉ 
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Könyvkeres-
kedésünkben ^ 
divatos levél-
papírok, iro-
daiíélszierelé-
sek, jutányo-
sán kaphatőfc 

"8 
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a modern szépségápolásnál nélkü-
lözhetetlen. — Ezen teljesen lugmen-
im? legfinomabb növényzsirokból ké-
szalt; kellemes szagú, kitűnően habzó 
szappan igen kiadós, miért is csa-
ládijiasználatra a legalkalmatosabb. 

l rftüntett siícplót, májfoltot mittesszert, pat-
tanást, A pónisolcaalapot sarc kitisztítja s 

8 biztos és gyors hatása folytán úgyszólván 

a eortisziatiassagát, u*y, hogy íiyomá sem 
marad a szépséghibáknak, világhírét pedig 
annak köszönheti., hogy egyszersminden-

korfa elmulasztja 

A bőrápolást célzó készítmények virága, mely a bőrápolási igényeket a legideálisabb 
mertékben kielégíti, meiy a bőr szépségét, finomságát, üdeségét meglepően alig 

néhány nap alatt előmozdítja & elragadóvá teszi, az 

szeplékei 
riiíér. Ki 

ban sefre 
traiS $ar@íí~Ürénie 1,20 és2K-ás iágu-
iyéfcbait, WwQiWúUfai ÍM, Gyártja : 
~ tslemen S f e M n . 

Zétro»* #|j|©Éíe feéSrfeii®- nappali fnaecfígfiaífei,-..^^ é. 0 
Állandó -nagy raktár eredeti flveaökben • CITROMOT tökéletesen helyettesítő 

29 háztartási cikk a Citrom* Tabletták. 
Dab« 2 k. Tábori csomagolásban Féreg-
irtó; továbbá méregmentes Egér és Pét-
kény tömegirtó szerek] Lébigaaéáa 
elleni készítmények! Gyomor és vértiaa-
Másra rendkivüHenyhe Séahafió'hiti* 
szer a MARGIT-LABDACS Dob. 60 l 

gyomorszesz, görcs-cséppek, esuz- és k& 
vény-aether, fluidok, sertéswész sth. elleni 
szerek, valamint a legtöbb bel- és külföldi 
gyógyszerészeti különlegességek 

V / s i , . . x LJ.# # i i 
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kiadasu tankönyvek, eíső minőségű, szabadal 
mázott rajztömbök, legkitűnőbb eredeti svájci 
töhegyü körzők, olaj- és vizíeslékek, tus, min-
denfele írószerek é s füzetek a legjobb minő-

ségben jutányos árban beszerezhetők. 
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