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Hulló levél, mozgp harmatcsepp. 
Az őszre forduló természet siralmas elmú-

lásunkra figyelmeztet 
Illő kerete ez azon gyászeseménynek, mely 

a szarvasi ág. h. ev. egyházat és protetans tár-
sadalmat napjainkban meglepte. 

Az erőteljes férfi kiről ismerősei hitték, 
hogy betegség nélkül legalább a 80-ik élet évét 
fogja körünkben zavartalan életvidorságban meg-
élni, sulyos betegség áldozatául esett. Október 
23-án délután 3 órakor meghalt Áchim Ádám. 

Röviden f'eluj itom elhalt j elesünk élet-

Született 1830. szeptember 1-én B.-Csabán. 
Gyermek éveit szigora erkölcsi fegyelmet 
gyakorló íöldmives családban élte, hol a na-
ponként megujuló intés és pélcla hatása alatt 
tanulta meg, hogy minden ember annyit ér, 
mennyire reá váró kötelességeinek megfelel. 
Ma is ebben áll sok család nevelői sikerének 
titka. Népiskoláit B'--Csabán végezte. Szorgalmá-
val rendszeretetével s kivált mély vallásosságá-
val sok örömet okozott jó hirü tanító-
jának Vozarik Pálnak és a vizsgálatoknál öt 
sokszor kitüntető lelkészének, Ilaán Jánosnak. 
A család, az iskola és az egyház fokozódó re-
ménynyel nézett a kedves gyermekre és talál-
koztak e föltevésben: ebből j ó pap lesz ! Ezzel 

a czélzattal hozta el édes anyja 1840-ben a 
szarvasi fögymnasium első osztályába a serdülő 
ifjat, hol Benka György, Molitórisz Adolf s 
Magda Pál tanárok hamar megszerették s párt-
fogásukkal kitüntették. Hamar bejutott Molitorisz 
családi körébe, hol annak gyermekeit türelmes 
szeretettel és tanitói hivatásának félreismerhet-
len sikereivel tanítgatta.. Szarvasról Eperjesre 
került hol a gymnasiumi felső osztályok végez-
tével a theologiára iratkozott. Eperjesen és Po-
zsonyban elvégezte a bölcsészet — theologiai 
tanulmányokat. Ajánló jó bizonyítványokkal ment 
Bécsbe. A németországi egyetemek közül Hal-
léban tartózkodott legtovább. Az 1848-iki lázas 
időszak megzavarta békés tenulmányait. Előbb 
a megyénél nyert alkalmazást. Szorgalmát és 
széles ismeretkörét uj foglalkozásában igen mél-
tatták elöljárói s már már a politikai pályára 
óhajtott lépni. A gyászos napok a hazafiatlan 
szellem azonban utóbb annyira lehangolták, 
:hogy visszatért előbbi elhatározásához s a gyer-
mekkorától megszeretett papi pályán kereste 
jobb jövőjét. Előbb Tótkomlóson, a lelkes és 
hazafias Horváth Sámuel lelkész atyai vezetése 
mellett segédlelkészkeclett. Pár év múlva már 

szülővárosába került a későbbi püspök Szebe-
rényi Gusztáv és Haán János mellé stgédlelké-
szül. Következtethetünk ebből arra is, hogy jó 
gyakorlati iskolát kellett végeznie, midőn önálló 
lelkészszé vált. Végre Alberten pappá választatott. 
Itt különös szerencsével valósitá meg ifjúkori 
terveit. Oly kis és szépen fejlődő községbe és 
egyházba került, hol a pap népnek nemcsak 

lelki atyja, de tanácsadója, vezére, ügyvédje, 
gyámja, orvosa, tanirőja s minden ügyeinek 
képviselője. Áchim önálló paposkodásának ezen 
uj munka körében sokoldalú feladatait mesterül 
megoldá. Erról tanúskodik azon körülmény, 
hogy a távolban ma is ezeren áldják emlékét 
emlegetik példás életét s beleolvadnak e pilla-
natban a szarvasi egyház gyászába. 

Albertiről 1871 őszén Szarvasra költözött 
át, mint az akkori erős forrongásban felzaklatott 
egyház újonnan megválasztott lelkésze. 

Már válastása előtt erős ellentétek s azok-
ból fellángoló erős szenvedélyek veMíök szét 
az egyház hiveit. Nagy türelemre bó . Lapin-
tatra, körültekintő óvatottságra volt r ásítva az 
egyház újonnan választott lelkésze aL a szó-
székben, akár az egyház kormányza1-' akár 
a társadalomban óhajtá magát érvényesíteni. 
Kik vissza tuclűnk emlékezni a megboldogult 
akkori küzdelmes helyzetére, lehetetlen elisme-
rés nélkül emlegetnünk azon szolgálatait, melye-
ket apostoli szelid lelkületével bámulatos türel-
mével és terveihez tántoritlan ragaszkodással 
végrehajtani mindenkor kész volt. 

A mikor pedig aztán a békési ág. h. ev, 
legnagyobb egyházmegye élére került, mint 
annak megválasztot és 18 éven át az egyházak 
kormányzatával megbízott főesperese, a helyi 
egyházban, a nagy egyházmegyében, a főgyrn-
nasiumban, a népnevelés körében oly fokozódó 
munkát végzett és teljesítet, mit csak Istentől 
adott kiváló testi és lelki épség és hitbuzgó lel-
kesedés mellett lehetett embernek elvégeznie. 

Unatkoztak a nyaralóhelyen. Gombos Tivadar in-
dítványára elhatározták, hogy a Korona-szálló nagy 
termében e^y tanccal egybekötött színielőadást rendez-
nek. Lesz tombola, szerpe tín, konfetti, bengáli fény, 
világposta, regatta verseny s jól fognak mulatni* No 
meg a mulatság előzményei is ugy lefoglalják vala-
mennyiüket, hogy kukáig nem is érnek rá unatkozni. 

Gombos mindenhez értett, különösen értett ílyeu 
jötékiuiycéln 'lnnepélyek rendezéséhez. Szívesen tett, 
vett, fáradó tt, s-.edte össze a szereplőket', járt a fő-
városba, hogy Ízlésesek legyenek a díszletek, a meg-
hívók s csak azt tzokta kikötni, ho^y az ő darabjait 
•tanulják be. Dilettáns irő volt, ki bármikor kirázott a 
kabátja ujjából néhány egyfe vonásosat. É,s most is el-
fogadta a vigalmi, bizottság az 6 darabját, melynek 
cimo volt : 3jÁrviz után". 

Ennek az egyfelvonásos dramoiettuek tárgya min 
d,nnnpi. Áiviz pusztította el a falut, a nép ..yo mimig, 
s a dúsgazdag f i ldour akként segít a népen, hogy 
kenyerei, pénzt o>zUa ki és munkát adat a' uépuA. 
Csak Pogány Jóska nem kap segítséget, csak az nem 
kap semmi munkát. A földesúr a szép Pogaiiynéra 

vetette szemét, el eljár hozzájuk a csak akkor hajlandó 
segítséget adni, ha Pogányné a szeretője lesz. 

Az asszony ellenáll, de a nagy nyomorúság s 
férje kétségbeesése azután engedékenyebbé teszi. Egy 
csókot ad a földesúrnak s megígéri, hogy a kastélyba 
megy. A férje leshelyéről mindezt látja és keresztül 
lövi a távozó földesurat. A nép, mely minden ségélyt 
a meggyilkolttól kapott, a gyilkosra rohan, megjelennek 
a törvény emberei, vasra, verik Pogányt és elviszik, 
neje kétségbeesetten csókolja a rab láncait, mialatt a 
függöny legördül. 

A férj szerepét Kormos -ti-éza kapta, míg Pogányné 
szerepe Kormos fiatal feleségének jutott. A földesurat 
a nyar lóhely dédelgetett kedvence, Kéne&y László 
válla'-ta el, 

' A Kormos házaspárról sokat suttogott a világ. 
Azt mondták, hogy az asszony csak rengeteg vagyona 
miatt ment Kormo/shoz és nem szeretie urát, ki félté-
kenyen őrizte a szép hitvest. 

Kormosnó boldog volt., hogy ilyen nagy szerepet 
kapott és cs&k akkor sápadt el, mikor tudtára adták, 
hogy ki a partnere. 

Kéne<y László hidegen viselkedett a szép a-sz-
s/onnyal szemben s ki sejthette volna, hogy e két 
lényt forró, veszedelmes szerelem íiizi Össze? Tehát 
jói osztották ki a szerepdket. Az a csók. mit Pogányné 
kap a fujdesurtól. valóban a fékevesztett szer 

Gyorsan multak a napok, A főpróba remekül 
sikerült a mindenki bámulta Pogányné szerepébén Kor-
mosáét, ki oly szenvedélyességgel játszott, hogy a nagy 
jelenetnél, mikor az asszony a kastélyba jövetelét meg-
ígéri a csábitouak, a hallgatóik Összenéztek. 

Egy napi szünet után elérkezett az ünnepély napja. 
Kormos komolyan sétált a kulisszák mögött paraszt-
ruhában, neje parasztmenyecske gyanánt volt öltözve 
s igézően nézett ki, mig Kénesy László, a földesúr, 
y»'1 ászruhába- bujt. 

S kezdetét vette az elóadás. Kormos idegesen 
adta szerepét, melléből hörögve jöttek a szavak. Nejé-
nek minden jelenötét taps jutalmazta. Most elérkeztek 
a csók jelenetéhez. 

A férj ott állt az ablakban s egy fegyverre tá-
maszkodva nézte végig a jelenetet. A csábitó odahajlik 
a nőre s ajkára csókot nyom. A férj jól látja, hogy é 
csök igazi, valódi csök, hogy a nő szívesen fogadja, 
szívesen viszonozza. Azután látja, hogy a nő odasimul 
a csábítóhoz s alig tudnak kettészakadni 

Azután mégis csak kettészakadnak. A csábitó 
odasúgja az asszonynak: 

— Tehát eljösz a kastélyba. 
— Igen, mindjátt követlek 1 
S a férj ekkor ugrik elő. Jól látja a szerelmesek 

lihegéséből, hogy-itt a valót adták elő. 
— Meghalsz, csábító, kiált rekedten és vadul, 



A mint a szarvasi egyház rajt bocsájtott 
Kondorosra oda fordult egész buzgós ágával, ál-

-tlozsrtkész egyházalapitó és szervező mukássá-
ffúval. És habár családtalan és zárkózott életé-
ben éppen e helyzeténél fogva sok félreértés-
nek is kitette magát; mégis jóakaratát, fáracl-
hatlan gondoságát apró kellemetlenségeken és sér-
téseken felül emelkedő n e m e s leküségét minden 
tettében s elhatározásában kitünteté. A kondo-
ros! egyház irányában áldozatkész szeretetét 
legutóbb azal is kimutatá, hogy ott fekvő 60 
ezer forint értékű birtokát az egyháznak hagyo-
mány ozá. 

Aprólékosságra irányuló szigorú lelkiisme-
retessége elhatározásaiban sokszor tartózkodóvá 
tette ö t ; ele kétségbe nem vonható jó szive s 
minden ellenségeskedésen hamar felül emelkedő 
engesztelékeiiy lelke mindenkor kibékítették öt 
mindazokkal, kikkel érintkezett. 

Éveken át volt a népiskolai ügyek előadója 
a bányai egyházkerület közgyűléseim, Éveken 
át volt a népiskolai tankönyvbiráló bizottság el-
nöke. Éveken át vezete a főgynmasium ügyeit 
elnökö.t annak mindendenféle fárasztó közvizs-
gálatain hol mint föesperes, hol mint püspöki 
megbízott. Éveken át volt elnöke a hoybeli 
polgári leányiskolának felügyelője a szarvasi 
takarékpénztárnak elnöke az egyházi tisztviselők 1 

segélyező egyesületének. E sokszerü elfoglaltság-
bői is sejthetni hogy szétosztá idejét, munkás-
ságát, igyekezetét, jó szivét, tehetségét, befolyását 
oly közügyek szolgálatában melyek állásánál s 
nemes vállalkozási kedvénél fogva öt igénybe 
venni jónak találták. Epen ez a sokra irányuló 
nagy elfoglaltatás lehetett többször egyik oka 
annak, hogy utóbb hanyatló koránál fogva sok 
vállalatában nehézkesnek s késlekedőnek mutat-
kozék. 

Puritán erkölcsileg feddhetetlen papi élete 
példás szerénysége, törhetlen türelmessége, ke-
resztyéni életnézetröl tanúskodó lelkiismeretes-
sége oly protestáns papi jellemmé avatták öt, 
hogy ezen fényes előnyök mellett fölmerülhető 
emberi gyarlóságai még szigorú birái előtt is ; 
.elhomályosultak. Vajha sze-Ld személyiségében 
szerencsés kifejlésre jutó protestáns papi jel- i 
leme átörökíthető lenne. De hasztalan óhajtás J 
is ez ! Fájdalom! Az erkölcsi tökélesedés terén 
alig van valami átörökölhető. Vajha a benne 
tündöklő erények fénye tartaná fenn közöttünk 
az ö áldott emlékezetét! 

Emberi sorsunk gyászos végzete elöl Neki 

ahogy á szerep azt előírja. tí vállába kapja a puskát, 
céloz s lő. 

Nagyot durran a fegyvoi, fűst toki he a színpa-
dit, a.közönség- megreszket a dördülésre s mire a füst 
eloszlik & a színpadi nép összefut, hogy azután a iiig-
göny legördüljön, nítjálc a rettenetes valót: a földesúr 
Kénesy ott fetreng vérében s utolsókat vonaglik, Zöld 
vadászruháját vér pirosítja s a közönség egy része meg 
mindig azt kiszí, hogy ez mind csak ügyes játék s 
nem való. 

Kormos né kétségbeesetten zokog, férje most már 
nyugodt lesz, ledobja a fegyvert s a felugráló közön-
séghez lekiált: 

— Az istenért! honnan tudtam volna, hogy e 
fegyver valóban toll ve volt ! S azután oJyan lelki hábor-
gással, amelynek igazi oka egészen más volt, mint 
amit mások gondolthk, megy le a, vendégek közt időző 
főszolgabíróhoz : 

— Ha akarja, rendelkezhetik velem , . . 
A haldokló Kénesy épp akkor susogta utoljára 

Kormos né nevét. Ezután vége volt. 
Persze a mulatságnak is vége volt . . . 

sem lehetett kitérnie. Nem annyira a kor, vagy 
testalkati gyengeség, mint inkább az önldniéletet 
nem ismerő kötelességérzet idézte íöl nála azt 
a kínos és hosszas betegséget, melyet Istenben 
vetet bizalommal az elmúlás pillanatáig zúgoló-
dás nélkül példás önmegtagadással hordozott. 
Kinos szenvedésének s halálos vergődésének 
türelmes elviselése megérlelte ápolóibans szem-
lélőiben azon meggyőződést, hogy így csak val-
lásos lélek képes sorsában szent bizodalommal 
megnyogodni. 

Most ö is átolvadt az öröklétbe, melynek 
titkával vallásos lelke oly sokszor foglalkozott, 
Elköltözött ö is az Atyához, kinek szeretetéről, 
kegyelméről irgalmáról oly lalkesen tanított. Mint 
aláhanyatló futó csillagra néz még reá leikünk. Ra-
gyogó fénye bevilagitja előttünk az utat, melyen a 
valódi protophms lelkésznek járnia kell. Az elmú-
lás keserű őrzése megborzangatja szivünket, 
midőn távozóra gondolva így sóhajtunk: 

Isten veled: Örökre Isten veled!! 
Benka Gyula. 

ÍNt. Áchim Á lám esperes halála nem volt 
váratlan. H ó n a p o k óta küzdött a halált hozó 
betegséggel. Aliig teriede el halálának hire, az 
összes knzépi ieteken, iskolákon és számos ma-
gán háznál kitűzték a gyász l o b o g ó k a t , temetése 
e hó -¿5-éu ment v»>it híveinek, a kör-

a kondorosi Ag Ev Egyházak, s a szarvasi pol-
gári leány iskola az alábbi gyász jelentéseket 
bocsájtották ki. 

Alólirottak fájdalommal jelentik a felejthe-
tetlen és j ó testvérnek és rokonnak nagytiszteletü 
Áchim Adám ágostai hitvallású evangelikus ki-
érdem ült esperes és lelkésznek folyó hó 23 án 
délutáni B órakor áldásos élete 70-ik évében 
hosszas és kinos szenvedés után bekövetkezett 
csendes elhunytát. 

A megboldogultnak hült tetemei f. hó 25-én 
a kondorosi sírkertben fognak örök nyugalomra 
helyeztetni. 

A gyászszertartás f. hó 25-én délelőtt Szarva-
son az ó- és uj templomban, Kondoroson pedig 
délután 3 órakor megy végbe. 

Özv. Maczák Jánosné sz. Áchim- Ilona és 
az összes Áchim s hozzátartozó rokon családok. 

Szarvason, 1899. október 23 án. 
Áldott legyen emlékezete! 

nyék s a messze távo'ból is megjött lelkész 
társai s n^yszáuiu rokonsága aéizvétele mellett 
az Ag. Ev. ó templomiam A megboldogult fe-
lett első sorban Nfc. Vores József esperes ur 
mondott fenkölt beszédet, s elegicusan búcsúz-
tatta el őt volt híveitől s egyházától* majd Nt. 
Korén Pál Csabai leikész ur tót nyelven szól-
lutt a kíszenvedethez, s méltatta annak nemesen 
érzett szivét. 

Az elhangzott gyászbeszédek után, a koszo-
rúkkal borított kopoisót a g j ászkocsira helyez-
ték, s az összes harangok zúgása mellett meg-
indult a menet a szarvasi [ vasúti indóházhoz. 
A menet élén haladt az Arad-békési esperesség 
számos lelkésze, a szarvasi s a szomszédos Ev. 
Egy házak kiválóbb alakjai, a szarvasi tanítói kar 
majd a gyászkocsi után a nagyszámú rokonság-
it szarvasi .főiskola, S & népiskolák növendékei 
s ezernyi ezer néptömeg haladt. 

Az uj templom eié érve a menet megállott, 
In/i Xt. Zvarinyi János lelkész ur búcsúzott eí 
a M e g b o l d o g u l t t ó l . Majd ezután az egész gyász 
menet a vasúti indóházhoz, ment hol kettős ko-
porsóba helyezve — végakaratához képest a 
megboldogultat a vasútra tették, hogy 'az szál-
lítsa ki öt kondorosra, oda, hol mindég oly jól 
érezte magát, hová mindég annyira vágyott. 

Kondoroson d. u. 4 orakor vetto kezdetéi 
a voliakópein temetés hol a zsúfolásig megtett 
Ev. templomban Nt. Zvarinyi János szárvasi 
lelkész ur emelkedett beszéd kíséretében adta 
át a szarvasi Ag. Ev, Egyház nag) halotját — 
a meghohlogultv ég-akaratához képest — a kondo-
rosi Ev. Égvilágnak, majd a megható ima végső 
szavainak elhangzása után, Kondoros és kornyé-
kének, s különösen szarvasról feles számmal át 
rándult hive nek mély részvételével kisértékei kon-
dorosi temetőbe, hol aii nál Nr, K< viczky László lel-
kész ur vélte át egyháza nevében a nagy halot-
tal, kinJc nagy hatással méltatta érdemeit g 
fogadást tett ügy a maga .mint egyháza nevében 
hogy annak sírját, — ki a kondorososi Ag'. Ev 

;;yházat alapította, kinek ez egyház, az Isten 
legtöbbet köszönhet. — hál is kegyelettel 

fogja és fogják gondozni és Őrizni. 
Legyen áldott emléke s nyogodjék békében. 

Az .ellenségei s irigyei által neki gyakran oko-
zott keserűségeket és bántalmazásokat most. már 
megenyhiti a mindent feledtető és kibékiiő sir. 

Halai a alkalmából a család, a szarvasi, s 

A szarvasi ág. hitv. evang. 
mély fájdalommal jelenti érdemdús, feledhetetlen 
lelkészének nagytiszteletü Áchim Ádám érdemült 
föesperesiiek 70-ík, lelkipásztorkodásának általá-
ban 44-ik, Szarvason működésének 28-ík évében 
hosszas szenvedés után folyó hó 23-án délután 
3 órakor történt gyászos elhunytát, 

A temetés folyó hó 25-én d. e. 9 órakor 
fog megtartatni az ó templomban, s a hült tetem 
ugyan az nap délután 3 órakor fog Kondoroson 
örök nyugalomra helyeztetni. 

Áldás és béke hamvaira! 
Szarvas, 1899. október 23-án. 

A kondorosi ágost hitv. ev. egyházközség 
mély fájdalommal jelenti, örökre felejthetetlen 
egyház megalapitója s nagyié) kü jóltevöjének 
nagytiszteletü Áchim Ádám kíérdemült esperes 
és szarvasi lelkésznek folyó hó .>3-ári délután 3 
órakor, életének 70-ík s buzgó lelkészi műkö-
désének 44-ik évében történt gyászos elhunytát. 

Az elhunytnak hűlt tetemei október hő 25-én 
délután 3 órakor fognak a megboldogult vég-
akarata szerint Kondoroson eltemettetni. 

Kondoros, 1899. október 24-én. 
Áldás emlékére! 

A szarvasi „polgári leányiskolái társulat * 
igaz részvéttel jelenti nagytiszteletü Áchim Ádám 
hosszú éveken át volt érdemes és buzgó elnö-

f. hó 23-án történt gyászos elhunytát. 
Áldás emlékén! 

Szarvas, 1899. október hó 23-án. 

m i i v e s z i 

Hála az Egek urának a magyar népnevelés ki-
vetközödött a régi „Schulnieister* rendszeréből és ujabb 
meg ujabb alkotásokkal, üdvös rendszerekkel a nemzeti 
nevelés útjára lépett. 

Már csak Alomnak tűnik az a korszak, a mikor a 
fi nádvessző" volt a/ egyedüli szemléli ető eszköz, az 
egyedüli tanszer az iskolamester asztalfiökjábaii. 

Ma a nevelés a humanitás elvére, a szeretet 
alapjára, a nemzeti irányra van fektetve. A tanító többé 
már nem az a „mumus", a kit a szulók a gyermekek 
in^gfélemJiíésére említettek, hanem a gondos nevelő, a 
ki szülő gyanánt szeretettel öloli magához, mint édes 
gyermekét. 

Legújabban pedig Wiassics Gyala vallás és * Köz-
oktatásügyi miniszter koronázta meg a modern nevelési 
rendszert oly ideális eszmével, a mely csak egy fenkölt 
agyban szülemhetik meg: a művészetet bt vinni az 
iskolába. Szerencsésebb gondolattal a magyar nép-
nevelésügy nem gazdagodott még. Mily fenséges idea 
a gyermek szivébe, lelkébe beha ölni a legnagyszerűbb 
eszközzel: egy művészi képpel, a mely a lelket fel-
ébreszti a gyermek testében, mozgásba hozza az érzé-
keket és a gyermek előtt feltárul egy ismeret, a melyet 
csák nehezen, kerülő utakon és. akkor se á maga 
valósa gaban lehetett a gyermek zsenge felfogása elé 
állítani. 



A művészi kép az élőismeret, a mély bevilágítja 
a. gyermek lelkét, iopé'kotmyá teszi a szép és neines 
iránt. Megreszketteti a zsenge sziv húrjait és nemes 
érzelmeket csepegtet belé, hogy majdan képes legyen 
a hazaszeretet lángját, ápolhatni. Ez erősíti meg benne 
a nem/éti érzést;, mellyel majd az éleiben felfogja 
épiteni a haza jövő nagyságát. 

Nem képzelünk tanítót, nem képzelünk embert, a 
ki azt a nagy eszmét, — mely egy uj korszaknak az 
ébredését jelenti — ne üdvözölné. 

Valósuljon ínég az eszme minél előbb, váljon a 
test igévé és a népaeveléoügy nagy győzelmet fog 
aratni: szívben, lélekben nemzeti lesz. 

K I R E K . 

— A „Békésmegyei Egyetemi Ifjak 
ö r e " buzgaliuas működéséről ad "újból liirt fővárosi 

leve Izzónk. Az e hó 21-én tartott első rendes köz-
gyűlésen Ponyicky Lajos, a kör tévékéig elnöke, be-
mutatta, az ez évi tisztviselői karnak programmját, 
melynek hogy minden egyes pontját valóra válthassák, 
kéri az összes tagok támogató együttműködését. Meg-
oldásukat a közvetlen jövendő-ben a következő kérdések 
várjak: az alap>zabalyok módosítása, a pénzügyek 
kezelésének és gyüiuöícsöztetéiiének helyÍS irányban 
való fejlesztése, a könyvtár-kérdés megoldása s végül 
„ lervbb keli venuilnk, uiundja az elnök jelenté -c, a 
Kör vagyonának uj alapi tó tagok megnyerésével való 
szaporítását. Reméljük, hogy Békés vármegyének köz-
eólouat támogató férfiai körünktől sem fogják pártfogá-
sukat megvonni. Az ő jóindulatuk viszont egy nobil« 
oiíiciuiu ot- szab ránk: azt a kötelességet, hogy minden 
kor meleg érdeklődéssel viseltessünk a megye iránt, 
melyhez mindannyxunkar kedves kö* el ékek csatol uak. 
Tartsuk fenn vele folytonosan az összeköti etvst, és 
rójjnk le, a Loi csak tehetjük, hálánkatí! A közgyűlés 
a programmot, erős bizodalommal a tisztviselői kar 
működésének sikerében, éljenzéssel tette magáévá. 
Sárkány János a hzünetidtíi bizottság működéséről szá-
molt be mire a közgyűlés fölmenti é ' jegyzőkönyvi 
köszönettel illeti a bizottságot; utána pedig Albusz 
Frigyes, az átszámoló bizottság elnöke, ismertette meg 
a közgyűléssel a kör vagyoni helyzetét, a közgyű éh 
bizottságot küldött ki az aiapszabaly-mődositás terve-
zetének elkét-zitéaére ; a bizottságba az elnökön kívül 
a kővetkezőket választották meg: Albusz Erigvest, 
Petrovics Györgyöt, Rosenrhal Ferencet, Szeberényi 
Tibort és.Sárkány Jánost. Az inlitványok és inter-
pelláció elintézése után elnök még bejelenti, hogy a 
a Csanádmegyei főiskolai hallgatók köre" átiratban 
küldött értesítést megalakulásáról s kéri a középisko-
lákban a két kör tagjai közt fennállott baráti szellem 
tovább fejlesztését; a B. E. 1. K . üdvözlő átirattal 
íogja köszönteni a legfiatalabb és hozzá oly közel álló 
kollegát. Jülnök köszönettel említi fel továbbá, hogy a 
„Békés", „Szarvas és Vidéke" és a „Szarvasi Lapok" 
elismeré*reméltó szíves készséggel küldik a körnek az 
iugyeiipéldányc. Legközelebbi gyűlés ideje : november 4. 

— Esküvő. Halinay Ödön Szarvas község mér-
nöke e hó 26-án déli Va 1 órakor esküdött örök hűsé-
get, a szarvasi ág, ev. o templomban, nagyszámú és 
fényes közönség jelenlétében szeretett jegyesének 
Konstantinovics Szidónia kisasszonynak. Az uj pár Dr. 
Haviár Gyula ügyvéd ur házánál elköltött ebéd után, 
nászútra kelt. 

— Hajdú György kir. albiró a szarvasi kir. 
járásbiróságnál állását f. évi október hó 26-án elfog-
lalta s hivatali működését meg is kezdte. Mint érte-
sülünk, ügykörébe a sommás perek és az örökösödési 
ügyek fognak tartozni. 

— Betöréses lopás. M hílik Mihály szarvasi 
illetőségű 19 éves suhanc, e hó 25-én ejjel, a régi 
vásártéren levő Lestyan Pál Groda házának kerítésén 
át mászott, s a hátsó szoba ablakát beverve, oda be-
hatolt s nagyobb mennyiségű ruhaneműt összeszedett. 
Nem sokáig örülhetett az általa ellopott tárgyaknak, 
mert amint hazafelé cipelte a könnyen szerzett holmi-
kat, az őrjárat ót vlcsipte, 

— Hűtlen bonne. Egy gyönge pillanatában 
nagyon 'megfeledkezett egyik helybeli ügyvéd nevelő-
nője a tíz parancsolat fi-ik pontjáról s úrnőjének hozzá-
férhető helyen tartott értékes óraláncát magához vette. 
— Amikor a hiány fellett fedezve, több körülmény 
arra mutatott, hogy a tettes csakis a bonne lehet, ki 
is kérdőre vonatván, könnyek & könyörgések között 
elő is adta az eltulajdonított láncot. — A bonne még 
az nap el utazott, azonban karcsú derekát nem díszí-
tette a vastag arany lánc, — amivel a kutséberek 
előtt bizonyára imponálni szeretett volna. 

— A szarvasi f ő i s k o l a részére az 1900 évre 
szólólag állami segély képen — a közoktatási minisz-
térium költségvetésében — 58 e/6er korona van előirá-
nyozva. 

_ Halálozás. Salacz Jusztina úrhölgy f. hó 
24-én 83 éves korában jobb létre szenderült. 

A gyászba borult család az alábi gyászjelentést 
bocsájtotta ki. 

Salacz Ferencz és gyermekei: Oszkár, Ferenc 
Aladár és Elemér, — Balla Géza, Balla Mari 
férj. Majovszky Vilmosáé. — Balla Amália, Balla 
Katalin férj. Póta Gyuláné, Salacz László és 
Géza, — Salacz Viktória férj. Steiner Róbertné, 
Salacz József, Etelka, Dezső, Lajos és Kálmán 
a többi rokonok nevében is fájdalmasan jelentik, 
hogy szeretett testvére illető leg nagynénj lik 
Salacz Jusztina életének 83-ik évében a halotti 
szentségek felvétele után 1899. október 24-én 
jobblétre szenderült. 

A kiszenvedett Didi maradványa f. évi októ-
ber hő 26-án cl. u. 3 órakor fog a szarvasi halász-
telki róm. kath. temetőben nyugalomra tétetni. 

Az engesztelő szent mise áldozat pedig a 
helybeli rom. katli. templomban október hó 
26-án cl. e. 9 órakor fog a mindenhatónak 
bemutattatni. 

Szarvas, 1899. október 24-én. 
Az örök világosság fényeskedjék néki! 
— Választások Öcsödön a községnél újonnan 

rendszeresített állásokat a napokban töltötifek be, mely 
alkalommal segéd jegyzőül s helyettes anyakönyveztóiil 
Hegediis Gyula, iktatónak Molnár Károly, s Írnokká 
Vitályos Gábor, Kis Géza és Yégh Sándor lettek meg-' 
választva. 

— Fővárosi Lapok. Magyarország e legrégibb 
szépirodalmi lapja, mely hetenként páratlan gazdag 
tartalommal és pompás képekkel jelenik meg, e héten 
nagy átalakuláson ment keresztül. A lap szerkesztésiét 
Thury Zoltán, a kiváló hó es nagy sikereket látott 
drámaíró vette át, a kinek nevével egy uj, fényes 
aerája indul meg a „Fővárosi Lapokénak. Á lap fő-
munkatársa Molnár Ferenc, a fiatalabb írói girda e 
nagytehetségű, széles körben ismert tagja. A „Fővárosi 
Lapok" segédszerkesztője maradt, mint vuit Erényi 
Nándor. A kitűnően szerkesztett, előkelő hetilapot a 
szerkesztőkön kívül a munkatársak díszes serege fogja 
visszavezetni arra a dicsőséges pályára, mélyen a régi 
„Fővárosi Lapok" oly sok elismerést aratott. A „Fővárosi 
Lapok" -at melegen ajánljuk olvasóink Agyelmébe. 
Előfizetési ára : negyedévre 3 frt, félévre 6 frt. Szer-
kesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V. Hold-utca 
15. szám. 

— Iskolás leányoknak tilos a íuző, sajnos 
hogy nem nálunk de Romániaban, a hol a közoktatási 
miniszter azzal az indokolással tiltotta el a fűző vise-
lését, hogy az akadályozza a test fejlődését és a lég-
zőszervek működését! Nálunk talán megfordítva; elő-
segíti azokat, a f ü z ö ? ? 

— A képes-levelezöl&pok megrendsza-
báíyozása Az utóbbi időben olyan nagy levelező-la-
pohat hoztak forgalomba, amelyek nem annyira leve-
lező-lapoknak, mint inkább fali ké eknek illetek be. 
Most a posta ezeket nz óriási levelezőlapokat meg-
rendszabályozza és kimondja, hogy azokat a levelező-
lapokat, a melyek a 35 cm. mpghalsdjtik, postai cso-
magokként fogják kezelni a pőstakivatalok. 

— A Magyar Könyvtár októberi füzete 
ismét abbau az üdvös, kipróbált irányban gazdagítják 
e derék vállalatot, a mely annak vezetésében eddig is 
nyilványult. Egyfelől a modern, másfelöl a régi magyar 
irodalom munkáit teszi olcsó áron hozzáférhetőkké, s az 
idegen irodalmakból is a legjobbat nyújtja. Az uj ma-
gyar belletrisztika miivelöi közül ezutfcaJ Kóbor Tamás 
jelenik meg, a fővárosi életből vett néhány nagyhatású 
elbeszéléssel, melyekben a kiváló novellista erős jellemző 
ereje és elbeszélő művészete fényesen nyilványnltak. 
Angyal Dávid, egyik legnagyobb képzettségű történet 
irónk Bethlen Gábor Életé-vei gyarapítja „M. K." törté-
neti monográfiát, tetjeseu kimeritő kepét adva a/iagy er-
délyi fejedelem küzdelmeinek. A kiadó-czeg, nem te-
kintve a füzetek rendkívül csekélv árát, ezt a munkát 
is számos képpel íllusztráltatta. A régi magyar iroda-
lomnak egyik legbecsesebb kincsét nyújtja a 130 füzet: 
Kazinczy Eerencz válogatott leveleit, melyek oly élén-
ken világítják meg a nagy nyelvújító .működését és 
egész korát. E füzetet Váczy János szefjve.sztfc.tte, a ki 
erre, mint az akadémia hasonló nagy gyűjteményének 
szerkesztője, a legilletékesebb volt. A külfö'd iro dalmi 
közül ezúttal a dán van soron. Moeller M. Ottó „Arany-
cinálóu - ja, melyet Szerdahelyi Sándor fordított, egyike 
a 1 egérdekfeszi it ő bb utópisztikus regényeknek, melyekei 
az utóbbi évtizedek termettek. A regény hőse feltalálja 
annak módját, hogyan lehet a legolcsóbb anyagokból 
aranyat gyártani, és Moeller rendkívül lebilincselően 
mondja el, mennyi viszontagság után lesz e találmány 
közkincsé és mily fel ordülást idéz elé a társadalmi 

és gazdasági viszonyokban. — A "Magyar Könyvtár* 
15 krajezáros füzeteinek teljes jegyzékét küldi meg a 
kiadóhivatal: Wodianer E. és Fiai, Budapest, Andrássy 

— Elfüstölt milliók. A dohányzók évről-évre 
szaporodnak és a'szaporodás arányában növekszik a 
fogyasztott dohány mennyisége, 1898-ban fél millió 
forinttal több dohányt adtak el, mint 1897-ben, és 1899. 
első hét hónapjában már is egy fél millióval több a 
doliányfogy^sztás, mint 1898-ban. Főképpen a cigaretták 
fogyasztása növekszik, ezekből is az egy- és félkrajcá-
ros cigaretták fogyasztása, a mi arra ftngedkövétkéztetni 
hogy a dohányzás szenvedélye erősen terjed a gyerme-
kek köreben is. A dohány jövedéki központi igazgatóság 
jelenteje szerint ez év első hét hónapjában összesen 
28 988.566 forint 36 krajcár értékű dohányt fogyasztottak 
Magyarországon. 

*— Uj váltók. A pénzügyminisztérixim hirdetést 
tesz közzé, melyben tudatja, hogy az 1900. esztendő 
közeledtére való tekintettel ez .év vége felé uj bélyege-
zett válté-űrlapokat bocsát forgalomba. A jö^ő eszten-
dőben ugyanis nem használhatók többé a mostani váltó-
lapok, amelyeken a kelt „helyén az évszám kezdete 
18 . . . számmal van megjelölve. Az uj váltólapokon a 
kelt- helyén ez a szám lesz : 1 . . . A régi váltólapokat 
ez évi december 16-tól kezdve jövő évi február végéig 
lehet ujakkal becserélni. 

— A Capitolium egy szobra. Rómában, a 
capitoliumi muzeum egyik termében, minjárt a hires 
Satyr szobája mellett, van'egy szobor* Egy haldoklót 
ábrázol. Első tekintetre csak egy halállal vivődő alak. 
De nemsokára feltűnik mellette tör t kardja, tehát 
harezos Erőteljes testén már érzik a halál lehellete. 
Jobb lábát gyötrődve szegi be térdben, a bal rángá-
tódzva nyúlik ki, ke-_ei lankadtan csiiggenek alá. Szo-
morúan, a vereség, a legzőzetés, a haszontalan halál 
keserűségével tekint maga elé. lbozootos haj es a 
lorejues, a csavat nyakgyiirű, azt is megmondják, hogy 
ez a sebesült: gallus. A "haldokló harezos egy levert 
nemzet kínjairól beszél.Oly megindító, oly gyászos, oly 
szívfacsaró ez a haldokló hős, hogy lehetetlen megin-
dulás nélkül néznünk. Az e korbeli vilaghirü szobrok-
nak teljes gyűjteményét nyújtja pompás képekben s 
kitűnő szöveg kíséretében a Nagy Képes Világtörténet 
42-ík füzete, a görögökről szóló kötet szerzője dr. 
Gyomlai Gyula akadémikus, füzetenként is kaphats 
'¿0 krjával, Rlegjeleu minden héten egy füzet Kapható 
a k iadóknál (Révai Testvérek, írod. Int. Rt. Budapest 
VIII., Üllői ut 18,) s minden hazai könyvkereskedé-
utján. 
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14 frt 65 krig méterenként — valamint fekete, fehér 
és szines „Henneberg-selyema 45 krtól 14 frt 65 
krig méterenként — a legdivatossabb szörés, szin és 
min lázai bau. Privát-fogyasztóknak póstabér és vám-
mentesen valamint házhoz szállítva, — mintákat pe-
á i g postafordultával küldenek, 
Henneberg G. selyemgyárai (cs. és kir. udvari 
szállító) Zürichben. 

— Magyar levelezés Srájczba kétszeres levélbé-
Jo rn.KZtf 

R N 0 K . 

önyöjrii szép nyári alkony volt. A bura z 
fűben szerényen meghúzódva illatozott a kék 
Szépsége tudatával eltelve büszkén himbálódzott tövi-
ses szárán a viruló rózsa, kacérkodva az alkonyodó 
nap arany sugárival. S a hófehér ruháju királynő a 
karcsú liliom egyszerű fönséggel fegadta szines szárnyú 
udvaroucai széptevéseit.. Eöiöttünk a lombos ágöü puha 
pillével megrakott fészkében kicsi madár csisseregte 
párjának : szeret^z-.e ? íidalos madár ajkáról elkapva a 
szót hozzad intéztem a kérdést: szeretsz-e ? Mint le-
hellet röppent el ajkaidról a kincsekét érő sző; igen I 
s pirulva hajtád szép fejed kebiemre én kedvesem, 
ama biivős nyári alkonyatkor. 

Szellő felre rebbent, hogy ne háborítson, a levegő 
mi riad atomjaiból fölcsókolt illatot mind ott hagyta, 
hogy még édesebbé tegye e picinyke szót ; igen, ama 
szép nyári alkonyatkor . . . 

S múlt az idő. A kávéház ablakából elmerengve 
néztem, mint hull a fáról a sárgult levél, mint kapja 
el messzire azt az őszi ^zel. Oly jól esett itt benn a 
melegben ülni. Mokkám illata édes zsibbadást hozott 
agyamra s szivarom kéklő füstjén át mintha ébenhajad 
lágy hullámait látnám, és igéző kék Szemed csillogását 
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Az óra négyét üt. Szótlanul veszem fél kabátomat, 
s indulok miként egykor a lombos iához, édes rendez-
vousrá. Á kis padon még nem vársz reám csókra nyúj-
tott ajkkal a kerti utakon nem íutsz elém, Hiába ki-
állítom édes neved, a visszhang ad reá csupán feleletet. 
Keresem az illatozó virágokat, szerelmünk tanúit. Meg-
dermedve, letörve fekszenek. Hulló, sárgult levél borit 
reájuk szemfGdélt. Lombtalan ágon üresen, elhagyatva 
mered felém a kiesi fészek. Kicsi lakóival elmenlél 
te is, messze, messze. Elhagytad a meleg fészket. 

Karcsú derekad más fogja átkarolni, égő csók-
jaidtól más fog megrészegülni. Oh nem, nem, ez nem 
lehet. Szeretsz te engem most is, miként egykor. A 
távolság mely elválaszt semmi nékünk a lelkünk szárnyra 
kél s fönn a kék miudenségben összetalálkozva egy 
kéjes csókban összeforr. 

Oh bontsd ki szép lelkednek szárnyát s repüli, 
repülj kitárt karomba, hogy forró csókkal zárd le 
kétkedő szókat ejtő ajakam és susogd, sxxsogd a fii-
leuibe, hogy szeretsz, hogy enyém vagy mindörökre . . . 

Hideg őszi szél sivit át az avaron s fülembe 
sivítja: bolond ki hisz, bolond ki szeret. Lásd egykor 
virult a rózsa, illatozott az ibolya, a fészek meleg volt, 
puha pihével kirakva, boldog madárkák otthona volt. 
Most? Kék ibolyát, viruló rózsát hiába keresel. Száraz 
kor6t találsz, elfonnyad, letört virágot. Tövis szúrja meg 
kutató kezed. A feszek elhagyott, üres. Lakói ki tudja 
merre járnak. Hol viruló volt a tájék, sárgult falevelet 
találsz csupán. Mulandó minden a világon, mementó 

móri, s tovább rohan kacagva az avaron. 
S én elnézem soka az elhagyott íészlcet a lomb. 

tálán galyak köpött s egyszerre csak miért, miért nem, 
szememből kicsordul a könny . . . momentó móri. 

Salacz Elemér. 
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Tűzifa és koszén ugy mint 
Salgó tar jani és porosz szén 
kapható. 

P l e t e n i k J ó z s e f 
piacztéri üzletében 

Szarvason. 

J E G Y Z É K E 
legnagyobb nyeremény legszerencséseb ese 

Á ayeremcnyek részletes beosztása a következő: 
ÜTorojia 

Az ötödik nay m. kir. osztálysorsjáték nem-
sokára ismét kezdődik és 

sorsjegyre nyeremeny 
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jut vagyis az-oldalt levő nyereménj^sgyzék sze-
rint az összes sersjegyek fele feltétlenül nyerni fog. 

A nyerési esélyek íeliát., mint már általáno-
san ismeretes, óriásiak. 

Összesen tizenhárom millió 180,000 koronát 
sorsolnak ki biztosan. A legu.igyobb nyeremény 
legszerencsésebb esetben 
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mv s mielőbbi megrendeléseknél eredeti 
sorsjegyeket a tervszerű eredeti árban és pedig: 

egy egész 1. o. eredeti .sorsjegyet 6.— 
3.— 
1.50 

nyolcad „ „ 
kü'dilnk sz<'-t utánvéttel va^y a pénz előleges be-
küldése ellenében 

A húzások után megküldjük tisztelt vevő-
inknek a hivatalos huzási jegyzéket, hivatalos ter-
vezetek pedig díjtalanul állanak rendelkezésre. A 
húzások a m kir. kormány ellenőrzése mellett 
nyilvánosan tőrténnek és azoknál mindenki meg-
jelenhet ik. 

Kérjük a rendelményeket mielőbb, legkésőbb 
azonban 

t é , n 
van 

l o v e u i D e r i 
mely napon a 

hozzánk beküldeni. 

nyer és jut. 
összegben 

r a u 
a m. kir. osztálysorsjáték főeiárusitói 

B u d a p e t , í Baezi^öíat 
Sok és nagy nyereményt fizettünk ki tisztelt 

vevőinknek: rövid idő alatt egy és fél milió koro-
nánál többet. 

Rendelőlevél levágandó TOROK A. E 8 T A K S A urnák Budapest 
Kérek részemre. I. oszt. m. kir. szab. osztálysorsjáték er< 

zettel együtt küldeni. 
)utánvételezni kérem ) 
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