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TÁRSADALMI ES SZÉPIRODALMI HETILAP. 
S z e x i r e s z t c s é g : 

Beliczey-utcza 11 szám, hova a lap szellemi részé! 
illető közlemények küldendők. 

B Í 5 B M E B T É T K E N L E T ELTÜK l í L K E M Ji'OC-i A D T A T N A K . 

JÚ.EGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. 

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

Negyedévre . . . 2 kor. — Egyes szám. . 16 fül. 

I K I I a & ó l i . I v a t a , l : 
Beliczey-utcza 11. szám. (saját ház,) hová az elő-

fizetési pénzek intézendők. 
Hirdetéseket jutányos áron elfogad, j 

Kiadó a lap tulajdonos SÁMUEL ADOLF. 

Közhírré tétetik, hogy az esküdtblrálc alap 
lajstromát a közságházán junius hó első nap-
jától 15 napon át bárki megtekintheti, továbbá, 
— hogy akár alkalmas egyénnek kihagyása, 
akár nem alkalmasnak bejegyzése miatt e 15 
nap alatt bárki felszólalhat és hogy a felszóla-
lásokra melyek ahivatulos helyiségben közszem-
lére lesznek kitéve nyolc nap alatt bárki észre-
vételeket tehet. — A felszólalásokat és az ész-
revételeket a községi bírónál írásban kell bead-
ni vagy szóval kell előterjeszteni. 

A íekzólalás és a felszólalásra vonatkozó 
észrevételezés joga „bárkit" megillet, tehát azt 
is, a ki esküdt képességgel nem bir. 

Szarvason, 1903. május hó 27-én. 
Kollár Lajos Grimm Mór 

aljegyző. bíró. 

A Szent Lélek ünnepe. Meg vagyon írva az 
evangélisták könyvében, hogy e napon az LTr, 
aki három személyben van, megjelent az apos-
tolok előtt. És az apostolok feje fölött tüzes nyel-
vek lebegtek a levegőben s bár e férfiak más-
más beszédűek vaJának, szavukat mindenki meg-
érté és ök megérték egymást. 

A sziklára épített egyház legszebb tanítása 
fűződik piros Pünkösd napjához. Szép ez a tani-

tás, mert költői s mert mély filozófiai lé-
nyeget rejt magában. 

íme előttünk az írás könyve. Pünkösd ün-
nepének egyházi vonatkozása frissen és megra-
gadóun szól a képzelmünkhöz. Látjuk az ékes-
szóló apostolokat, akik az Ur igéit ezer nyelven 
hirdetik és látjuk a képzelet e lángoló sugárba 
szőtt képében a íilizófiai mélységet, amely ele-
venjére hat a természeti igazságnak. 

Tüzes nyelvek hirdetik ma az isteni min-
denhatóságot. Sötétzöld bércek öléböl, virágos 
rétekről ezer nyelven szól felénk a természet 
szava. Piros pünkösd van. 

Kigyúlt felettünk az ég. A nap tüzes nyel-
vei leszálltak a földre, hogy életre hívják a 
szunynyadó erőket, hogy ékesszólóvá tegyék a 
nagy természetet. 

Végtelenbe futó földtáblákon zöld vetések 
hajladoznak az iramló szellő fuvallatára. Haj-
nalra viradóra kifeslik a rózsa és kipattan a 
kalász a melynek magva aranynál is drágább 
kincse az életnek Maga az élet. 

Árnyakát rejtő erdők vadvirágos mezők fö-
lött nuulárszárny villan el. És füleseiig a ter-
mészet légi kórusának éneke tátogó kis madár-
száj ak bangversenye. 

Halkan, rejtelmesen zizeg a nádas, talán 
meséket sug a locsogó tónak, amely néha meg-
meg borzong a nádas különös meséire. 

Hát nem ezer nyelv, ezer hang sug — ka-
cag felénk mindenünnen ? A természet tartja 
most óriási szónoklatát az örökké való, soha el 

nem muló életről. Az életről, amelynek erői néha 
megfogyatkozhatnak, de teljesen soha meg nem 
semmisülhetnek. 

Jöhet enyészet és pusztulás a földre, de a 
végleges megsemmisülés csak a végitélet napján 
következhetik be. Addig az emészet romjain 
mindig uj élet támad, mely frissen és mohón 
tör fölfelé, mint omladékon a repkény. 

Piros pünkösd hajnalán káprázatos fényben 
sugáizik az égiv. És mintha az evangélisták 
könyve nyilna szét előttük, e pünkösd hajnali 
égről leolvassuk az írás minden igéretét, azt, 
ami már elkövetkezett s ami még jönni fog. 

A Szent Lélek villágossága száll meg ben-
nünket. Es látjuk, hogy mint hull elénk a mag 
hullajtó kalászból a megáldott kenyér és mint 
lesz ennek miatta öt rozskenyérből ötszáz 5 lát-
juk, miként sokasítja meg az Ur a tavakt vizét, 
hogy hálónkba sok hal akadjon és látjuk, hogy 
a kánai vizes vedrek színarany borral telnék. 

Látunk mindent. A sok nagy csodatételt, a 
melyet & hitvallók, az egyszerű pásztorok és ha-
lászok kirdettek, s amely csodatételek ma is 
pillanatról-pillanatra ismétlődnek. 

Hiszen csodatétel már maga a lét. Ez a ti-
tokzatos, önmagából eredő és önmagába vissza-
hulló lór, amelynek útjait mintha valamely földön-
túli hatalom irányítaná, Csodatétel a természet 
erőinek életbe szökése, a fű növése, az ember 
szívverése, a madarak szárnyalása, csodatétel az 
egész mindenség rendszere, a lábunk allatt lé-
legző föld s a fölénk boruló csillagos ég. 

A leány egy emeleten lakott, mint a várkisasszo-
nyok ő pedig szemben véJe egy hónapos szobában. A 
Yárkisasiszouy papája a sikmértan elemeire oktatta a 
gimnazista nebulókat, a ültről pedig azt hitte mindenki, 
hogy ő lesz a magyar Báfeal. 

Egyelőre azonban csak iiyolczadik iskolás diák 
volt Grergely György s az volt a pepecselesén kívül 
egyetlen gyönyörűsége, hogy alkonyattájt, — mikor az 
ablaka alatt üzérkedő gyümölcsös kofa becsukta az 
ernyőjét, mely elfogta előle a napot, — órák hoszszant 
elnézte az aranyhajú várkisasszonyt, a ki napszállatkor 
ott ült az emeleti ablakban és hímezett és a virágai-
val beszélgetett. 

Matúra után, a diákok bucsuzójáu ismerte meg 
az ő várkisasszonyát" Gergely Gyurka. Az élet visszo-
Dyait, a hajszálainak vdiamos varázson féuyét, szemé-
nek bársonyát ismerte előbb is, (oh be tsokszor sü-
tötte le ezL az édes arezot,) de azt csak most tudta 
meg, hogy imádatos, édes teremtés, a ki szimeu szé-
dült olykor a mellére keringózés közben. 

És megtudta a második négyes alatt azt is, hogy 
a várkisasszony is leste napszálláskor a kofa esernyő-
jének a becsukódását sőt azt is elárulta, hogy a papa 
is nagyon örülne, ha olykor mutatná magát nálunk. 

— Képzelje — mondotta — büszke magára. 
A fiu roppaut ügyetlennek érezte akkor este ma-

gát és Kollumn Pepit irigyelte mód íeiett, a ki ugy 
udvarolt a yírágjiikat hullató fák alatt a szép Dirmann 
JU^nek, ¿mut egy öreg kitanult agglegényt. 

Kollmann Pepi azóta rég hadnagy lett s átélte 
az első váltó óyatolás idejét. Gergely Gyurka pedig 
csak a második dijat kapta meg a tárlaton, mert a 
jurynek nem tetszett remek madonnáján hamvasszőke, 
kislányos zománcu hajkorona. 

Azt persze nem kérdezték tőle, nem is mondta, 
hogy a rnjztanárék Ilonkájának van ilyen hamvasszök® 
aranyhaja. 

A képet — pedig akadt rá vevő — elküldette 
Ilonkának. Hogy pedig megéljen,, ezüst menyegző rő-
föskereskedó párokat portraitirozott szépen pingálva, 
sok firnisszel és lassanként hozzászokott a kávéház 
levegőjéhez. 

Az életbe frisseséget, derűt csak azok a levelek 
hoztak, melyek gyakran érkeztek gyöngyöző lányos 
Írással czimezve és telve olyan helyesírási hibákkal, a 
minőkért a pápaszemes kisasszony megbuktatta volna 
Ilonkát, ha a magyar gyakorlatban esnek, de a melye-
ket össze vissza, csókolt, könyezett Gergely Gyurka. 

Eleinte vig, felleg várakat építő volt a levélváltás. 
Később borongásra vált a levelek hangja. 

Nem bizott az erejében, nem bizott többé benne, 
hogy olyanjottliont adhasson az ő szőke madonnájának, 
a minő megiliume. Vergődött küzdött kétségbeesés, 
ellen, de ez a hangulat ur lett fölötte, láncba verte, 
megbénította. S a helyesírási hibákkal teli levelek is 
azonképp egyre szomorúbbak lettek. 

Az utolsó levél most jött, január végén és arról 
volt benne szó, hogy ilonka nem bánja, ha nem is 
lesz nagy művész, csak mái- egyszer lehessen az övé. 
„És aztán, Gyurka, én nem is vagyok ám olyan sze-
gény. Apa ád ötezer forintot. Kezdhetünk vele vala-
mit. Egy íipsz garnitúrám is van. Maga lehetue rajz-
tanár, vagy alfele. Jó lenne az nagyon." 

Gergely Gyurka elérzékenyült egy kissé. Tálán 
nedves is lett a szeme. Aztán oda kötötte a levélkét 
ajöbbihyz egy rózsaszínű fakó szalaggal, 

Érezte, hogy nyomorult dolog lenne az ő kétes 
existeneiájához kötni annak a jó sorshoz szakadt; édes 
lánynek az életét épp mert szereti. 

Rövid volt a válasz, a mit lepecsételt a felsője 
zsebébe tett (a melyet nem vetett le odahaza sem, 
mert ahhoz, hogy fenntartása elég hideg volt a la-
kása.) 

Mindössze enny it irt: 
Kedves Ilonkái 
Fájni fog, a mit irok de belényugszik és — férj-

hez megy* így a legjobb ez mindkettőnkre nézve. 
Nyomorult lennék ha magamhoz kötném az életét. Té-
vedtek mindannyian, akik nagy jövőt jósoltak nekem. 
Soha sem leszek én semmi. A szárnyaimat megnyírta 
az élet. Meglátja, hogy el fogja felejteni Gergely 
Györgyöt. 

A mi érzés volt beirae, azt mind visszafojtotta a 
szivébe. Égette ez az emésztő tüz, de hiszen azt nem 
árulja el ez a szárazhangu levél. 

Ha gazembernek tartja majd érette a vár kisasz-
Si.ony, az ő troubadourját, annál jobb. Egy hitvány 
pelyhet könyebben sodor majd el a szél az emlékeza-
téböl. És jól van ez igy nagyon. Halálosan jól vau. 

A póstára ment találkozott Kollmann Pepivel. 
A kis hadnagy, a kit ezer esztendeje uera látqtt 

a piktor, nagyon jókedvű volt. 
— Hova, Gergely — kérdezte a piktor vállára 

ütve. 
— A póstára. 
— Én is. 
Együtt mentek. Pepi diskurálgatott egy darabig, 

aztán könyedén odavetve mondta: 
— Kendbe jöttünk. Eliz, papája, az öreg medve 

mégis csak rászánta magát, hogy élő teremtse" a kan« 
czíót. 

Boldog vagy ezdvai ? 



Csoda, csoda! És ez a számnélluüí, renge-
teg csoda itt rajzik fel korftlöítünk. érezzük ál-
dásait s mert uj. csodát jelent minden pillanat az 
isteni csodatételek mindennapiakká válnak sze-
münkben. 

De ma eltölti látásunkat a Szent Lélek 
világossága. Piros pünkösd napján a termeszei 
gazdag könyve szétnyílik előttünk, hogy megih-
letődve olvassuk belőle a csodatételeket, És 
megértjük mindannyit. Mert ma megvilágosodik 
elménk, ott lebeg felettünk a tüzes nyelvek su-
gári ve. 

Piros pünkösd hajnalán hálatelt áradozó 
szívvel tekintünk az égre és hivő áhítattal mon-
dunk köszönetet mindazért, a csodáért, amclylyel 
bennünket az isteni rendelés megáldott és csengő 
lélekkel kérjük vissza mindazokat, amelyeket ne-
talán megvont tőlünk. 

H Í R E K . 
— B o l d o g pünkösdi ünnepet kivárniuk 

t. o lvasó inknak és munkatársainknak. 
— A szarvasi nőegy le t június hó 2-ikán, 

kedden este 8 órakor a nyári szinkorben hangversenyt 
rendez. Megszoktuk, hogy a nőegylet mulatságait; a 
siker jegyében vezessük be hírrovatunkba. A pregramm 
érdekességén kívül ezúttal is a jótékonyáéi biztosít er-
kölcsi és anyagi sikerről. Bár a Pesti-féle színtársulat 
váratlan beköszöntése az előkészület idejét rövidre 
szábta, a rendezőség, élén B'akay Sándorné úrnővel, 
niindent elkövet, hogy a siker teljes legyen. A prog-
ramban van ének, .zongoraszám., cznnbalomjáték, dialóg, 
felolvasás, élőkép. A hangversenyt eseúeg táncz kö-
veti a casíno ternieíben. 

— A z aradi ü g y v é d i k a m a r a közhírré te-
szi, hogy Szirbik Bálnuot, mint dr. Sclüff Jenő oros-
házi ügyvédnél joggyakorlaton levő ügyvédjelöltet az 
ügyvédjelöltek lajstromába felvette. Tabak Istvánt, 
Fábry Károly békéscsabai ügyvéd irodájából való tá-
vozása folytán abból kitörölte, végül, hogy Vas Nándor 
ügyvédjelölt dr. Sziráczky János szarvasi ügyvéd iro-
dájába lépett át. 

— Szinészeiünk. A Fziuiigyi bizotrság péntek 
d. n. 6 órakor gyűlést tartott, a melyen megjelent 
Pesti Ihász Lajos színigazgató is es "előterjesztetie 
azon darabok névsorát, melyek közül a bízottság a 
júniusi évadban bérletben elöadandókat kiválasztotta. 
E szerint szinre kerülnek a junius 6 án megkezdendő 
előadásokon Bob berezeg, Casanova, Ádám és liva, A 
drötos tót, Katalin operettek, Annuska, Doktor ur, 
Kéz kezet mos vígjátékok, a Föld, Mona — Varrna 

szinmii és drámai újdonságok, a Bajusz, Balatoni rege 
ős Házasodjunk cz. énekes bonőzat bérletben és a ki-
sértet cz. népszínmű továbbá Csokonai Vitéz Mihály 
énekes színmű bérletszünetben. A társulat 12—15 elő-
adást fog tartani júniusban Szarvason és aztán szep-
temberben tyból 20—22 elóadást. A színtársulat tag-
jainak névsorát olvasva alig találunk köztük Szarvas 
iiiüpártoJó közönsége előtt is ismert nevet s talán nincs 
is több közöttük P. Tánioky Gizellán kiyiil, ki Szarva-
son valaha játszott volna. A Szolnokiul vett értesité-

— No, jo. — Hát te hogy vagy a regényeddel. 
Gergely Gyurka fanyar mosollyal vette elő zse-

béből a levelet, s beledobta a pós-taszekrénybe ; 
— Itt a finálé. 
Elváltak. 
A hadnagy fütyörészve*,, nagy kardcsörtetéssel 

fordult be a váczi u'cza feló;, u piktor pedig, mint ha 
valami nehéz terhet cipelne- szinte vonszolódva kullo-

gott odább. 
Az volt az érzése,, hogy becsületes, okos dolgot 

csinált. * 
Ká gyújtott egy szivarig, hogy a füstre foghassa, 

ha könybe lábbatl a szeme és felhajtotta a kabátja 
gallérját, belehúzta.- a nyakát, pedig nem ott, de a 
szive kö'-ül csapa- meg a fiigy. 

A ezivar rosszul szejelő portorikó volt, a kabátja 
kopott, vésony szövetű. 

PALÁSTHY MAKCZEL. 

Mfeisí tud elvó.Isii. 
Egy vidéki magyar város a színhely. Takaros 

m e n y e c s k e panaszkodik a rendőrkapitányságon: 
— Jaj, kérem ahí/üan, tessenek megbüntetni az 

uramat! Igen kegyetlen hozzám. Mindig reggel jár 
haza ittasan és engem iit-ver. 

— Hát ne hagyja magát, lelkem! — biztatják. 
Hiszen ilyen markos menyecske létére csak meg bir 
egy részeg emberrel ? 

— Hiszen nem mondom, hogy nem, de hát, tet-
szik tudni : az okosabb enged. Hanem az a legnagyobb 
baj, hogy hűtlen lett hozzám, mást szeret az átkozott. 

— Akkor meg váljék el tőle, van rá oka, 
— De nem lehet ám, kérem alásan í 

Már miért ne lehetne ? 
— Csak azért; mert még arn vagyok vele m.ég-

WküMe,„ ^ 

siínk, hol jelenleg Pesti Ihász társulata játszik, vala-
mint a helyi lapok kritikája szerbit azt kell hinriönk, 
hogy közönségünknek som iusz panaszolni valója a 
színtársulat ellen, Azi gazgatóság és müveze tőség tagjai. 
Pesti Ihász Lajos, a színi, kerület választott igazgatója, 
dramaturg Németh János, főrendező, igazgatói helyettes 
Falussy István, népszínmű ős operett rendező Papp 
Mihály, vígjáték rendező Gyulai Zsigmond, igazgatói 
megbízott Németh Ignácz, karnagy, enekmesster Ujváry 
Miklós, táncz és vívómester Horváth Gyuia, ügyelő. 
Az előadó _szeméyzöf; névsora pedig a következő: 
nők : Gtsrlaki Herniin, operette es népsaünimi sottbretté 
énekesnő Némethué Ilon, operette colorarar és népszínmű 
énekesnő P. .Tiirnuky Gizike, vígjátéki ¡»oubi ette és tár-
salgási Szabados Gizike, vígjátéki szende és-(»perette 
soubrette Olasz Klárika, diauuti szende és ínlal kűsuő 
Simon Mariska, drámai anya es társalgási L< Miluilíi 
Juliska, vígjátékí anya és konnka JJuui.s Margit, má-
sod énekesnő és társalgási Kovács Ilonka, segéű komi-
ka és társalgási Feuyo Józsa, segéd szende és támil-
gási és y segéd szinöazuő kar éa táncosnők; íéríhk: 
Falussy István, operette és népszínmű baritan éuektis 
Boda Ferenc;;;, operette tenor es népszínmű éuukfe: 
róihi Antal, jeliem és cselszövő Tóth Antal, dráimü 
apa és tragikus Németh János, komikus opert'tte buíío 
Papp Mihály, Urai szellemes es bonvivau Fehér Gyula 
hős szerelmes és társalgási Ujvari Miklós, btirles?.k 
komikus operette Imflu Bajai Mihály, szerelmes és tár-
salgási Berényi Gábor, siheder és táraalgá it Kovács. 
Andor, segéd apa és társalgási Németh Ignácé, kai-
nagy és 8 segéd színész, kamalos es tánezos. 

— Fiatal gonosztevő . JKeliemctlon meglepe-
tés erio Deuteh Amin holyb-jli kero.-,kciUit kedden reg-
gel. Üzletnyitás után ¡szofcasa .szerint mcguézn; péu/.es 
fiókját s azt 720 koronájától megfosztva talalla. Krtg-
tön elküldött a cscndorséghez, honnan ííozák Cí-omlor̂ -
vezotö jött ki s a hely szitu szemle me-cj tóae után 
kijelentette, hogy a tettes csakis a szonieiyzet vala-
melyik tagja lehet, mert a betörés módja a hely körűi-
mé nyes ismeretét szükségkép feltételezte. Rémülve hal-
lotta ezt az üzlet személyzete és magát Deutsclioi is 
oly kínosan érintette a dolog, hogy meg nem törtentnek 
jelentett ki a betörést. Ámde Kozák János őrsvezető 
ezek után kötelességének megielelően tovább tolytatta 
a nyomozást s rendkívüli ügyességeitek köszönhető, 
hogy egy félóra múlva a betörő neve is merete« lett. 
A uetoró Szukodi Sándor oroíihazi kereskedő seged, 
Deutschnak egykori aikahiKizottja volt, ki a betörés 
elkövetésbe előtti napon Szarvasra érkezett és zárás 
után 2 órával behatolt az iulethe, hoiuian 140 koro-
nányi ezüst és váltópénz hátrahagyásával 720 koronát 
emelt el. Ezután egy bordély házba ment mulatni s ott 
dicsekedve mutogatta a nála levő pénzüszeget. Ez volt a 
veszte, mert a cütndőrs<?g ennek alapja.ii kezdett nyo-
mozni s nemsokára el is fogta Orosházán a 17 éves 
betörőt s Szarvasra hozta. Ot órai vallatás Után 
végre beőümet'te a belörés -elkövetését és megjelölte 
azt a búzaföldet, hol a lopott pénzt elrejtette. A c-send-
őrsvezető ki is ment oda, de nem talált .semmit. Újra 
vallatóra lógták a fiatal urat, ki aztán nagy nehezen 
bevallotta, hogy a pénz egy részét otthon a tűzhelybe 
tapasztotta be, másik részét pedig egy szoknyába varr-
ta, a mint aztán 40 korona híján az egész ellopott 
Összeget meg is találták. 

— Torna verseny. A szarvasi főgymnasiumnak 
május 2G-án megtartott maiálisi ünnepélye alkalmával 
a tornázó ilj..sttg között arud és kötélmászás, föggesz-
kedes, síkfutás és játékokból versenyt rendexiek s a 
korosztály szerint vsrsenyzök között a győztesek egy-
egy díszoklevéllel 'ettek kitüntetve. Keádudott a verseny 
reggel 8 órakor a logyiimasíuin tornacsarnokában. A 
rudmászásból oklevelet nyertek: Eapp Frigyes és Gutt-
inanu Géza, kötéhnászásból: líerekes Sándor és Oláh 
Miklós, -a függeszkedésből Frcska Gyula, Marty János, 
Elefánt János és Brackua Sándor ki a győztesek győz-
tese cziniet is elnyerte, Majd áz Erzsébet ligetben d. e, 
11 órakor a síkfutásból tartottak versenyt, hol elsők 
lettek: Hnpp Frigyes, Guttnann Géze, Kerekes Sándor, 
Oláh Miklós, Frcska Gyula, Sámuel Károly, Tarr Jó-
zisef és Kiss Lajos, ki a győztesek győztese is lett. 
Délután 2 órakor a dióztonüiyzok csapatja miitatkozoit 
be a díszes néző közönségnek a tőle megszokott 
ügyességgel, ezután pedig megkezdődtek a játékok, 
melyek közül különösön a iiiieslabda játékosok csa-
patja tiint ki bámula-Oíi gyaktroit,ságra vallö játéká-
val. Azután két etötornászuak Liebmann és Küszbök-
nek a Debreczenben kapott s ezüstbe foglalt libertás 
éremnek Benka Gyula igazgató által történt átadása 
után a tornaünnepely véget ert. 

— B i s a l o m a kcrraányB.ak. Békésvármegye 
törvényhatósági bizottsága, mrot|Gyuláról telephonálja 
tudósítónk, tegnap délután rendkiviili viharos ülés s 
lieves felszólalásom után szótöbbséggel bizalmat szavazott 
a Széli kabinetnek es elitelte az ellenzék obstriiciK-ját. 

— Érettségi v i z sgá la tok . A szarvasi fögym-
nadnmha.1 a szóbeli érettségi vizsgalatok junius hó 18. 
19. és 21. napjain fognak a tertiacKarnokbau megtartatni. 
A vizsgálaton a kormány képviselője l i ö r k József 
pozS' nyi theologiai tanár lesz, Sárkány Sámuel ág. ev. 
püspököt pedig K o r é n Pál esperes lemondása folytán 
S z e b e r é n y i Lajos ^békéscsabai A ev, lelkész fogja 
helyetesiteni. 

— A Bókésnaegyei Egyetemi I^jak köre 
folyó' hó 23-áu látogatoLc iilést tartott. Ez iett volna 
az évzáró ülés, de mivel a bízottságok a jelentéseiket 
nem adták be, igy a tisztviselők felmentése 28'dn csü-
törtökön lesz megadva Margócsy jegyző bejelenti, h'igy 
az alapszabályok és az ügykezelő szabályzat már le 
van irva és inuén a iniijistrl'iiunba keli azol>at bííiyuj-
uy>i jőváiiíigyá^ yugeit, A azi.niclőre uugyúhtsíitatOit 

elnöknek egyhangúlag Margócsy Emil, pénztárnoknak 
Szlovák Iván, jegyzőnek Krcsmárik Endre. A szünidei 
ülések -szék-helyéül Szarvas jelöltetett ki. 

Sösaonetnyi lvánitás . A polgári leányiskola 
önképzőköre által rendezett ünnepség összes jövedelme r 
259 korona 30 Mer volt, a kiadás 59 korona 54- fil-
lér,. így a tiszta jövedelem 199 korona 76 fillér. Szí-
vesek voltak fekdfizetni a következők: Haviár Dani 
10 K. Popják György 3 K. 60. Benka Gyula 2 K 40 
f. Holéczy Gtisaiáv 2 K. Ponyiczky Máté 1 K. 80 f. 
özv. Ponyiczky Györgyna 1 K. Fuksz Ignácz I K. 
Bakay Margit 1 K. Hajnal Béla 60 f. — Fogadják a 
t, felulfizeüók és Nigrinyi Zoltán gyógyszerész ur, ki 
az előadáshoz szükséges görögtüzet ingyen szolgáltatta 
ki, est utón is szives köszönetét a rendezőségnek. 

— Tisztviselő választás Csabán. Hétfőn 
Csaba nagyközség képviselőtestülete több üresedésbon 
lévő állást töltött be. Árvaszéki ülnökké válaszolta, Me-
gyeri Imrét, árvaszéki kiadóvá Karaszy Ödönt, írno-
kokká Albrehovits Gusztáv és Mihályi Józsefet. 

— Zl'jugiáz&s. A folyó hó 26-án megtartott 
nmjális teldntelyeu aayagi nyereséggel végződött. Ennek 
a nyereségnek ciősegitésebtn közreműködtek azon ne-
mts lelkű urak és hölgyek, kik a íogymnásium iránt 
táplált jóindulatuknak részint előzetesen, részint a ma-
jális napján kifejezést adtak adományaikkal. Legyenek 
megerniitve a következők: o%v. Ponyiczky Györgyiié 
őnagysága 24 koronát; ;t,domán3rozott élelemre, Perez el 
János ur 20 koronát, Erdély János ur (Mouor) 1 koronát 
álJaláhan a tnajalisra; Grimm Alór, Wáldner Ignácz 
és Biasiió János urak ingyen adíák a sátrakhoz 
szükséges faanyagot s végül Sehroyer József ur a 
huitiomüek után való fogyasztási adót engedte el. Fo-
gadják nevezettok a rendezőség hálás köszönetét ez 
ti ion ts. De el nem mulaszthatja a rendezőség, hogy 
kifejezze köszönetét mindazoknak is* kik felülíizetésök-
kol retust a tanulói segélyegylet alaptőkéjét gyarapí-
tották, m?zint a Debreczenben volt szegénysorsu tanu-
lók segélyezését elősegítették. A 316 koronára rugó 
tekintélyes ősi-zegeí, melyet az emiitett két czélra tel-
jebtíti atszolgáltattunk, felüifizetésökkel a következők 
gyarapították : Dr. Siiráczky J. 5 K Ponyiczky Máté 
4 K 60 f. Dr. Máz ur Elemér 3 K 60 í. Dr. Lengyel 
Sándor 3 K Dr. Szlovák Pál 2 K 80 f. Bordács 1. 
Dérczy F. Horváth K. 2—2 K Harmati János Kóth 
Béla l K 80 f. — 1 li 80 f. Benka Gyula Chovan 
Károly, Lusztig L., Lusztig Cz. Pollák Béla és Dr. Sa-
lacz A. 1 K 60 f. — 1 K 60 í. Demcsák I. 1 K 40 
1 Jávor E.-né és ifj. Tolnay F. 1 IÍ »0 f. — 1 K 20 
í'. Molitorisz L. 1 K 10 f. Gíöc-xter M. Haviár D.-né 
Mtcsiaay Pa] Mikolay M. N, N. Siukovits X. ne Tóth 
J.-né 1 K Bakay 1. Bemmr M. Dr. Déri Henrikné 
Eieiaut 1. Erdei L. Frank V. Fticlis 1. Grimm M. 
Készt S. MeliH M. Mikolay X. Popjak Gy.-né Dr. Seis-
man A. Dr. Szemző Gy. Szüle IÍ. VVolf Gy. 80—80 f. 
Dr. Belopotoezky Gy. Dr. Faragó M. Dr. Fischbein 
S. Dr. Déri H. Kepenyes M. Melis I. Müller K. üobit-
sek S. Rotler tí. Pletenik 7. Simkovics Gy. Szenes I. 
Szilárdly I, Takács B. 60—60 f. Hajas B. Honti K. 
ITngár J. 40—40 f. Berlovics I. Bárány B. Dolesch 
G. Elefánt M. Dr. Haviár Gy.-né Gyuris I. Jeszenszky 
F. Marosi N. Nyexncsok I. Plavecz J. és Tomcsányi 
L-né 20—20 f. Karancsy J. 10 Péchy K. 06 f. 

— Á nagy hőségre való tekintettel az „Ár-
pád" szállodának -jó hírnevű tulajdonosai, a Garai 
Testvérek, kik soh'sem kíméltek semmi áldozatot a 
közönség kenyelme kedvéért, most minden téle f a g y -
l a l t és j e g e s k á v é kiszolgálásával kedveznek a 
közönségnek. 

—(A népsseraség titka.) Példa nélkül áll az 
a népszerűség, mely ez idő szerint a minden hányban 
független és szókimondó Pesti Hirlap iránt városunkba,n 
ős a vidéken általában megnyilvánul. Mióta e különben 
is kedvelt napilapunk minden sora napról-napra azt 
igazolja, hogy sem kormány, sem egyetlen politikai párt, 
sem bármi névon nevezpndö érdekszövetkezet, részvény-
társaság vagy pénzintézet reá befolyást nem gyakorol, 
—népszerűsege rohamosan emelkedett, ugy hogy ma 
már a városunkba érkező példányszám sokszorosan 
felülmúlja valamenyi más napilapét. Ezt, mint érdekes 
jelenséget, minden irigység nélkül konstatáljuk, mert 
magunknak is örömüukre szolgál, hogy az intelligens 
olvasóközönség ugy felkarolja ezt a minden irányban 
független, minden izében szabadelvű, demokratikus 
szellemű lapunkat s lehetővé teszi neki, hogy az összes 
napilapokat felülmúló gazdag tartalommal s napról-napra 
oly terjedelemben jelenhetik meg, amilyennel csak pár 
evvel előb is még a lapok ünnepi számai sem dicsekedhet-
tek, A Pesti Hirlap valóban megérdemli, hogy ma, 
lapjaink közt a legnépszerűbb és legelterjedtebb. 

Diák majális. 
Itt a tavasz I Fii, fa megmozdulj a .lermeszet uj 

életre ébred; körülöttünk mindon sgy uj életről be-
szél, áldva, a teremtés Istenét, Ilyenkor hozzuk meg a 
természet istenének a hálaáldozatot egész önkénytele-
nül, midőn lelkünket a zöldben a természetnek és sza-
badságnak élesató és lobogó lángja átaljárja. Tavaszi 
ünnepet rendezett a szarvasi tanuló ifjúság, szép ün-
nepet. Mintha a régi klassikus kor elevenednék föl 
szemeink előtt az olympiai játékok, melyre nem arany, 
ezüst, hanem a természet adta győzelmi dij, nem erőt 
fecsérlő ezivakodás, hanem a nemes ambiciö hozta öaz-
yze az ifjakat. 

Kora réggel vonult ki az ifjúság a tanári kar 
Vezetésével a szép Erzsébet Ligetbe vig zeneszó mellett. 

A délelőtti órákat versenyekkel, játékkal, töltöt-
ték, mig délután, mikor már a közönség is szép szám-
mal jelent meg, a' disztoruászok nyerték meg a közön* 

tetszését torna és játékuuitfl-tványaikkai 



Ezután jött a tánc ; Terpsichore bizonyosan meg 
lehetettj elégedve hódolóival, mert ezeket sem a meg-
megujuló eső sem az esti hűvös levegő nem zavarta 
kedélyes luulaLásukbau. 

Mig az ifjúság mulatozott, bizony á közönség-
sem állott tétlenül. A vigság a legragadösabb betegség, 
megkapja ezt az inficiált helyen a legmorózusabb agg-
legény is; nem csoda tehát, ha az öregebb urak poha-
razás közbon vigélcket gyártva, vidám történeteket be-
szélve, egymást heccelve, ugratva, pompásan elidőztek. 

Vig hangulat uralkodott egész nap e feszelytslen 
mulatságon, s niost néhány nappal utána ugy érezzük 
magánkat, mint az, ki álmában tündéreket kergetett, 
s megfogva egyiknek lengő 'fátylát, felébredett s látja, 
hogy az bizony párnájának csücske; — mi is a. szép 
emlékekkel lelkünkben suttogó hangon beszélünk e 
szép álomról, a majálisról, de estenként erősen izzaszt-
juk magunkat, mert elhaló hangunknak s szentimentá-
lisinuiikuak 1 -g-főbb oka — a uá ha. 

A majáiisi elnöki tisztet ez évben TJtivardy Sán-
dor fogadta el, mig a sürgő-forgó, sok munkával ter-
helt házi asszonyok Udvardy Sánrlorné és Saskó Sá-
muelné voltak. 

k> 

Miről, miről daloljak én ? 
Műr nem tudok dalolni. 
Költészetem, a szép leány 
Elkezd már haldokolni. 

Láttátok már a szép leányi, 
Kiből elszáll az élet? 
Ilyen haldokló, szép 
A haldokló költészet. 

A szerelem, a szerelem 
Elu.uílloit a szivemből ' " 

. 8 magával vitte mind a jot 
Erjylianffib élelemből. 

Szombatos Elemér. 

Felelős a szerkesztésért Sámuel A. a kiadó 

ím, 
.fi ú„ 

'F 

g g 

md 

"í^t'A 

toíüífríj Kry, 

mi 

Tudomásomra juh-it, hogy mig üzleti ügyeimben 
másfelé voltam elfoglalva, holmi gyáva aljas gazembe-
rek rólam minden alap nélkül kedvezőtlen hireket ter-
jeszteitek. Megvetéssel nézem le ezeket a sötétben 
bujkáló mocskos lelkű pimaszokat, s mihelyt megtu-
dom, kik azok, a btinLetö biróság elé állitom őket, mert 
az ilyen alakokat kutyakorbáesra sem méltatom. 

Szvoboda Sándor. 

E rorabban közlötíeiért nem Tállal felelősséget a szerk. 
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Ha látlak oh Zacherlin a szivem is dobban ; 
De nem fogadlak el, ha kínálnak tokban. 
Tokban ami van, haszontalan dib, dáb ; 
Attól ugyan nem döglik, se féreg, se a sváb. 

Zacherlin üvegben! Ez az igazi szer ! 
Legyen áldott a ki készit százszor és ezerszer 
S valahol függ a Zacherlin plakát: 
Olt kapható Zacherlin egész éven át. 



. Egyedül v&léáí angol 

Thierry A. gyógyszerész 

B A L Z S A M A . 
Égezcíégügyi hatóság által megvizsgálva 

és véleményezve! 
Az üvegek felszerelése a kereskedelmi védjegytör-

vény Védelme alatt áll. 
Ez a balzsam belsőleg és külsőleg hasz-
nál. — Ez a balzsam : 1 Felülmulha-
tatlanul hatékony gyógyszer a tüdő- és 

[; mell minden betegségeiben, enyhiti a 
i hnrntot és megszünteti a váladékot, 

élátlilja a fájdalmas köhögést és még-
: gyógyítja az ilyen bájoltál, v ég ha 
idültek is. 2. Kitűnően használ torok-
gyuladásnál, rekedtségnél és a torok 
minden betegségeiben stb. 8. Minden 
lázt alaposan megszüntet. 4. Meglépő 
gyorsasággal meggyógyítja a gyomor-
görcsöt, kólikát és hascsira kást. &. Gryön^ 
géd székelési okoz és tisztítja a vért 
meg a veséket, megszünteti a ép kórt 
és a melahut, megerősíti az étvágyat 
és az emésztést. 6. Kitűnően szolgál fog-

ovas rogaknál, szájposhadásnál és minden fog és 
•íájbetegségnél, megszünteti a felböfögést és a száj meg 
gyomor rossz szagát. 7. Külső használatban csodás gyógy-
szert képez minden sebre, lázas kiütések, sipoly, szemöl-
csök-, égett sebek, fagyott tagok, rííh, kosz és bőrkiütések 
ellen, megszünteti a fejfájást, zúgást, szaggatást, köszvényt 
gtb. Vigyázni kell mindig a zöld ajtáeza-védjegyre, mely 
fent látható! Legbiztosabb védelem a hamisítások ellen, 
ha közvetlenül hozatjuk eredeti karton-dobozokban bér-
mentve bármely postaállomásra Ausztria-Magyarországon 
12 kis- vagy 6 kettős üveg 4 korona. Bosznia-Üerczegovi-
nába i korona 60 fillér. Kevesebb nem küldetik. Küldés 

esakis az összeg előre való utalványozása mellett. 

Miért szenved ön ? ̂  « S S £ 
b á r m i l y e n i d ü l t sebei biztosan begyógyulnak és 
elkerülhet majdnem minden fájdalmas és veszélyes 

műtétet, sőt, ampntátiót is, ha alkalmazza 
Thierry A. gyógyszerész egyedül valódi 
3 n i f o l i a - k e n - ő c s é t 

mélynek rcndkivűli nagy a huzóképessege, s a stb fiit gyó-
gyításában, valamint' a fájdalmak csillapításában felül 
múlhatatlan. A valódi centifolia-kenőcs alkalmazhatná 
gyermekágyas nők fájó emlőjére, a tej megrekedésénél 
emlökeméiiyed.ésnél, orbáncznál. mindenféle régi sebeknél, 
fölfakadt lábaknál, sós csuznál. dagadt lábaknál és. csont-
ssunál is, ütött, -szúrt, lőtt-, vágott es zúzott sebeknél; min-
den idegen test, mint szálka; homok, serét, tüske stb. beha-
tolásánál; minden daganatnál, kinövésnél, pokolvarnál uj, 
képződéseknél, sőt ráknál is ; ujjfekélynél, köröniméregnól, 
kóiyagoknál, járástól .kisebesült lábaknál, mindennemű 
é g e 11 sebeknél, fagyott tagoknál, betegek fekvésétől szár-
mazó sebeknél, nyakdaganarnál, vérdaganatoknál ; lülfá 
jásnál és gyermekek sebes fülénél stb. stb. Küldés csak az 
ősszeg előleges utalványozása után. Ara. postadíjjal szállító-
levéllel és csomagolással stb. cgjüt-t 2 -tegely b kor..60.fii 1.-
Nagy mennyiségű eredeti bizonylatok betekinthelők. óva 
intek a hamisítványok megvételéiül és kérem, hogy tessék 
vigyázni erra; hogy minden tégehen be kell hogy égetve 
legyen e czim•;_ „Schutzcngél-Apotheke des A. Thierry 
in Pregrada.íl 

Ez a két gyógyerejében felülmnlhataeianként szer soha-
sem romlik meg, hanem ellenkezőleg m entöl öregebbek 
annál értékesebbekké és hatékonyabbak-
ká válnak, sem lágy, sem meleg meg nem 
árt nekik, minélfogva minden évszakban 
használhatók. Csaknem mindig meghoz-
zák a segélyt és sike.it, legalább az or-
vos megerkeztéig: természetesen sohas 
sem szabad hamisítványokhoz vagy má-
hatástalan úgynevezett pótszerekhoz 
nyúlni, molyekert csak hiába dobjuk ki 
a pénzt, hanem forduljunk mindenkor _ 
csak ezen két rég kipióbált, kitűnő olcsó; megbízhatón 
mellett teljesen ártalmatlan világhírű szerhez, melv mi a 
den eshetőségre készen, minden családban ké zletbeii kell 
tartani. Ahoi nem Jehet valódi minőségben, a valódiság 
minden ismérvével kapni, ott rendeljék meg közvetlenül 
ily czim alatt: Schutzengel Apotlícke des A Thierry in 
Pregrada bei líohitscli-Sauerbrunn. Központi raktár Buda-
pesten Török Józaet gyógyszerésznélZágrábban Mittelbach S 
gyógyszerésznél és xiécsben. Brady 0. gyógyszerésznél. 

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

vagy 

— Oyomoir-katarus, gyomor-görcs, 
gyomorfájdalom, nehéz emészthetőség, vagy eínyálkásódásban szenvednek, ezen háziszer ajá.nllatik melynek 
kitűnő hatása éveken kipróbálva lett. Ezen biztos szer az 

Ulhich Hiibevt-féle 
Ezen gőygyfű-bor kitűnő gyógyhatású füvekből és tiszta borból lett készítve, feléleszti az emész-

tő szerveket, az embernél elősegíti «z emésztést és kitűnő hatással van a vérkópzödésre. 
Idejekorán való használatnál a gyomorbaj már csirájában el lett fojtva, Azért, igyekezzünk kellő 

időben használatba venni. Simptornák, mint: fejfájás, bűfögés, gyomorégés, felfúvódás és hányás, mely idült 
gyomorbajnál sűrűbben előfordul, elmúlik néhányszori ivás után. 

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

Aszott, 
rosz vérképződés 
és álmatlan éjszakák sok embert vittek a sírba. Ü W "Gyógyfübor az elgyengült 
Mfc- Gyógyfübor elösegiti az étvágyat, ezáltal könnyíti az emésztést és a táplálkozást, elősegíti az anyag-
csérét. jó hatással van a vérképződésre és az izgatott idegeket lecsillapítja, növeli az életkedvet. Ezt bizo-
nyítja számos elismerés és köszönő nyilatkozat. 

Oyógyfübor kapható üvegenkint 3 és 4 koronáért kővetkező gyógyszertárákba: Szarvas, Gyula, 
Kétogyháza, Elek, íszékudvar, Kisjenö; Vadász, Sarkad, Kötegyán, Doboz, Békés, Mez.őberény. Békéscsaba, 
Újkígyós, Apácza, Megyesbodzás, Kimágota. Kevermes, Mácsa, t'zenimárton, Simánd, Zaránd. Borosjenö, 
Gserniő, Apáti, Nagyszalonta, Marciháza, Zsadány, Okány, Vésztő, Szeghalom, Körösladány, Köröstarcsa, 
Gyoma, Eiidrőd, Kondoros, Wag yszénás, üsorvás, lótkomlos, Mezökovácsháza, Battonya, Pusztaszenttornya, 
Kutics-'Ujezentanna, K.-Ós-.entanna, Pankota, pokszeg, Tenke, Kornádi, Csökmő, Dévaványa, Orosháza, Arad 
Nagyvárad, Ugy Magyarország minden kissebb helyiségeibe és nagyobb városaiba. 

Úgyszintén eredeti árak betartása mellett a szarvasi gyógyszertárak (Nfgrínyi Zoltán) 3 vagy több 
üveg gyógyfübort Ausztria ós Magyarország bármely községbe küldenek. 

Utániatokra figyelemmel legyünk! 
Tessék kérni Ullrich Hubert-féle gyógyiübort. 

2259/903. A szarvasi j. foszolgabirójától. 

Békésvármegyéhez tartozó Szarvas nagyközség-
ben lemondáb folytán megüresedett s évi 1000 korona 
fizetéssel javadalmazott 

adótiszti állásra 
ezennel pályázatot hirdetek s felhívom mindazokat, 
kik ezen állást elnyerni óhajtjálc, hogy szabályszerűen 
felszerelt pályázati kérvényüket hozzám folyó évi 
junius hó 2 0 - á i g bezárólag annyival inkább bead-
ják, mert a későbben érkező kérvények figyelembe vé-
tetni nem fognak. 

A választás folyó évi junius hó 24-én délután 3 
órakor fog Szarvas község közházánál a képviselőtes-
tületben megejtetni. 

A megválasztott adótíszt megbízatása a jövő ál-
talános községi tisztújításig, vagyis 1904 évi deczem-
ber hó 31.-ig terjed. 

Szarvas, 1903. május hő 27-én. 

Dr. Wieland 
főszolgabíró. 

e n j e ^ í i ^ 
III. sorozata 

« 

is már megjelent és a következő köteteket tartal-
mazza : 
Czuczor Gergely költői munkai. Sajtó alá rendezte 
ós bevetéssel ellátta Zoltvány Irén. 
Kazinczy Ferenez műveiből. Sajtó alá rendezte és 
bevezetéssel ellátta Vácsy János 
Kölcsey Ferenez munkai. Sajtó alá rendezte és 
és bevezetéssel ellátta Angyal Dávid. 
Vajda János kisebb költeményei. Sajtó alá rendezte 
és bevezetéssel ellátta Endrődi Sándor. 
Vörösmarty Mihály munkai l|l. kötet. Sajtó alá ren 
dezte és bevezetéssel ellátta Gyulai Pál. 

I. SOROZAT TARTAI .MA: 

Arany János munkái 1. ' 
sajtó alá rendezi Riedl Frigyes. 

Csilcy G. színművei. 
sajtó alá rendozi Vadnay Károly 

Garai János munkái. 
sajtó alá rendozi Férenczi Zolt. 

Tompa M. munkái I. 
sajtó alá rendezi Lévay József. 

Vörösmarty munkái I. 
sajtó alá rqndezi Gyulai f á i . 

H. SOROZAT T A R T A L M A : 

Arany János munkái II. 
sajtó alá rendezi Riedl Frigyes 

Kossuth Lajos munkáib 
sajtó alá réndezto Kossuth F . 

Reviczky Gyula ossz. k. 
sajtó alá rendezte Koroda Pál. 

Szigligeti Ede szinm. I. 
sajtó alá rendezte Oayer József. 

Vörösmarty munkái II. 
»ajtó alá rendezte Gyulai Pál. 

Megréndelésehet elfogad minden könyvkeres-
kedés, valamint a Franklin-Társulat Buda-

pesten. 

r u h a m o a á s h o z 
a> leg ' . ioToTo I r é l ^ I t c s s e r . •• 

— Törvényesen védve. — 
Moso-intőzetekben, háztartasokban a l e g k e d v e l ' 

t e b b rnhakékitö. 
O l c s ó é s f e l ü l m ú l h a t l a n i 

üveg 24 fillér. — tizszeri mosáshoz elegendő. 
1 nagy üveg 1 -ő0 kor,, V-2 üveg 1 kor. 

K a p h a t ó m i n d e n ü t t ! — Utánzatoktól óvakodjun! 

i 

VI., Rózsa-u^cza 85 )j 

Mjmf&ot a j^m^m és Vidéke" 
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