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TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI' HETILAP. 

SZERKESZTŐSÉG: 
Belícjzoy-ut 0. hova a lap szellemi röszét íltelÖ küzlomények 

küldendők. 
NyilUérben egy sor közlési dija 50 fillér. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 
m»i«BMiiiyiiu î̂ w|a)|r.llji, •— flgtWW—— 

Híre jött, hogy tót nemzetségi! 
képviselők Bíjdapesten tanácsot ültek 
avégből, hogy Szarvast tegyék e meg 
a pánszlávizmus székesfővárosává. És 
elhatározták, hogy Szarvas lesz a 
pánszlávok főfészke. Jó izüt lehetne 
kacagni ezen a vakmerő elhatározá-
son, ha nem lenne benne valami 
nagyon elszomorító jelenség. Az, 
hogy gondolni is mernek arra, hogy 
Szarvast a pánszlávizmus vádjával 
megcsúfolják. Mert bizony nem jelent 
többet ez, a hirhedt elhatározás egy 
alaptalan, csúnya vádnál, mi ellen 
még védekezni is felesleges. Csupán 
arra vagyunk kíváncsiak, hogy a tót 
urak minő eszközök segélyével vélik 
czéljukat megvalósíthatni és hogy mi 
szolgáltatott okot nekik arra, hogy 
éppen Szarvasra essék a választásuk. 
Azaz még csak kíváncsiak sem leszünk. 
Gonoszat álmodott a tót urak vala-
melyike és az álmánál csak az álom-

je volt gonoszabb és ostobább. 

Egy hitoktatóról beszél a fáma, 
ki a vallásban valő hitet minden áron 

T A R C A . 

És benn ül abban a caodaszekérben. 
Az álomszekérben az Álom vitéz, 
•%ilalt haja hosszan omlik az éjben, 
Az arca oly sápadt és olyan merész I 

Két vad esatamén rohan szekerével 
Az éj un, a busón, a szomorún át, 
S bíbortakaróba burkolva sötéten, 
A bus lovag hajtja két csodalovát , 

Hü hója, hü hója, ülőre, tovább, 
Legyőzök ma mindent, mi utamba jő, 
Leszúrom a karddal, levágom a bárddal, 
Előre, előre, hü hója I hühol 

S a kél esatamén rohan szekerével, 
8 az álomszckoron az Álomvitéz, 
Mig elnyeli okot az éj puha fátyla 
S a kattogó lárma a kmlbs bovész . , . 

APOSTOL ANDOR. 

Felelős szetkoszlö: 
Dr. Sámuel Károly . 

KIADÓHIVATAL: 
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be akarja verni a „tanítványai fejébe. 
A szónak legszorosabb értelmében be 

ja verni. Sőt már hozzá is látott 
jes vehemnecíával a veréshez. A 

hittanár ur még igen fiatal, alig idő-
sebb, mint a tanítványai. Ez az egyet-
len mentő körülmény a furcsa okta-
tási módszerre. Igazat kell adnunk 
azoknak a nebulóknak, kik a tanár ur 
rendszere ellen hangos jajveszékelés-
sel protestálnak. A testi fenyítés törölt 
és elfelejtett intézménye az iskolai 
nevelésnek. El kell hinnie ezt a hit-
tanár urnák is annál inkább, mert val-
lása nem brutalitást, de szelídséget, 
szeretetet parancsol. 

A iőldmivelétíügyi miniszter tu-
dósítói kara e hó 15-én küldötte be 
helyesbített cséplési adatokon alapuló 
becslését, amely három nappal utóbb 
folyó hó 18-án került nyilvánosságra. 
Ez ujabb becslés, amely most már 
véglegesnek tekinthető, ugy a gabona-
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Irta és a Leánycgyosület f, hó 19. tartott 
ülésén felolvasta dr. NEMES BÉLA, 

Négy esztendője, hogy a esőstől sza-
kadó magyar vers-irodalom áldásából egyet 
magasra mutatva, szinte Önkívülettel hirdet-
ték a napisajtó heroldjai; ez az ut, az igaz-
ság és az üdvösség minden magyar költő-
nek ! Gyorsjárásu kritikusok sippal-dobbal 
lármázták szerte Ady Endre nevét, az uj 
poétáét; csalhatatlan bizakodással öblöget-
ték a kürtösök, hogy Ady Petőfi óta leg-
nagyobb lírikusunk; hogy uj levegőt terem-
tett a hangban és felfogásban; hogy más-
félszáz év óta senkinek se köszönhet annyit 
a magyar nyelv, mint neki, Mi sem termé-
szetesebb, mini hogy minden versek iránt 
érdeklődő, ment, futott, rohant Ady könyvét 
megszerezni. És titkosan két gondolat mo-
toszkált benne, mikor csendes szobaszögié-
tébe húzódva rányitott: vagy nem sejtett 
gyönyörűségben íosz rószo, vagy leleplezi a 
bódult bírálókat; mert régi dolog» ho«y 
kritika e* közönné néha két nton jár. Ku 
is meghozattam Adyt s végigolvasva, szé-

li augusztus 15 iki legutóbbi becs 
lési adatait, valamint a tengeri és bur-
gonya két hét előtt közölt termésered-
ményeit bizonyos mértékig leszállítja, 
mert a kalászok közül a búzatermés 
eredményét 660,000 métermázsával, a 
rozsét 40,000, az árpáét 60,000, a 
zabét. 180,000 métermázsával tünteti 
fel kevesebbnek, a tengeri várható ter-
méseredményét, 717,000 és a burgo-
nyáét 170,00 métermázsával szállítja 

A kalászosok végleges termésbecs-
lése tehát a legutóbbi becsléshez ké-
pest (1000 métermázsákban beszélve) 
a következőképpen alakult: 

aug. 15-én szept. 15-én különbség 
i^wu —opu ezer q 

12,300 — 40 „ q 
Árpa — — 15,534 15 473 — 60 „ q 
Zab — — 13,619 13,489 —130 q 

A buzateimés eredménye ezek 
szerint kereken fél millió métermázsá-
val kevesbedett. Meglepetést e csökke-
nés nem okozott, mert a termésered-
ményeknek különösen a búzánál na-
gyobbmérvü leszállitásárá el voltunk 
készülve és pedig azért, mert mindin-
kább arról győződtünk meg, hogy az 

gyenülten dugtam irómappám alá. Elhatá-
roztam : megtagadóin Adyt: nem ismerem, 
a nevét se hallottam. Mert két versén kívül 
nem erteüem az írását. Az ti tán lopva újra 
elővettem ; az eredmény ugyanaz: csillogó 
szavak, elburkolt képek, semmi más. Egyet-
len vigasztalásom Herezeg Ferene vallo-
mása volt ; Adynak vannak versei — so-
pánkodik a kitűnő iró — a melyeket nem 
értek. Hogy ez m én hiányos intelligenciá-
mon múlnék, azt minden szerénységem mel-
lett sem vagyok hajlandó elhinni. Inkább 
olyasmit képzelek, hogy a sátáni módon 
möliciózus költő ezeket a verseket önma-
gának, vagy talán tisztelőinek kifigurázására 
ina. TŐie kitelik". 

elismeri Herezeg, hogy 
néhány Ady-vers igaz gyönyörűséget hozott 
neki s hogy erős tehetséggel van dolgunk. 
Kétségtelen, hogy ez a vallomás az Ady-
ölvasókéval rokon; hm legtöbben titkon 
rejtegetik, nem akarva hangsúlyozott intelli-
genciájuk falán rést ütni. Noblessc oblige 
— gondolják — még ebben is. A gyorstól lu 
iuh isajtó Ady-roforatumaibím nem akadtam 
ra pgycítlen olyan sorra, mely őszintén meg-
iruftj hogy a versek egy része érthetetlen, 
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idei búzatermés alig haladhatja meg a 
30 millió métermázsát. 

E gyönge eredmény folytán a 
termelők jelentékeny része a vétő ma-
got is nélkülözi. A Felvidéken, a Ti-
sza balpartján az a helyzet, hogy a 
gazdáknak alig van vetőmagjuk és ha 

m. . 

van is, oly silány, hogy egy jövő ked-
vezőbb búzatermés nagyon kétséges. 
Itt az őszi vetés ideje, az időjárás ked-
vez a vetéshez és nincsen mit elvetni. 
Pedig gazdáink épén azon vidékeken* 
ahol a termés az idén silány volt, 
ugyancsak rá vannak szorulva, hógy 
a legközelebbi \ ratás alkalmával jobb 
termest takarítsanak be és igy a még 
akkor esetleges felszínen levő kedve-
zöbb gabonaáralakulásból pótlólag ki-
vegyék részüket, illetőleg némik épen 
rekónipenzáltassanak az idei silány ter-
mésükért. 

Az igy válságos helyzetbe került 
vidékek gazdáinak segélyezéséről mie-
lőbb gondoskodni kellene. Kormá-
nyunknak sürgős feladata lenne a kri-
tikus helyzetbe került termelők segít-
ségére sietni és a szükséges jó vető-
magot külcsönképen rendelkezésükre 
bocsaj tani, mert könnyen előfordulhat 
az a helyzet, hogy a kedvező öszi idő-
járás daczára a jövő esztendőben ter-
mésünk ismét gyenge lesz, mert nem 
volt meg a jó termések alapjául szol-
gáló kifogástalan és kellő mennyiségű 
vetőmag. 

A minden idők legnagyobb ma-
gyarjának, Kossuth Lajosnak szobrát 
(Margó Ede és Pongrácz Szigfrid 

SZARVAS ÉS VIDÉKE _ 

művészek munkája) szept, 20-án lep-
lezték le Aradon a tizenhárom vértanú 

. . . . . 

városában. Országos ünnep volt ez, 
amelyen Magyarország csaknem min-
den városa képviseltette magát, Bé-
kés vár megye, annak minden községe, 
így Szarvas város is impozáns módon 
vett reszt e magasztos, gyönyörö 
ünnepen. 

A városháza mellett, a József 
fŐherczeg-ut tengelyvonalában felállí-
tott rendkívüli sikerült uj Kossuth 
szobrot reggeli 10 órakor koszorúz-
ták meg az egyes küldöttségek. Békés-
vármegye * törvényhatósága nevében 
Dőry Pál főispán a következő sza-
vakkal helyezte el a talapzatra a ko-
szorút : Békés vár megye * közönsége 
nevében helyezem el a halhatatlan 
emlékű Kossuth Lajos szobra elé, A 
koszorú felirata ez volt: „Kossuth 
Lajos hallhatatlan emlékének — Bé-
késvármegye közönsége". 

Szarvas ' város képviseletében 
Kollár Lajos főjegyző, Kovács János 
biró és Dr. Haviár Gyula kir. köz-
jegyző jelentek meg az ünnepélyen. 

Kollár főjegyző szép szavak kí-
séretében helyezte el a hatalmas, élő 
virágokból font koszorút, amelynek 
szalagján ez a felirat volt olvasható : 
„Aki a nemzetéért élt — örökké élt" — 
Szarvas közönsége. 

Ezt a szaliágot aztán a koszorú-
tól elválasztották és a többi szala-
gokkal együtt az aradi ereklye muze-
uniba elhelyezték. 

Városunk küldöttsége a többi 
nagyszámban megjelent országos kül-
döttséggel igen meleg fogadtatásban 
részesült. 

költői gárda másképp ii\ mint a régi. Sza-
bolcskát is a „régiek" közé számítva. Az 
ujakkal szemben régiek Farkas Imre patyo-
lat-fehér versei; Dapsy Gizella (Níl) más, 
mint az érzéki Erdős Renée vagy Álba 
Nevis (Unger Ila), Más a felfogás, más a 
hang, mint a stiL De erről még lesz szó. 
Ezek az ujak, a legmodernebbek 1908. ta-
vaszán Nagyváradon 191. oldalas könyvvel 
léptek föl, cime: A H o l n a p . Azóta meg-
jelent a második a f. év tavaszán. Megtud-
juk, hogy a „Holnap irodalmi társaság14 ki-
adása ; valahol olvasom, hogy az ősszel 
külön folyóiratuk is lesz, bár az Ignotus-
féle „Nyugat44 (megj. Budapesien) már az ő 
vizükön evez. Heten vannak a Holnapósok: 
az atyamester Ady Endrén kívül Babits 
Mihály, Balázs Béla, Dutka Ákos, Ernőd 
Tamás, Juhász Gyula és egy kisasszony: 
Miklós Jutka. Nevükkel minduntalan találko-
zik az olvasó folyóiratainkbán. Ez a 7 a H. 
legszűkebb köre; mások is írnak ízlésük 
szerint. A kötetet V a j d a Jánosnak 
ajánlja a társaság; majd meg Gyulai Pál-
nak, kit „apánknak" novez, — aligha ko-
molyai és meggyőződéssel. Mert a l-f o 1-
n a p hadüzenet a tegnapnak ; félre vele I 
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Szarvas község rendkívüli 
közgyűlése. 

A betonjárda léte&itése n>ár aka -
dályta lan. 

Szarvas nagyközség képvmelötes-
tülete a napokban rendkívüli közgyű-
lést tartott, a képviselőtestületi tagok 
nagyszámú részvétele mellett. 

A képviselőtestület nagyfontosságú 
ügyek felett határozott e gyűlésen. 
Többek kozt névszerinti szavazással 
egyhangúlag elrendelte, hogy az 1910, 
évi pőnzfeles'egek gyarapiiás céljából 
kamatozásra a S z a r v a s i T a k a-
r é k p é n z t á r n á I helyeztessenek 
el, amely pénzintézet a Hitelbank és a 
Szentadrási takarék 4 és egyketíed 
százalékos ajánlatával szentben 5 szá-
zalékon, kedvezőbb gyiiinöl c^öztetést 
kin ált füh 

Elfogadta és szankcionálta a kép-
viselőlerttíilet az előterjesztett költség-
vetési számadást. 

Jóváhagyta — előreláthatólag — 
a képviselőtestület a szinügyí bizottság 
azon javaslatát, amely a színkör hely-
árainak emelésére irányult, megadván 
ezáltal a képviselőtestület a lehetőséget 
arra, hogy jobb társulat nagyobb 
anyagi áldozat nélkül vonuljon be a 
szarvasi szinkörbe, mert a helyárak 
fölemelése mindenesetre jóval könnyít 
az igazgatóság helyzetén, mig viszont 
a közönségnek nem okoz sokkal na-
gyobb terhet, amelyet különben á 
közönség is önként, méltányosságból 
magara vállalt. 

A község úgynevezett „szabad 
kikötői jog"-át 100 korona bérösszegért 
Robicsek Somának adta ki, mig Liska 

ök a j Ö vő emberei; a költészet tárgyában 
és alaki sajátságokban az ő tollúk alatt 
alakul ujjá; a százados m a g y a r u g a r -
másképp kell törni; a régi tömlőket uj bor-
ral megtölteni. Ady büszkén í r j a : m i g a z ; 
az én vagyok, a m a g y a r : az én vagyok ! 
Irodalmi nagyjaink felhőtlen magasságán tul 
nézdelődve, megmosolyogja a multakon 
csüggő magyar kritikát: Gyulai Pál régi idők 
itt feledett, tiszteletre méltó „múmiája". 

Nézzük hát, valóban iij-e ez a Ffolna-
pos költészet s ha igen : mennyiben ? Zagyva 
erőlködés-e, vagy értékes produktum ? 

Ady versei tárgykörük szempontjából 
nézve, ha ugyan képesek vagyunk egyszeres 
csoportokat mogkülömböztetni: nem muta-
tatunk ujat. Első könyvén valami homályo-
san szőtt szerelmi történet kígyózik végig, 
vagy tán helyesebben elmúlt szerelmek rom-
jaira vett sejielmcs világosságot» El burkolt 
meséiben tompa érzés rezdüléseit érezzük 
és azt, hogy ez az érzés nála nem tartozik 
a szent érzések kőaé ; „Vér és arany" c. 

a kötete, mi lehet más testnél és pénznél, ér-
zékiségilél és nnyngiságnál ? Tárgynak ugyan 
egyik sem uj, de költői téma, ha gmiivószí 
jzlés forgatja. Van Adynak meg a többinek 

Vagy annyira kongeniális gárda ül ma a 
kritika bírói trónusán ? Ne vegye rossz né-
venj ha Tamások születnek, mert behatóan 
elemző megértetés helyett üres frazeológia 
terpeszkedik előttünk, a legtöbb esetben. 
Eloge nem kritika, páthosz nem nekünk 
való. Hogy Ady múzsája „Dévénynél uj 
idők uj dalaival tör be" ; hogy könyve 
„ólher-injekciót ad a képzeletnek", — sem-
mitmondó, nagyot akaró titánkodás. Egy kis 
világosságot kérünk a nagy olvasóközönség 
számára, mely kalapot emel irodalmi müvek 
rátermett magyarázói előtL Gervinus és 
Ulnei a Shakspere-kommenlátor, Boyesen a 
Kausl-magyarázó, Alexander a Madách-elemző 
érdemes egyéniségek, ha epigonok is. Rej-
tett szépségek fel tárója gyöngyhalász, kinek 
kincseket köszönünk. Nem szerezhetünk 
mindnyájan egyforma megértő készséget; 
tudásunk, ízlésünk egyenetlen. 

lizt mutatják nemcsak a sajtó efemer-
kritikusai, hanem az Ady-utánzók is. Mert 
Ady Endre ma nem puszta név; sokkal 
több : irány, program m, melynek sok a fel-
esküdtje. Aki irodalmi folyóiratainkat csak 
némi figyelemre is méltatja s verset olvas: 
lálja, érti vagy legalább érzi, hogy a fiatal 

Szarvas a KoSSútl? £zobor 
le lep lezn i üoocpeiyco ftradoi). 

i 
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Sámuel, Linka Tamás, Veles Balázs, 
Bobvos János és Holeczy Gusztávval 
kötött különféle bcrszerzödéseket jóvá-

Kimondta továbbá a képviselő-
testület többek közt, hogy a község 
tulajdonát képező vágóhídon tuti szántó-
föld házilag kezeltessék a kulturalap 
javára. 

Végül tudomásul vette a képviselő 
testület, hogy Di\ Legyei Sándor 
visszavonta ama felebbezését, mellyel 
megtámadta a Gróf Csáky Albin-utcá-
nak beton burkolattal való ellátását, 
miáltal mi akadály sem gördül útjába 
annak, hogy a Gróf Csáky Albin-ufea 
mielőbb használhatóvá, járhatóvá té-
tessék. 

Egyben megbízta a képviselő-
testület Kollár Lajost, városunk fő-
jegyzőjét, hogy ez irányban személye-
sen járjon el Gyulán, hogy a beton-
járda létesítés mi 
nyerjen. 

A bányai ev- egyházkerületi 
közgyűlésen. 

Az arad-békési egyházmegyének 
azon kérvényét, amelyben a szarvasi 
főgimnáziumot kormányzó felügyelő-bi-
zottság alapszabályainak megváltoztatá-
sát és oly irányú intézkedések megté-
telét kéri, hogy a vidéki egyházak a 
szarvasi főgimnáziumra való adózás 
alól felmenthetők legyenek, a közgyű-
lés Budapesten nemrégen tartott ülé-
sén tárgyalta. 

Dr. Zolnay Jenő, a jogügyi bizott-
ság előadója ismertette az ügyet, ki 
szerint az egyházak a főgimnáziumra 
való adózás alól fel nem menthetők, 
mert azok „alapító-oklevelek" alakjában 

örök időkre kötelezték magukat a reá-
juk kirótt évi járulékölc fizetésére, 

Jeszenszky Károly szerint Ellen-
ben az arad-b'ékési egyházmegye kér-
vényét nem lehet elutasítani, és miután 
az alapító oklevelek keletkezés ének 
törtériétét és jogi természetét hossza-
sabban, ismertette és az áíáűegyliáz-
megye kérvényét megindokolta, ''hatá-
rozati javaslattal lépett elö. Utána töb-
ben a kérvény mellett szólaltak» fel, 
részben egészben, részben módosítással 
ajánlva elfogadásra. 

Mire Dr. Zsigmbncly Jenő, a jog-
ügyi bizottság elnöke, emfelk'éclett szó-
lásra, aki a felszólalásokban nem lát 
egyebet, mint azt, hogy a fellebbező 
egyházak híveiben meg fogyott a hit-
buzgóság és azon hazafias áldozat-
késtoség, mely az apákat íélkesfteite, 
azért a jogügyi bizottság javáislatát 
változatlanul ajánlja elfogadásra. 

Haviár Dániel, a szarvasi főgim-
náziumi felügyelő bizottság elnöke • pe-
dig az arad-békési egqhtfzmegye (e.l eb* 
bezésébeu gyanúsítást lát a számai -
főgimnázium ügyeit vezető testü-
lettel szemben, mintha nem törvényes 
formák közt és nem a legnemesebb 
célzattal és a főgimnázium javát mun 
káló önfeláldozással teljesítené köte-
lességeit. A számadásokat mindenkor 
a felügyelő-bizottság meg szokta vizs-
gálni s így a vidékiek nihesoriek kizárva 
hogy a számvizsgálatba befolyjanak. 
Ajánlja a jogügyi bizottság javaslatá-
nak változatlanul való elfogadását. 

Veres József, békési esperes és 
a jogügyi bizottság egyházi elnöke 
„legenyhébb kifejezést*' akarva hasz-
nálni, nagyon „naivu-nak mondja azon 
kívánságot, hogy a miniszter áll amse-
gélylyel pótolja a vidéki egyhazakra á 
Bachkorszakában kirótt évi jájárulék 
kat. Itt teljes jogerővel biró „alapító 
oklevelek"-kel állunk szembén, mé-
lyeknek jogi hatályát meggyengíteni 
nem áll hatalmában semmiféle minisz-
ternek. Szeretné ö látni azt á minisz-
tert, aki olv kiadást merne az állam-
kincstár terhére átvállalni, melynek 

.«.• • s . 7 n-rcttt* íh 
megvan a maga törvényes fedezete a 
fentebb kimutatott, 1 jogilag biztősítótt 
forrásokból is. Azt mondjav továbbá * a 
békéli , esperes, ihogy . azok, afeifc a 

.gyülekezeteket felmenteni. kiv^pjáfc^ 
parvasí fú'gimuáziunjra .ya]ó adakozás 
alól/ törvénybe ütköző, izgatást , követ-
nek e í a ^feiöőbb egyházi : frktBsföök 
ellen, melyet tűrni nem leh'et. ' 

Végül Jeszenszky- Károly}» • áTkar 
szólásra ; emelkedni,, de az : egyházit fő-
jegyző figyelijieztetj,, hpgft a.za ügyrend 
értelmében ínnes joga többször hozzá 
szólani a tárgyhoz. 

Mire szavasásra bocsáttátótt a 
kérdés, melynek eredménye högy1a 
Jógiigyi bizottsági javaslatának- változat-
lanul való elfogadása, mellett nyilátko-

H I R E 
¿r » 

- Hivatalvizsgálat Dr. Oálböry 
< József, % gyulai türvényszék uj elflöjce 
.első hivatalps vizsgálatát a napokban 
tartotta meg a szarvasi kir.. járás-
bíróságnál, hol a kiváló, pontos íigy-
vezetés felett elisttiérésenek adott 
kifejezést. 

— tiékés v&rm egye légtöbb 
adót fizető polgárai Szarvas-
ról. Gr. Bolza Pál, Gr, Bolza Géza, 
Dr. Lengyel Sándor ügyvéd, Dérczy 
Péter, Jaiiíürik Pál, Szirmay L, Árpád 
lelkész, Janurik György, Koáfur József 
ügyvéd, Lestyan Goda János, Kovács 

os, Janurik Mihály, Borgulya Pál, 
j. Litauszky György, P. Kiss Pál, 

Szrnká J . János^ Krsnyák János* Id. 
Melis Pál, Dr. Mikoláy István,. Komár 
György, Pribelszky Márton, Búck 
Adolf. ifj. Sonkoly Mihály és Kiss M. 
Mihály. 

— Országós vasutas árva-
nap Szarvason. A mágás kor-
mány a magyar korona országai va-

- , « f " \ ) < « i . M M t M » • v » fiú r ci. 

egy kedvelt motívuma i a nyugat. Ady elju-
tott Párisba ; elbádorgott mindenfelé és meg-
bódult a feje ; aztán busán lehorgasztva be-
teg lett a keserűségtől, hogy olyan hátul 
kullognak kultúra dolgában, mi, ázsiai ma-
gyarok. Színház, művészet, irodalom szaka-
datlanul ujabb ételt kotyvaszt a francia bo-
szorkányüstben, mi meg penészes kenyeret 
majszolunk ; igy válik Ady nyomán szálló* 
igévé a m a g y a r u g a r , melybe más, jobb 
magot kell vetni, igy válik a m a g y a r u g a r 
a nyugati kultúra ellentétévé. És hazajön* 
ír, korhol, izgat, irogat és ütlegel — érdeke 
szerint. Könyve w uj költői orkeszter nyi-
tánya. Hogy miben álljon a magyar ujitás, 
mimódon törjük ezentúl a sokat emlegetett 
magyar ugart; époly homályos és bizonyta-
lan, röint Ady ék egész költészete. Sejtjük, 
külonködések reformja lehet előttük, de eb-
ből nem kérünk. Páris gyomra sok mindent 
megemészt, a mitől csömört kap a mienk. 
Hagyjuk a francia Bábelnök á tengernyi 
véglctosségöt. Utaztak mások is;; elmara-
dottságunkat nem Ailyók fedezték fel, refor-
mot nem ők sürgetnek először. Széchenyi 
fájó szívvel nézi a szakadékokat s még izzóbb 

lélekkel hajt előre; ám nála súly, mélység 
és hazafiság a töretlen iitak jelzőfái; ifjú 
titánjaink idegen zászlót emelgetnek, divatos 
és kétes értékű ielsZókkal posztóján, aminek 
snobismüs a neve. — Abban is m¿¿egyez-
nek a legújabbak, hogy többé-kevésbbé szo-
cialisták ; költészetük, mint Ők mondják x 
szociativ költészet. " 

Erkölcsi fogalmaik a változott idők de-
kedena Ízléséhez .simuU&k. „Nem állunk 
semmiféle valláá-erkölcsi álapón'; nem isme-
rünk külön német, külön magyar erkölcsö-
két; a mi etikánk rövid: hűség a természet-
ben, Nem reflektálunk túlvilági jutalmakon, 
de attól a büntetéstől nem félünk. Az élet a 
legfőbb boldogságunk" — igy olvassuk a 
második könyvé alá irt „számadásban.* Tehát 
az Élet> az élet ! Szomorú valóság, hogy 
idők forgása szatírát liz tisztasággal, becsü-
lettel s iszapba pofoz mindent, mi szent. De 
szomorúbb, hogy erkölcsi javaink kincses 
asztala fölött gúnyosan, cédán ott vigyorog 
a múzsa is, elfeledve, amit tanít t a költé-
szet a valóság égi mása! Máskor fekete fá-
tyollal boritva intve — ha használt ölvo — 

kellett, sirvá — ha lágyult, vigan — ha 

v t 
győzött: ott volt a beteg lelkű, Élet » oldalán . 
Ma mérget önt neki, hogy betegebbé tegye. 

5 • » 
Taposs le mindent telhetetlen talppal ! », < > 
Csak torj élőre — Önmagadnak 1 
.... i v. 
Mindenki ördög • > . 
Te se légy jó, mer, szétszaggatnak. 
Mért vinne felfelé ah ut? í * ' , ' * ' 
Nem rossz a rossz, nem rút a rút. 
A tisztesség sallang,.. (Ráskai Ferenc: 

[Garpe diem.) 
Ám mindez nem u j ; se tárgyban, se 

felfogásbán. Másoké, az inventio dicsősége, 
hix ugyan dicsőség az, ha^ valaki piaci,¡por-
tékának .^mondja a szőreimet, „szétveti 
társadajlmat, sárba dobja az erkölcsöt. A 
Sadeizmus régi' ismerősőrikj a francia 
Baudelaire (ÍSÜ —1867.) sárban, rémesben, 
rothadásbari tetszelgő geniusával mi is ta-
lálkozunk, moderjeínk részben barátságot is 
kötöttek vele. Egyikük, Szilágyi Géza, test-
ben-lélekben ideáljának tekinti. 
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sutas szövetségénél, engedélyt adott 
arra, hogy folyó évi szeptember hó 
30* án és október hó 1-én. Országos 
vasutas árvanapot rendezzen és e két 
napon a „vasutasok országos árvaM-
Z 0 alapja javára megyarország min-
den közgégében így Szarvason is 
pénzadományokat gyűjthessen. Az óhaj-
tott nemes cél 1 elérhetése érdekében 
felkéri Liözka Gyula szarvasi állomás 

a fönök Szarvas város kereskedőit és 
iparosait szíveskedjenek „vasutas árva-

, napot" tartani s e két nap jövedelmé-
nek egy nagyon csekély percentjét a 
vasutasok országos árvaháza alap ja-
vára hozzá juttatni. A beérkező ado-
mányokat hálás köszönettel hirlapilag 
fogja nyugtázni. 

— Nyilt tevéi a főispán-
hoz. Rohoska Mihály lemondása foly-
tán megüresedett gyomai főszolgabírói 
állás betöltése éles választási harcot 
idézett elő. Egyik pályázó Jantyik Mi-
hály a jelenlegi helyette' főszolgabíró. 

, Erinek hivatali ténykedése^ — a vá-
lasztást befolyásolandó — erős birálat 

, alá veszi, egy 16 oldal terjedelmű 
röpiratban Kner Izidor gyomai nyom-
dász aki számos eset, Ítélet felsorolásá-

• val Jantyik ildiciumát kétségbe vonja. 
: A kíméletlen, heves röpirat nagy 
• port vert fel a választás körül. 

. — Szarvasi „ Tulipánszö-
r vétség" kérelme. A Szarvasi Tuli-

pánszövetség, mely maga elé célul a 
: magyar [ iparpártolását tűzte ki, kér-

vénynyel fordult a törvényhátósághoz 
300 korona segély kiutálása iránt. A 
kérelem fölött az őszi közgyűlés fog 
határozni. Teljesitése nem valószínű, 
mert a yármegye hasonló célokra nem 
rendelkezik fedezettel. 

— Gyúla város képviselőtestü-
let Ambrus Sándor alispán elnöklésé-
vel Alcser Antal pénztári ellenőrt fo-
számvevővé és Erdős Gyulát harmad-
osztályú jegyzővé választotta. 

—. Testvérháboruság. Nagy 
Lajos mezöberényi lakos Gergelyt az 
utcán ugy helybenhagyta, hogy 12 
napig gyógykezelni kellett. 

— Megölte a szive. Beliczey 
Géza gerendási pusztáján, egy félre-
eső kunyhóbeán ö*v. Valkusz György-
i é t halva találták. — szívszélhűdés 

— Tanévnyitó istentiszte-
let. A szarvasi ág. hitv. ev népisko-
lák összes növendékei szept. 23-án 
vonultak föl az ő-templómba a tanév-
nyitó istentiszteletre, ahol Lukácsik 
István káplán intézett beszédet a 
gyermek sereghez» Az 1419 beirat-
kozott tanuló közül 1050 jelent meg 
az istenitiszteleten. A beiratkozottak 
száma 95-el — az istentiszteleten je-
len voltak száma 92-vel kevesebb, 
mint az elmúlt tanév kezdetén. 

— K i n e v e z é s . A vallás és kö-
zoktatásügyi miniszter Molnár Jenő 
ág. hitv, ev. tanítót az aradmegyei 
Dráücrá állami tanítónak kinevezte. 

— Tilz a gywiaS bútor-
gyárban. Gyuláról jelentik, szept. 
22-én este 10 órakor Licska Lajos 
bútorgyáros gyárának padlásán az 
összehalmozott gyaluforgács ismeretlen 
okból kigyulladt s a tetőzet lángba 
borult. A tűzhöz kivezényelték a hely-
beli honvédség tűzoltó zászlóalját is, 
mely a tűzoltósággal együtt a tüzet 
nagynehezen lokalizálta. 

— A kondorosiak bánatia* 
Kondoros, községének szegény sorsú 
lakosai régóta érzik annak hiányát, 
hogy a falu közelében nern kaphat-
nak dinnye földet és csürhe járást. A 
lefolyt gazdasági esztendőben azután 
nagy volt az őröm, mikor az egyik 
grófi nagybirtokos beleegyezett, hogy 
a birtokot bérlő földbirtokos engedje 
át alhaszonbérletbe a falu mellett el-
terülü 35 holdnyi birtokrészt. Élénk 
volt a sürgés-forgás a kibérelt terít lé-
tén ; volt is gazdag termés a zöldség 
féléből, a csürhénck is vidám ugran-
dozásban telt a kedve a szabaddá lett 
mezőn, hiszen a falu alapítása ówa 
nem volt arra eset, hogy a megismét-
lődő könyörgésnek ilyen eredménye 
lett volna. De hát a gazdasági évnek 
vége —• s vége lett az örömnek is, 
mert a kővetkező esztendőre már 
nincs hajlandóság a jótéteményt gya-
korolt tényezőknél, hogy e jótéteményt 
megújítsák a szegény néppel szemben, 
A szegény nép azonban halas ezért is 
s még mindig reménykedik; hátha. . . 

— í amilói zenekar, h 
szarvasi főgimnázium ifjúsága Saskó 
Sámuel ás Láng János tanárok felü-
gyelete mellett ez évben másodízben 
alakította meg zeneköréi, amely a 
nagy nyilvánosság előtt már a múlt 
tanévben is sok szépet produkált. A 
zenek őrnek van 18 működő és vagy 
80 pártfogó tagja. A diák zenekar 
élén Kárpáíhy Sándor Vili. o; tanulók 
aki bravúros technikai képességének 
már tavaly js többször adta tanújelét 

— A kondorost ev, egyhá-
zi felügyelői állás* betöltéséről 
szept. 23-án tanácskozott az egyház-
tanács. Az egyházközség eddigi felü-
gyelőjének dr. Havi ár Gyul áii a k a 
megbízatása lejárt ö maga megható 
szavakkal búcsúzott el az cgyházta-
nácstól s azon elhatározás U nyilvání-
totta, hogy 20 évi fel ügyéi őségp után 
visszavonul s helyet készséggel átengedi 
másnak A 60 tagból álló egy ház tan ács 
azonban ragasz kod i k eddigi érdemes 
felügyelőjéhez s első helyen őt jelöli, 
illetve javaslatba hozza a közgyíUésnck. 
Ámde nem akarja a közgyűlés válasz-
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tási jogát korlátozni, ünnep is a jelö-
lést kiegészítő s javastatba hozza meg 
a következő érdemes és az állás be-
töltésére hivatott — férfiakat J3enka 
Gyula szarvasi érdemült főgimnáziumi 
igazgatót, dr. Seiler Vilmos csabai 
ügyvédet, dr. Dancs Szilárd egyház, 
megyei ügyészt és Ponyicky Kálm án 

arvas városi ai 'lei/» 
közgyűlést október 10 ére tűzte ki az 
egyháztanács. A Szarvason lakó s az 
egyház fenfartásához hozzá járuló »egy 
ház tagok', a szarvasi templomokban 
szószéki hirdetéssel fognak a közgyü-
lésré meghivatni. 

— A gyújtogató. Kristóffy 
János szarvasi állatorvos alsó hazái, 
amely egy teljesen népteb n utcában 
fekszik, már negyedszer akarta fel-
gyújtani egy bűnös kéz. A véletlenség 
folytán még mindig sikerült idejekorán 
észrevenni a kezdődő tüzet és hamar 
lokalizálni. Tekintve, hogy itt egy biz-
tosan por ománi ában szenvedő akar 
gyönyörködni a vörös kakasban és 
mert vannak tanuk, aldk a gyorsan 
elmenekült gyujtogatót a ház alatt 
látták is, kötelessége volna a rendőr-
ségnek állandóan éber figyelemmel ki-
sérni e tájékot, mig a poromaniakust 
nyakon nem csípik. 

— Versen¡/-hajtás. Lestyán 
János szarvasi fuvaros az al koholfo-
gyasztásnak derék, régi hive. A napok-
ban is megmutatta, hogy az alkohol 
kitartó barálja. Annyit ürített fel a ga-
ratra., hogy nemcsak a jókedv, a má-
mor ragadta el, de kocsiján, trónusán 
ülve, meg(részlett gyeplükkel paripái 
is elragadtak és vitték szágguldva a 
fő u! tón, keresztül kasul, mindent és 
mindenkit agyongázold,ssal fenyegetve. 
Az őrült módon hajtó Lestyám nagy 
nehezen a rendőrség fegyverezte le, 
amely most állatkínzásért is felelős-
ségre vonta. 

öSzi gyül^SQ. 
Hosszú, három hónapi pihenés után 

vasárnap, szept 19-én, kissé szomorú idő-
ben, de finom lenge hangulatok közt, gyö-
nyörű hölgy közönség jelenlétében tartotta 
meg első előadó ülését a Szarvasi leány-
egyesületi ez a nagytekintélyű, fiatal cultur-
egylétünk, amely igaz művészi törekvést 
mutatva, megyeszertc nagyhirnek örvend. Ez 
első ülés magas színvonalon álló program-
mot nyújtott, Az elnök Weinberger Fanny 
üdvözlő szavai titán, mit zajos éljenzéssel 
fogadtak, a felolvasó asztalhoz elsőnek Dr. 
Nemes Béla tanár ült. Ama legérdekesebb 
témájával, a „Holuapösok" a legújabb iro-
dalmi irány képviselőinek költészetével foglal-
kozott, amely körül tűzharc folyik az irodalom 
mezején,A hat „hólnapos homo novus" közül, 
akik írás tikkal csakugyan rácáfolnak a régi, 
lompos hagyományokra, még a poezissej 
nem foglalkozók elölt is ismeri nevű, holna-
potok vezéréül kikiáltott A d y költészetét 
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ismertette tüzetesebben, Saját felfogásában, I 
rendkívüli érdekesen, erőteljesen festette'1 

meg Ady jellemképét. A gyönyörű szépen j 
megirt essayt, amely Ady misztikus, költésze-
tét végeredményben elítéli, mindvégig élénk 
figyelem és tetszés kisérte. Chovan: Han-
gulat képeit adta elő azután zongorán Mé-
száros Ilona precízen, fényes sikert aratva, . 
Majd nagy hatást ért cl Mikolay Mariska 
énekszámaival Lang János tanár igen jeles 
zongora játéka mellett. Végül Búgyis Aranka 
egy melodrámát szavalt el kiváló művészi 
érzéssel, Bugyis Cellus finom, diszkrét zon-
gora-játékának kíséretében. Mindkettő fellé-
pését hálás taps követte. Ezzel az első elő-
adó gyűlés véget ért. 

A hét közepén véget ér a szini 
szezon. Szó volt ugyan arról, hogy 
egy héttel tovább játszik Szarvason 
á társulat, de hamarosan elejtette 
Krémer direktor ezt a tervet. A sze-
zon meghosszabbításának az lett volna 
az oka, hogy a szabadkai színház 
renoválásával megkésni látszottak, 
azonban kitűnt, hogy a színház javí-
tása október elsejére befejezést nyer 

' é s igy nincs akadálya a Szabadkára 
való bevonulásnak. Az előadások lá-
togatottságából megállapíthatjuk, hogy 
közönségünk szívesen fogadta volna a 
pótszezont. 

A mult heti előadásokat kom-
mentálva nehezményezzük az igazga-
tónak azt az érthetetlen eljárását, hogy 
bukott darabokat hozatott színre. A 
„Sámson", „Gyújtogató", „Öngyilko-
sok klubja*, „Pesti nők", mind a 
kritika által kivégzett darabok. Sőt a 
Bécsben nagy sikerrel játszott „Jó 
kedvű parasztot* sem vette be a 
magyar közönség. Minek gyötörni 
rossz darabbal a közönséget és rossz 
szereppel a színészt?! Hiszen igaz, 
hogy a mult esztendő nem volt ter-
mékeny éve a snni irodalomnak, si-
kert aratott újdonság álig íródott, de 
ez nem ok arra, hogy silány termé-
keket hallgassunk estéről-estére. Csak 
természetes, hogy a jó darabokat, ha 
nem is újdonságok, szivesebben fo-
gadja a kö z ön s ég. Az előadás okról 
egyenként az alábbiakban számolunk be; 

Szombaton „A Jó Jcedvü paraszt" 
operette került színre. Bécsi muzsika, 
bécsi érzelgős librettó. A címszerepet 
Szathmáy kreálta igen ügyesen. Osz-
tozott vele a sikerben Szabadkai ha-
tásosan rajzolva meg a gazdag sváb 
paraszt, Und oberer alakját. István 
szerepében Halmos kapott sok tap-
sot precíz énekéért és játékáért. Sugár 

4 Jolán kiváló alakítást nyújtott Annamirt 
szerepében. Jók voltak kisebb szerep-
körükben Peterdi Etel, Kozma, Kabos, 
Dobos Margit és Szőke, Az előadás-
nak nagy hibája volt a szereplők ké-

SZARVAS ÉS VIDÉKE 

születlensége különösen az énekszá-
mok betanulásában. 

Vasárnap délután a „Nebántsvirág", 
este „A jókedvű paraszt" ment a szom-
bat esti előadásnál nagyobb sikerrel. 

Hétfőn Bernstein Henri legke-
vésbbé sikerült színmüve : „Sámson" 
került szinre. Brachardt Hidvéghy 
játszotta meg ; játékában erő, művé-
szet, tudatos jellemzés egyesült. Vidor 
tökéletes világfi volt Le Oovain sze-
repében. Valóban művészi, értékes 
alakítást nyújtott Csáder Irén (Anne 
Marié), és sok finomsággal érvényesí-
tette Kondráth Ilona Grace alakját. 
Fonó Gizi megfelelő volt a márkiné 
szerepében, bár ha erőssége határo-
zottan nem az ilyen társalgási, de 
komikai szerepkörben érvényesülhet. 
Első helyen kellett volna dicsérnünk 
két parányi szerep játszóját: Szatmá-
ryt és Dobos Margitot; az előbbi a 
márki szerepében valóságos kabinet 
alakítást nyújtott, az utóbbi pedig a 
szobaleány kicsi, de igen nehéz sze-
repét oldotta meg határozott sikerrel. 

Kedden a „Tatárjárás" Operettet 
adták. Az előadásnak mérsékelt sikere 
volt. Egygyenge színész a vendégsze-
replése, a helytelen szereposztás erő-
sen közrejátszott annak a hűvös han-
gú Iatnak megteremtésében, mivel a 
közönség az előadást fogadta. A sze-
replők közül kiemeljük Sugár Jolánt, 
akinek Mogyorossy önkéntese két-
ségkívül a legkiválóbb, tökéletes ala-
ki tásnak ismerendő el, továbbá Ber-
cik Margitot, ki énekszámaival aratott 
őszinte sikert Szatmáry az altábor-
nagy szerepében kacagtatta meg a 
közönséget, Halmos pedig különö-
sen két gyönyörű magyar dal el ének-
lésével érdemelte ki a közönség tap-
sát. Baróti az öreg Bencét teljes élet-
hűséggel, plasztícítással, a tőle meg-
szokott miivészi, igaz, diszkrét alakí-
tással mutatta be, Kárhoztatjuk, hogy 
az igazgató vendégszerepléssel kap-
csolatosan kísérletezik egy szerződ-
tetéssel, amikor a színész tehetsé-
géről máskép is módjában állhatott 
volna meggyőződést szerezni. Az sem 
helyes, hogy készületlen kórista kézbe 
adnak nagyobb szerepet. 

Szerdán á „Gyújtogató" c. egy-
felvonásos és „Az öngyilkosok klubja" 
c. dráma került szinre. A „Gyújtoga-
tó ('-ban Hidvéghy tett újból tanúsá-
got sokoldalú művészetéről és Baróti 
játszotta meg tökéletesen a birónak 
nehéz szerepét. A másik rémdrámá-
ban „Az öngyilkosok klubjá"-ban a 
szereplők egyaránt közremükö dtek 
abban, hogy rossz álma legyen az 
esté a közönségnek. Aki ismeri a 
darabot, ezt dicséretnek fogja tudni. 
Valóban Vidor, Szőke, Szatmáry, Sza-

- . .. , , S _ 

badkai, Kondráth Ilona egyaránt ki-
fogástalanul játszottak. De legkiválóbb 
volt Barótinak a játéka, ki az ijedtsé-
gében nyílt színen meghaló embert 
természetességgel, megrázó erővel 
játszotta meg. 

Csütörtökön Lehár bukott ope-
retteje „A pesti nők" ment. Az egész 
előadásból csak annyit tartunk meg-
emlitendőnek, hogy ezen az estén 
mutatkozott be a társulatnak uj éne-
kes bonvivantja: Sziklai Jenő, kit a 
közönség szimpátiával fogadott. 

Pénteken az „Erdészleány" ope-
rettet adták az előző két előadáshoz 
hasonló sikerrel. 

H e t i n j ü S ö r : 
Hétfő : Varázs keringő. 
Kedd : Passe Partout. 

Szerda : Iglói diákok. 

Utolsó előadás: 
Csütörtök: Elvált asszony. 

Köszönet nyilvánítás. 

Ez uton fogadják hálás köszö-
netemet mindazok, kik szeretett 
nőin elhunytával igyekeztek fáj-
dalmamat részvétükkel enyhíteni. 

Gajewszky Lipót. 
mmmesmmm 

Szarvas nagyközség alólirótt elöl-
járósága a járási főszolgabíró urnák 
ad 3880—909. ikt. számú rendelete 
alpján ezennel közhírré tesszük, hogy 
az üresedésben levő községi föpénz~ 
tárnoki állás folyó évi október líó 
5-ik napján délelőtt 9 órakor fog a 
községháza udvarán választás utján 
betöltetni — a mikorra a választó kö-
zönséget ez uton is meghívjuk. 

Szarvason, 1909, év szept. 24. 
Az elöljáróság nevében. 

Kollár Lajos, s. k. Kovács János, s. k 

Szarvas nagyközség elöljárósága 
részéről alólirotfc ezennel közhírré te-
szi, hogy a közös hadsereg nem tény-
leges állományú legénységének ellen-
őrzési szemléi a m. kir. honvédelmi 
miniszter urnák a cs. és kir. közös 
hadügyminiszter Úrral —• egyetértöleg 
hozott határozat folytán — a m. kir. 
honvédség nem tényleges állományú 
legénységégek ellenőrzési szemléi pe-
dig jelen rendelet alapján a folyó év-
ben nem tartatnak meg, 

A tartalékos tisztek és a legény-
ség állományából kivett s tisztjelöltek-
nek, illetve tisztviselő jelölteknek tekin-
tendő tartalékos (póttartalékos) zász-
lósok, hadapród ok és hasonló állásúak 
bemutatásai a folyó évben is megtar-
tatnak. 

Szarvason, 1909. évi szept* hó 22. 
Jeszenszky, jegyző. 
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48-as eszmény és a magyír nemze 
törekvések leghívebb, legtüzesebb szo-

szószólója, 
A magyar újságírás ss jnzációi 
A magyar közönség legkedveltebb Japjai 

_ ' < * 
Tessék mutatószámot kérni I 

2 

VÁLLALAT LAPJA 

A 
A Nap előfizetési á ra ; 

Egész évre — — — 16 % 
F é l é v r e — — — — 8 1 ; 
Negyedévre — — 4 K. ' 

hónapra — — 1 K. * 
.Egyes szám mindenütt 2 krajcár. 

9 

I 

Jelentkeznek; 1909, október hó 
22-én a szarvasi illetőségű első osztá-
lyú népfelkelők, 

Október 23-án a szarvasi illető-
ségű másod osztályú népfelkelők : 

Október 25-én Szarvas községben 
tartózkodó idegien illetőségűek: 

Október 26-án Kondoros község-
ből az összes népfelkelők, 

II. Békésszentaudráson 19Ö9. ok-

i Yl-

A Fidibusz előfizetési ára : 
évre — —̂  — ő IL — 

Félévre — — — — -3 K, — 
Negyedévre — — — 1 ,K. 50 

».napra — — — K. 50 
Egyes szám mindenütt 5 krajcár. 

cl » 3b 
1 . ? 

stss 

9> 
U -t. 

Alólirolt szarvasi járási főszolga-
bíró ezennel közhirré teszem, hogy a 
nép fölkelő időszaki jelemkezés á já~ 
frás községeiben az 1909. évben a 
-következő sorrendben fog megtartatni. 

I. Szarvason 1909, október 22. 
< ¿. 

Jelentkeznek a békésszentandrási 
illetőségű összes, népfelkelők és az 
idegenek. \ 

III, öcsökön 1909. október 28 án. 
r •• jelentkeznek öesödi illetőségű ösz-
szés, népföjkelők^és az idegenek. A je-
lentkezés ' helye minden községben a 
községháza udvara. A szemle minden-
kor reggel '8 óVttkór kezdődik. 

Közhirré teszem egyúttal, liogy : 
í. Ezen jelentkezésre kötelezve vannak 
a Járá? területén tartózkodó idevaló 
és idegen iílptőkógű^ katonailag kikép-
zett népfelkelők közül azok, kik a tör-
vényes védkötelezeitség teljesítése után 
jutottak a népfelkeléshez, bezárólag az 
1867. évben szülőiekig. A birodalmi 
tanrfcHban« képviselt országokban és ki-
rályságokban^ honos ily népfelkelők 
szintén je 1 entkezjit tarto z n ak. (A kato-
nailag kiképzett népfelkelők " közül-
'tehát csak azok' nem -tai toznak jelenik 
kezűi, kik Mülvizsgájati uton lettek 

^elbocátya és :njatilali lappal sincsenek 
ellatvfi.) «' . 

.. • b,. k a t o n a i k i nem képzett és 
a.s/elülw elbocsátott kato-
n ¿ílag kiképzett : 1 n ép f ö 1 ke 10 k icőzül 

az a ii lappal vannak 
ellátva. 

2. Amennyiben népfelkelő köte-
lezeti ség alatt állanak Írásbelileg je-
lentkező lappal jelentkezhetnek. 

a. tiszt (tisztviselőt) jelöltek, 
b. katonai vagy honvéd intéze-

teknél alkalmazott népfölMök. I ' V. ' . 
c. közigazgatási és állami tisztvi-

selők valamint a tanintézetek tanári 
és tanitói a községi és népiskolák 
tanítói, továbbá" a hivatal * szolgák, 
fé£ytírök stb\ -

1 - r *d. a pénzügyőrség, az erdészet 
személyzete, vonatoknál, gőzhajózási 

társulatoknál pósta és távirdánál és 
egyéb forgalmi intézeteknél alkalmazot-

er tengeri utazási engedéllyel le-
vagy a cs. és kir. hadihajóhoz 

felfogadott népfelkelők. 
f. kőszénbányában alkalmazott 

hivatalnokok és munkások, 
g. a népfelkelők szolgálat aló 

ideiglenesen felmentettek, 
h. azok, kik a jelentkezésre kitű-

zött napon sürgős családi vagy magán 
viszonyok ; n^iatt személyesen nem 
jelentkezhetnek. 

I. a maggyar birodalom határain 
tartózkodók. 

A többi fentebb meg nem neve-
ze it népfelkelők a ̂ jelentkezésre kitű-
zött napon személyesen tartoznak 
jelentkezni. 

3, Az írásbeli jelentkezéshez 
szükséges jelentkező lapok a községi 
elöljáróság által ármegtérités nélkül 
szolgáltattam] ók ki. 

4 a* A je lentkezésre kötelezettek 
népiölkelö igazolványi könyveket 
ezek hiátizában egyéb katonai ok-
mányaikat magukkal hozzák, mer t 
azok, akik népíölkel ő igazolvánnyal 
m á r ellátva lettek s mégis e nélkül 
j e lennének m e g a szemlénél , szigorúan 
felelőségre fognak vonatni. 

b. A jelentkezést elmulasztó nép-
föl kelők a szemle befejezte után meg-
fognak büntettetni s a büntetés kisza-
básánál azok, akik már a múlt évi 
jelentkezésnok is csak elkésve tettek 
elegei, súlyosabb birsággal fognak 
büntettetni. 

c. A jelentkezést elmulasztó nép-
föl kelók i — 200 koronáig, illetve a 
katonailag ki nem képzettek (10—200 
koronáig behajthallanság esetén meg-
felelő szabadságvesztéssel biimetettnek. 

5, A jelentkezéshez vasúton utazó 
nép föl kelésre kötelezettek* ha magukat 
a nép fölkelés! igazolváayi könyvvel az 
állomási péuzlárnál igazoiják, a kato-
nadijszabáslían m egál lapító lt m en e tdij 
kedvezményben részesittetnek Illetve 
katona menefjegygyel utazhatnak. 

Szarvason, 1909, évi szept. hó 5. 

főszolgabíró szabadságon : 
i, szolabiró, 

Eredeti Ottó" benzin-lokomobil0k 
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benzin-j petrolin-, vílágitógáz,- földgáz,- és szivőgázmolorokat 
1—.1500 lóerőig gyárt 

elismert elsőrangú, verseny nélküli kivitelben csikis 



, szeptember 26, 

1 magyar és tol nyelvű 
női divat üzletben alkalmazás céljából 
több k e r e s k e d ö s e g é cl azon-
nali belépésre kerestetik R o z e n t a ) 
testvérek Békés Csabán. 

SZARVAS ÉS VIDÉKE 

Értesítjük a t. utazó közönséget 
a békés—csanádi, b. 6. vasút 

kisszénás kondorosi vonalán/'évi 
szeptember hó létől bezárólag 
1910. évi február hő 28~lkáig 4718. 
sz. alatt egy uj vegyes vonat fot? köz-
lekedni. 

Ezen v o n a t c s a t l a k o z á s b a n az 
Orosházáról este 7 óra 16 p.-kor ér-
kező 4 6 1 5 m . «'s a Mezőiurröl este 
7 óra -25 p.-kor é k e z ő 4 ( i l 6 sz. ve-
gye« vonatokkal. 

Kisszénásról este 7 ó»a 45 p. kor 
indul és Kondorosi a este 8 órakor 
érkezik. 

, 1909. évi augusztus hó, 
Üzlet vezetőség. 

ÉRTESÍTÉS. 
Fegyvergyakorlatomról haza érkeztem 
és műselyem kelmefestő és vegytisz-
titó intézetemet újból megnyitottam. 

A n. é. közönség becses pártfogását 
kérve magamat ajánlva 

teljes tisztelettel: 

Süveges János, 
kelmefestő és vegytisztitó. 

2 — 1 0 

Alólirött községi elöljáróság a kö-
zönség tájékozása céljából ezennel 
közhírré teszi, miszerint Szarva» köz-
ség határában a szüret folyó szeptem-
ber hó 27-tŐl kezdődőié* 5 napon át 
fog megtartatni. 

Szarvas, 1909. szeptember 24. 
Az elöljáróság nevében : 

Kollár Lajos s. k. Kovács János s, k. 

III. 
a. 

. P t á k F«r«i)cz'út<;za 192 
c£iQo&ai) bútorozot t 

bejárattal JdttoyoSaQ 
Értektzfceti)! úgyaQott 

ozv. rinií 

hold íöldje lanyaépülettel 

Értekezni a tulajdonossal í,, Av 

8Zí 

CSedKge szőlő 

a legfinomabb fajokból kapható kilog-

rammonként 40 fillérért Ponyiczky 

János Vajda-Péter utcza 103 sz, há-

zánál. Ugyanott télire való szőlőre elő-i 
jegyzések elfogadtatnak. 

2—2 

Kiadó lakás. •a 

2 esetleg 3 szobás lakás szükséges 

melléképületekkel együtt 1. kerUlet, 

Félsziget utca 144 házszám alatt ked-

vező feltételek mellett bérbe kiadó. 

Felvilágositást a tulajdonosnő Özy, 

Andrási Jánosné nyújt. 2 — 2 

S c ' K u j l x ^ j u n R v T g e r Cspho^z 

w t! lyniiwmii 

i\\ 

CLAYTON & SHUTTLEWORT H 
B u d a p e s t « V á o a M c ö r ú t O e 9 tf 

Utal i ic()otányotabl «rak «ttlctt ajftatutaafei 
Locomobil és< gőz cséplőgépek! 
azatmakazatozók, járeány-caáplögápak. löhsré-cséplO*» 
tlaztltó-roaták, konkolyozók, kaszáló- és in ló iér«!» 

szénsfyOjtök, boronák, aorvatőgépak, Planst Jr. 
kapálók, azaoskávágók, fépavágftk, kukorloMh 

morzaolék, darálók, Őrlőmalmok« agyatamaa 
aocál-akék, 2- éa 3-vaau akék és «ilndsa 

agyéb gazdaaágl (ápak. r 

Szobadísz festéseket 
saját rajzaimmal elő- ILegmodernebb és Isg* 

ujabb sablonokkal vál-
lalok a legegyszsrtlbb 

munkát. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy 
Jókai Mór üteza 139-ik h.-szám alatt, Engel Izidor ur saját házában szoba-
festő és mázoló műhelyt nyitottam. 

A mái modern kornak megfelelő szoba-, disz-, templomfestést, mázolást» 
aranyozást, továbbá selymekre, mindenféle elönvjzolást és festést elvállalok, 
úgyszintén ruha- és más egyéb hímzésekre elörajzokat készítek, Arra törek-
szem, hogy a nagyérdemű közönséget munkámmai mindenféle tekintetben 
kielégitnem. Szíves pártfogását kérve a nagyérdemű közönségnek 

maradtam kiváló tisztelettel . 

Ugyanitt egy tanuló I 1 V | ( l d £ O a i l J U ^ l I Olcsó ós megbízhat« 
is felvétetik. | szobafestő, rmízotó éB aranyozó. I kiszolgálás. 
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SZARVAS ÉS VIDÉKE 1909. szeptember 

Igen csinosan és kényelemmel 
berend^ze|fc 1 vagy 2 b u ' t o r o-
z 0 t t .s z o b a a Beliczey-iiton, 
a főgíirínázium mellett kiadó. Kö-
zelebbU felvilágosítást nyú j t a ki-
adóhivatal . 

A II, keríilétben Szexit; István ki-
rály utcza 305 srnmu 'ház,. két 
szoba, »szükséges - melléképületek, 
kert; udvar, megvehető, v^gy 
azonnal liaszoiibérbo kiadó. Fel-
tételek Laraper t Karoly tulajdo-
nosnál tudható meg. 3 - 2 
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Elsőrendű czipők kaphatók a z Á r p d b a z á r 

i, hol a legjobb anyagból kész t t e tnek a müiziéssel készített 

modern szabású cipők. 

A ^ g o l e s ffraiKZia szakismerettel és rendszerrel dolgo-

zom, miu tán s - y Mélt. Magyar Kir\ Kereskedelmi Kormány 

támogatása rév 

íiyel elvégeztem. 

TiSzta, 

Ennek 

£z ipe$z t t t c c b o o l o g i á j á t ' er »y-

VDOdcrO n > ú o k a az irányelvem! 
• 

i á a kérem a t. közönség kítünteiö pártfogását . 

cipész^mester. 
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K i a d ó l a k á s \ 
A Beliczey ut. 4. szám alatt i 
a főgimnázium föszomszécl*- • 

• ságábaii egy 5 szobából és l 
minden szükséges mellék- • 
épületekből alló liri lakás, t 
nagykerttel kedvező félté- í 
telek mellett kiadó, — Érte- • 
kezhetni e lap kiadóhivata- • 

1 II! 

K k i o A d o l f B e k é S S z e o t a o d r á S i l«> 

egy j ó bázbó l Való 

fiCi t a o ú i ó ú i f e l é t e t i k . 

Medveozky József gyógyszerész 
volt fóutezai hazában 3 — 4 
nagy szoba október 1-tól bérbe 
vehető. értekezhetni lehet Mect-

utóda gyógyszer-
tárában. 

R E I 
i J\ / O / A 

I, Síi 

! b 
muwiww nwniunm '* *n > n gMttaattaflrmwriiBrmBî ^ -tafcim 

Sámuel Adolf könyvnyomdája, Szarvason. 

r r ———— 
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