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Látszat. tatáljuk azt is, hogy ez a 
való dolgozás, a hamis illúzió 

látszatra 
»keltésre 

aktió csődjét. Jámbor hivők előtt 
gyönyörű erkölcsnemesitő prédiká-

Az északamerikai indián ifjak, való törekvés a társadal mi mozgal- cióban szólunk a józan takarékosság-
m i d ő n m u latságba menn ek vörö sre makban, sok komoly intezm ényben, ról s a családi élet szelid békéjéről 
festik m lezitelen testöket s kész az nemes intentióju tevékenysége ikben is s egy órával később a makaón 200 
előkelő 
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báli ruha. Uj-Zéland lakói fellelhető. A tüdővész bc 
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irzalmait 
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koronát veszítünk s dühünkben otthon 
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ket. Arc 
us rajzoKKai tetoválják testő-
rük néha valósággal eldora-

ecseteljük A szenvedők megvs 
emlegetjük a gyógyulást ad^ 

tltojakep 
> szana-

kegyetlenui einaiiragoijUK nagy r ernenyu 
csemeténket. Az iskolákban a vallásos 

dója a cí >igavonalaknak. Hány müveit tóriumokat. Nem-e több ebb< an is a érzés ápolása céljából a gyermekek 
európai hölgy és öreg ur akad, kik látszat, illúzió, mint a valóság y ? Ma- reggel imádkoznak, délben imádkoz-
az el őrei-laladott kort jelző ősz szá- gyarországon a szanatóriumo k befő- nak, délután imádkoznak s mielőtt 
lakat kü önféle festékkel pacsmagol- gadnak ugyan pár száz tüd ő beteget haza m ennén ek, i smét i m ádkoznalr r 

ják, hog) i fiatalabbaknak látszhassanak fa protekció ott is dühöng ), de e sőt egyes intézetekben még prédiká-
Koros b alleriának művészi ügyesség1-

V • f 
mellett a statisztika szerint minden tiókat is mondanak. Azt várná az 

gel alakítanak magoknak gyönyörű évben tönkre tei z a gümő bacillus ember, hogy ekkora vallásosság mel-
keblet s formás lábikrákat. Értékes vagy 65 .000 emf ert, szanai :óriumon lett mindegyik nebulóból egy-egy 
tárgyakns tk értéktélen, de ügyes után-
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kívül. Alkoholellenes mozgalr nak fej- keresztelő Szent János lesz s hne! 
zatait alkalmazzuk, hogy a jólét lát- tenek ki hatalmas akciót. A szesz Bicskázzák, pofozzák egymást. Szü-
szatával hassunk embertársainkra. A borzatmas hatását ismertető plakátok leikhez nyersek, durvák és hálátlanok. 
similibrillláns ékszerek ezerszámra bo- ott lógnak minden községi lázán s A tisztes öregekkel szemben neve-
londitják a külszín után futkosókat mosolyogva olvassák a d »1 .. * 1 rr ulongelo letlenek. Trágár tivornyák után mohón 
Hihetetle n módon hajszoljuk kiilsősé- részeg atyafiak. Meghallgat]; ák az al- kapkodnak. Mindent tapasztalhatunk 
geinkkel a látszatot És most jön a koholról tartott szabad előad ást s reg nálunk, csak a tisztességes, keresz-
legszomorúbb részlet Sajnálattal kons- gelre már tökrészegen jelzik a lelkes ! tényi erkölcsöket tudjuk nagyon ne-

! 

T A R C A. 
* 

A megyebeli orvosok és a munkás-
pénztár kö&ti küzdelem már ide s tova két 
hónapja tart. Kitört pedig ez a harc azért, 
mert a pénztár felesküdt tisztviselőivé akarja 
tenni orvosait és így kényszeríteni okét arra, 
hogy a pénztár rabszolgái legyenek Békés-
megye Önérzetes orvosi kara a legnagyobb 
felháborodással utasítja vissza a pénztár 
merényletét és éppen ezért egy békésmegyei 
orvos som. vállal állást a pénztárnál ilyen 
feltételek mellett. Tehetetlen dühében a 
pénztár a megye nagyobb községeibe fiatal 
kezdő orvosokat hoz, hogy a megyéi orvo-

* Fent) cikkért szürke.̂ íö a felelősséget nem váltatja» 

sok szikla szilárd eí lentállást megtörje. Most 
kaptunk közlés végett egy határozatot, mely-
nek aláírói névsorába végiig tekintünk, látjuk, 
hogy a hareba a volt negyven (40) pénztári 
orvoson kivül szolidáris még negyven (40) 
orvos olyan, kik közül egyetlen sincs a leg-
távolabbról anyagilag érdekelve. S há látjuk, 
hogy a nyolcvan (80) orvos között ott van 
a közbcesuletnek örvendő megyei főorvoson 
kívül két közkórházi igazgató 5 közkórházi 
főorvos, a 7 járási orvos, a 89 községi or-
vos és a megye Összes magán orvosai, 4 
dissidens kívetelével, akkor jogosultnak mond-
ható az a küzdelem, melyet önrendelkezési 
joguk meg tarthatásáért vivnak az orvosok, 

Nem pénzkérdésen múlik a megegyezés, 
hanem nagy szociális és morális háttere 
van a kérdésnek. 

Ha anyagiakról volná szó — a mint 

pénztári részről és most ujabban a buda-
pesti központ közben jöttére népgyűléseken-
is hangoztatják a kiküldöttek — akkor ugyan 
csak sietnének az orvosok, a pénztár által 
busás javadalmazással meghirdetett pénztár 
orvosi állásokra pályázni. De nem pályázik 
egy sem, cáfolatául annak, mintha anyagi 
javak miatt folynék a küzdelem. 

íme a határozat * 
„Mind ama orvosoktól — kik a jelen-

legi pénztárorvosi krízisben hátba támadva 
az orvosi ethica és collegiálilás alapján 
álló orvostársainkat a kerületi m, b. pénz* 
tárnál orvosi állást vállalnak — alulírott 
békésmegyei orvosok megütközéssel fordul-
nák el. Velük ügy társadalmi, mint orvosi 
téren, minden érintkezést kötelezöleg meg-
tagadunk, vagyis velük szóba nem állunk 
velük nem consultálunk, őket nem helyette-

Kapható : Sánutél ü dolf könyv- és papír kereskedésében Szarvason, 
Ml 
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hezen telni fel bennök. Kulturális célú 
összejöveteleket tartunk, hogy ezáltal 
a különféle társadalmi osztályokat ba-
rátias együttlétbe hozzuk egymással. 
S íme! Az előadói teremben á nagy-
ságos asszonyok az első sorba mene-
külnek a tekinteies asszonyok 
Ténsasszony meg jobban teszi, 
nem megy a díszes gyülekezetbe! Oh 
hány ilyen el <5 adást, hangversenyt 
tekinthetünk inkább holmi haszontalan 
kalap és rangkiállitási komédiának, 
mintsem komoly Önmivelődési alka-
lomnak. Hazafias ünnepeken kövér 
könnyeket hullatva emlegetjük dicső 
Kossuth apánkat s szegény elárvult 
édes magyar hazánkat s másnap első 
osztályú vasúti kocsiban utazunk oszt-
rák fürdőbe, párisi cipőben és angol 
felöltőben. Véres szájak, rekedt, tor-
kok ordítanak a demagógia követe-
lődző hangján, hogy jogot s kenyeret 
a népnek s ha aztán munkásra, nap-
számosra, iparosra van szükségünk, 
könyörögnünk kell, míg drága pénzen 
csak egyet is kaphatunk, a ki keleti 
kényelemmel végzi jól, rosszul, inkább 
utóbbi módon a rábízott munkát. Át-
kozni fogod kegyetlen sorsodat, hogy 
miért nem teremtett a végzet téged 
munkásnak, hiszen jobban keres és 
kényeim esebben dolgozi k, mint te 
szegény, gondok között kínlódó szel-
lemi munkásember. A látszatra dol-
gozunk nagyobbára. Kielégítenek ben-
nünket a hamis frázisok. A betegek 
nem tője, a vallásos szellem ápolása, 
erkölcsi élet fejlesztése, társas kulturá-
lis mivelődés, hazafias érzés fokozása, 

papírra vetve, vagy szóval el-
mondva nagy s nemes dolgoknak, 
nagysikerű törekvéseknek látszanak s 
ha e mozgalmak, tevékenységek vég-
eredményét tekintjük, alkalmazhatjuk 
rájok a latin közmondást: vajúdnak a 
hegyek s születik nevetségesen kicsiny 
egérke! 

Ne szanatóriumot állítsunk, de 
inkább szüntessük meg az utcák és 

sitjük, nem tartván őket arra méltóknak, 
hogy collegáknak tekintsük. 

Kiküszöbölve akarjuk tudni sorainkból 
azokat, kik abban á küzdelemben, mely nem 
anyagi javakért folyik, hanem ethicai vívmá-
nyokat céloz, önös anyagi érdekből az or-
vosi szabadság ügyét lábbal tiporni nem 
•átalják". 

Kelt Békéscsabán, 1910. nov. havában. 
Kulpin Dániel s, k. . 
Dr. Luxenburger György s. k. 
Dr. Kovács Károly s. k. 
Dr. Nagy Ernő s. k. 
Dr. Számek Ignácz s. k. 
Dr. Kaczvinszlcy János s. k. 
Dr. Décsi Károly s. k. 
Dr. Hajnál Albert s. k. 
Dr. Keleti Ignácz s. k. 
Dr. Szondi Lajos s. k. 

rai porát, Ne a szesz 
hatásáról disputáljunk, de vegyük el 
a szeszt a néptől s vigyük a patikai 
cikkek közzé, mint a cinakáliumot. 
Rövidebb 'valláserkölesi prédikátiókat 
tartsunk s több nemes cselekedettel s 
tiszta keresztényi élettel tegyük gyü-
mölcsözővé a tanítás és nevelés 
munkáját Ne beszéljünk, ne szóno-
kouljnk annyit, de inkább cselekedjünk. 
Az igazi fejlődés és előrehaladás nem 
bengáli illuminátiókból, nem magasz-
tos jelszavakból, üres látszatkeltésből 
táplálkozik, hanem komoly, határozott, 
radikális hatású cselekedetekből. Mert 
ellenkező esetben csak annyit érhe-
tünk el, hogy dicsekedhetünk ember-
baráti, kulturális intézményekkel, val-
lásos szellem ápolására irányuló tö-
rekvésekkel, a valóságban azonban 
humanizmus, kultura, vallásosság a 
Marson tuli bolygókban fogják lesni 
a feltámadást 

3\z új ág. b- ev. esybázfelügyelő 

Az elmúlt vasárnap, f. hő 20-
délelött ment végbe az ág. h. ev ö 
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Révész Fülöp S-. k. 
Wagner Dániel s. k. 
Reisz Miksa s. k. 
Kovács Péter s. 1c. 
Vas Vilmos s. k. 
Remenár Elek s. k. 
Somló László s. k. 
Sarkadi Mór s. k. 
Godán Ferenc s. k. 
Szóbei Dávid s. k. 
Walfisch Ferenc s. k. 
Bárdos Arthur s. k, 
Weisz Lajos s. k. 
Siítikovies György s. k. 
Faragó Mór s. k. 
Belopotoczky György s. k. 
Takács L Gusztáv s. k. 
Mikolay István s. k. 
Déri Henrik s. k. 

templomban, a luteránus hivők élénk 
részvétele mellett szép ünnepség ke-
retén belül az uj egyházfelügyelönek, 
Liska Jánosnak beiktatása. Kellő Gusz-
táv igazgató-lelkész intézett hozzá köl 
tői szárnyalású felavató szónoklatot, 
mire a beiktatandó felügyelő letette a 
szokásos hivatali esküt s ezzel a 
templomi ceremónia véget ért. Este 
fél 8 órakor az Árpád szálló díszter-
mében a beiktatott egyházfelügyelö 
tiszteletére nagyszabású bankét volt, 
melyen vagy 200-an vettek részt, tár-
sadalmi különbség nélkül, egyszerű 
földmivesek ép ugy, mint a legtekin-
télyesebb közéleti faktorok, Az Összes 
felekezetek képviselve voltak lelkészeik 
által. Egyházi notabilitásaink közül 
olt láthattunk Szirmay L. Árpád róm. 
kath. esperest, Spigel Ármin az izr. 
hitközség lelkészét Kellő Gusztáv, 
Zvarinyi János és Placskó István ág. 
h. ev. lelkészeket káplánjaikkal együtt 
A világiak között ügyvédek, tanárok, 
orvobo k, tiszt visel ök kereskedők és 
iparosok voltak tekintélyes számmal 
kép visel ve n em k ü lö n b e n f ö 1 dmi vese k 
is. A karzatot diszes hölgyközönség 
koszorúzta. Pontban nyolc órakor lé-
pett a terembe Liska János, az uj 
felügyelő s a jelenlevők lelkes éljen-
zéssel íogadták, miközben a cigány a 
Rákóczy-indulóra zendített. Az első 
fogás után Kell6 Gusztáv emelkedett 
szólásra, avval kezdvén beszédet 
„hogy a régi kéz elfáradt s helyébe 
egy fiatal, tetterős férfi lépett, akibe 
bizalommal helyezi reményét az ág. 
h. ev. egyház. Beszéde végén lelkesen 

Dr. üarlha Sándor s. k. 
Dr. Nuszbaum Károly s. k. 
Dr. Halász Gyula s. k. 
Dr. Sas Vilmos s k. 
Dr. Domokos Kálmán s. le. 
Dr. Chrisztó Pál s. k. 
Dr. Kiss Károly s, k. 
Dr. Berkes Sándor s. k> 
Dr. Feldmaun Ignácz s. k.] 
Dr. Kun Pál s, k. 
Dr. Széli Imre s. k. 
Dr, Kurtucz Valéria s. k. 
Zöldy János dr. s. k 
Dr. Badics József s. k. 
Dr. Stener Lajos s. k. 
Dr. Baky Endre s. k. 
Dr. Nagy Sándor s. k. 
Hanke József s, k. 
Dr. Bíró László s. k. 

Kapható Szarvason: S á m u e l A d o l f 
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éltette Liska Jnnost. Utána a második 
fogásnál az ünnepelt beszélt, mély 
megindultság közepett, szerető, egyet-
értő hazafias munkálkodást tűzve 
ki célul. Emelkedett színvonalú beszé-
de nagy hatást keltett. Piacskö István 
melegen üdvözölte a jelenlevő feleke-
zetek vehető embereit. Zvarlnyi János 
és dr. Nemes Béla szintén kedves 
szavakkal méltatták az uj felügyelő 
erényeit. Szirmay L. Árpád eszmei tar 
taJomban gazdag beszédét szokatlan 
figyelemmel hallgatták. Beszédében 
megjegyezte, hogy ezt a mai ünnepet 
nem személyi kultusz, de a társadalom 
örömünnepe gyanánt kell tekinteni, a 
mikor is sok értékes, tehetetlenségre 
kárhoztatott erő szabadul fel A be-
széd nem volt bizonyos finom él hí-
jával Spiégel Ármin rabbi igen élve-
zetes stylusban köszöntötte fel az ün-
nepeltet, Magas színvonalú volt Wiclis 
Béla hitelbanki titkár beszéde is Szrnka 
J. János ellenben kedélyesen humori-
zált. Az ünneplő társaság fiz óra után 
az étterembe vonult le, hol urak és 
hölgyek kellemes vidámsággal népesí-
tették be a szokatlan élénkségtől hü-
ledező termet. Jelen voltak a tea dé-
lután utolsó mohikánjai is, akik szin-
tén gyönyörűséggel szemlélték a csa-
ládias együttlétben örvendező ünnep-
löket. Éjfélkor a közönség javarésze 
1 ávozott s csak a legkitartóbbak ma-
radtak még együtt, hogy kicseréljék 
barátságos nézeteiket a keresztény hit 
igazságokra vonatkozólag. Krónikás. 

Dr. Schwarez Izsó s, k. 
Dr. Virág Endre s. k. 
Di\ Seheiner Miksa s. k. 
Di\ Fuksz Ignácz s. k. 
Dr. Halász Soma s. k. 
Dr. Weisz Aladár s. k. 
Dr. Hódi János s. k. 
Un tervéger Péter s. k. 
Dr. Henselman Elek s, k. 
Dr Hajnal József s, k. 
Dr. Frey Géza s. k. 
Dr. Mezey Lajos s. k. 
Dr. Steiner Zsigmond s. k . 
Dr. Gsemák Béla s. k. 
Dr. László Elek s. k\ 

j Dr. Rajz Miksa s, k. 
Dr, Hazai Samu s. k. 
Dr. Elein Simon s. k. 
Dr. Kunos István s. k. 

Dr, Kovács Gábor s. k„ 
í' Dr. Borsodi Miksa s. k. 

Dr. Eisler Vilmos s. k. 
Dr. Bartha Gusztáv s. k% 
Dr. Láng Jenő s. k, 
Dr. Molnár Lajos s, k. 
Dr. Dezső Antal s, k. 
Dr. Varga Antal s, k, 
Dr. Sirasser Mór s. k> 
Dr. Berényi Károly s. k. 
Dr. Gesztiné Dr. Szántó Margit s. k. 
Dr„ Geszti József s.k* 

B ék és megye törvén y hatóság i bi-
zottsága hétfőn, november hó 21-én 
Ambrus Sándor alispán elnöklete alatt 
rendkivüli közgyűlést tartott, amelyen 
a 1 örvény hatósági bizottsági tagok 
csekély számban vettek részt. 

A ren dkivüli közgyülésnek ilyen 
szokatlan időben való összehívását az 
tette szükségessé, hogy az ex-lex 
miatt a virilisták összeírása későbbre 
maradt a rendes időnél, igy tehát e 
liszt a összeállítása után a törvény-
hatósági tagválasztás napját kellett 
kitűzni és a választási elnökök és 
helyettes elnök ök m egválasztását 
megejteni. 

Az állandó választmány javasolta, 
hogy a választás napja dec. bó 19-én 
legyen. A választási elnökök és elnök-
helyettesek elfogadott névsora Szarvas 
és környékére* vonatkozólag: 

Szarvas. 

L ker. Elnök gróf Bolza Géza; 
helye (lese dr. Reísmann Adolf. 

II. ker. Elnök dr. Mázor Elemér; 
helyettese dr. Nagy Sándor. 

III. ker. Elnök dr. Szemző Gyula ; 
helyettese dr Nagy Béla. 

IV. ker. Elnök dr. Haviár Gyula; 
helyettese Papp István. 

Elnök dr. Oláh Antal ; helyettese 
Tolnai Ferenc. 

Swvtanclras: 

Elnök Léderer Rudolf; helyettese 
dr. Dnnay Alajos. 

Majd az esküdtszék megalakítását 
előkészítő bizottságba választották meg 
a 12 bizalmi férfiút. 

Elf oga d t ák Sztari cskai Em m a 
füzesgyarmati óvónő fizetés emelését, 
jóváhagyták Forschner Rezső mező-
berényi községi irnok lakbérügyét és 
Radics Lajos békéssámsoni községi 
jegyző ^ részére megszavazott 200 
koronás személyi pótlékot. 

Megerősítette a törvényhatóság 
Tótkomlós község 65,000 koronás 
kölcsönügyét, amelyet a Orosházi 
Népbank folyósít a községnek. 

Áchimnak szokott kellemetlenke-
dése után a gyűlés rövidesen véget ért. 

A szari/a&i Szabad 
L y c e ú n ) k ü z k ö d e s e -

1908. jan. 12-én Szarvas nagy-
község egy értékes kulturintézménynyel 
gyarapodott. Lelkes pedagógusok meg-

alapították a Szabad Lyceum ot. Mű-
ködésé oly népszerűvé vált, hogy 
Szarvason egyetlen egy kulturális • 
egyesület előadásait sem látogatták 
oly nagy számmal, szinte feltűnő 
érdeklődéssel, mint a Szabad Lyceu-
mét. Működési körét a környező 
falvakra is kiterjesztette. A . szarvasi 
nép valósággal hiányát érezte, 
ha valamelyik vasárnap lyceumi 
előadás nélkül mult el. A hazafias 
ünnepélyek rendezésében a Szabad 
Lyceum vitte a főszerepet. A közmi-
velödés terjesztésében s a hazafias 
és vallásos érzés ápolása körül leta 
gadhatatlan érdemeket szerzett e 
becses kultúrintézményünk. Mindenki 
tudja azt is, hogy a Szabad Lyceum 
örven de tes fel virágóztatása szinte 
hihetetlen terheket rótt a vezetőségre. 
De a lelkes vállalkozók szinte martyr-
szerü önfeláldozással töltötték be 
nemes tisztüket, nem hátrálva meg 
a legsúlyosabb akadályok előtt sem. 
E felette nagybecsű kulturmunkásságot 
azonban megakaszt ássál fenyegeti az 
anyagi helyzet siralmas volta. Nem 
akarja senki sem támogatni kellő 
anyagi biztosítékkal a Lyceum áldásos 
munkásságát. Az idén már az állani 
sem adott külön segélyt a kiadások 
fedezésére, a község is a m ülttől 
eltérően csak 50 koronát szavazott 
meg a Lyceum részére. Mivel pedig a 
mult évi tetemes nyomdai kiadásokért 
is van némi fen álló tartozása a 
Lyceumnak, az 50 korona még az 
adósságot is csak részben fedezte. A 
terem fűtése, világítása, székek, padok, 
pódiumok, zeneeszközök szállítása, 
meghívók nyomatása, széjjelhordatása 
stb. s a jó ég tudná megmondani 
mennyi aprólékos, de sokra felszapo-
rodó kiadás nem nyert fedezetet a 
nyomorultul csekély 10 és 6 filléres 
belépti-dijakban. A vezetőség, hogy 
az anyagiak megbénító hatását vala-
hogy feltartóztassa, az ág. h. ev. 
egyházi tanácshoz fordult avval a 
kérelemmel, hogy az elemi iskolákban 
tarthassa az elöadásokát d. u. S 
órakor vasárnaponként. Ez által 
teremrendezkedés, világítás, fűtés nem 
okoznának kiadást. Az engedélyt meg 
is kapta a Lyceum erre. Olyan féle 
helyzet ez, mint az őskeresztényeké, 
a kik a pogányok üldöztetése és 
gúnya elöl földalatti üregekbe gyűltek 
Össze s ott fohászkodtak a minden-
ható istenhez. Bizony szomorú, 
nagyon siralmas kulturállapot az, 
midőn a népművelőd és rajongói félre-
értve, kigúnyolva és elhagyatva csak 
a jó isten kegyelmére vannak bizva 
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^ S rideg közöny és - szűkmarkúság 
miatt súlyos küzdelmek közepett 
kénytelenek végtelen erőfeszítést 
fejteni ki, hogy a modern huszadik 
században az igazi önzetlen közmive-
lodést szolgálhassák a sok haszontalan, 
álkulturmunkások bornírt akadékosko-
dása, rejtett célú áskálódása közepett. 

H I R E K. 
— Községi képviselöiestü-

i gyűlés* Szarvas község képvi-
selőtestülete 1910. nov. 21-én d. e. 9 
órakor rendkívüli közgyűlést tartott. 
Nem sok tárgy kerülvén napirendre, 
a gyűlés hamar véget ért. A tárgyso-
rozat pontjai között volt az elöljárói 
előterjesztés a népszámlálás alkalmá-
val szükségesnek mutatkozó sürgős 
munkálat végrehajtását illetőleg. A 
képviselőtestület Krsnyák Mihály adó-
ügyi jegyzőt bizta meg e munkálat 
végrehajtásával, mint magánmunkálat-
tal. A megalakítandó igazoló válasz-
mányba két tag lett megválasztva. Dr. 
Nagy Béla és Veles György képvise-
lők. A prostitutióra vonatkozó alispáni 
szabályrendelet kiegészítésére vonat-
kozólag a tanács javaslatát elfogadva, 
a képviselő testület a bárcás rendszer 
behozatalát javasolja. E rendszer be-
hozatala közegészségügyi szempontból 
nagyon kívánatos, mivel a megfelelő 
orvosi ellenőrzés sok szomorú követ-
kezményű inficiálásnak veheti elejét. 

— Halálozások. Belopotoczky 
Istvánné, Belöpotocky István szarvasi 
preszbiter felesége a Gyulai kórházban 
operatió közben elhalálozott. Temetése 
iiagy részvét mellett ment végbe. — 
Pölónyí Pál helybeli cipész felesége, 
néhai Pam József vendéglős volt neje 
hosszas betegség után 53 éves korá-
ban elhunyt. 

— Tisztújítás a várme-
gyén. A decemberi megyegyűlésen 
két szolgabírói állás betöltetése is na-
pirendre kerül Szarvason dr. Salacz 
Ferenc és Gyomáii Jantyik Mihály 
nyugdíj aztatása folytán megüresedn ek 
az állások és a decemberi közgyűlés 
fogja azokat betölteni. Ez ideig négy 
név van forgalomban Gyomára pályá-
zik Körös Lajos tb, szolgabíró, aki 
most a gyulai főbiróségnál tesz szol-
gálatait és dr. Kiss Lásszlő gyomai 
helyettes szolgabíró, a szarvasira pe-
dig dr. Márky Barna és Veres Józseí 
közigazgatási gyakornokok aspirálnak. 
Bajos volna ítéletet mondani arra nézve 
hogy kinek van biztosabb kilátása a 
sikerre, Ambitiózus hivatalnokok vala-
mennyien. 

— Tea-délután. Az elmúlt 
vasárnap tartott tea-délutánt némileg 
megzavarta az esti felügyeilőbanket. 
Sietni kellett a mulatsággal, hogy fél 
8 órára mar más publikum helyezked-
hessék a teritett asztalok körül. A 
programm jól sikerült. Érdekesen ol-
vasott fel dr. Takács, kedvesen éne-
kelt Simkovics Etike, jól zongorázott 
Rohoska Géza s sikerült monológot 
adott elő Krasz Sándorné. ízlett a tea 
is, meg a sütemény is. Szép asszony 
és szép leány volt elég, idősebb és 
ifjak urak is. Koronák is gyűltek be 
szép számmal, Tabló : jól sikerült. 

Összbevétel volt 134 korona, melyhez 
szívesek voltak hozzájárulni Lövy Adolf ur 
Szegedről 10 kor.,. N. N. 2 kor., Szőllősi 
Márton 2 kor., Déri Ármin állatorvos, Pollák 
Béla, Miklós Pál és Dr. Fuchs Edéné urnö 
1—1 korona felülfizetéssel, valamint a meg-
jelent vendégeknek ezúton is köszönetet 
mond a szarvasi izr. nőegylet vigalmi 

bizottsága. 

— Tisztelgés. A szarvasi ág. 
hitv. ev. tanítói testület ma délelőtt 
11 órakor fog tisztelegni az uj egy-
házfelügyelönél. Gyülekezés a központi 
iskolában lesz. 

— A polgári leányiskola tánc-
próbabálja. Az elmúlt csütörtökön 
jól sikerült táncp'óbabált rendezett 
Hercz Mariska tánctanitónő a helybeli 
polg. leányiskola növendékeivel. A 
boldog mamák sokat gyönyörködhettek 
a kicsinyek graciózus mozdulataiban 
s a mulatságon jelénlevö szépszámú 
közönség is nagy elragadtatással 
nyilatkozott Hercz Mariska zseniális 
tánctanitói képességéről. Sok érdekes 
táncot mutattak be a kis hölgyek, 
melyek közül csinos volt a magyar 
szóló is, csak annyiban volt kissé 
kifogásolható, hogy az egyik táncos 
lányka unszinpatikus kánkán mozdu-
latokat produkált. Gyönyörű volt a 
virágtánc, melyet élvezettel nézett 
végig a közönség, s mindenáron meg 
akarta újrázni. A kicsinyek mulatsága 
11 órakor végett ért, aztán jött a 16 
éven felülieké. Nagyon fokozta a leá-
nyok hangulatát az is, hogy ott tán-
colt közöttük egy vigkedélyü fess 
katonaember is, báró Diószeghy csen-
dörföhadnagy ki hivatalos minőségben 
tartózkodik Szarvason. Szinte elszon-
tyolodtak, mikor a kegyetlen prímás 
rázenditétt a takarodöra, a mulatság 
végét jelző Rákóczyra. 

— A mtínkásbiztosiió pénztár 
és az orvosok. A gyulai munkás-
biztosító pénztár pályázatot hirdetett 
Orosházán két orvosi állásra. Azonban 
a . . is eiiatia 
a pénztár Orosházán és Szarvason 

oly formán, hogy . ambulatóríumot 
állítanak fel. A napokban már meg is 
nyílik az ambulatórium s <dr. Szilvási 
Orosházán d, e. 11-ig és este rendel. 
Szarvason pedig délután. 

— Bérlethosszabbítás. Vigner 
Alajos, a Központi szálló bérlőjének 
szerződését a szentandrási takarék-
pénztár igazgatósága 1915-ig meg-
hosszabbitotta. 

•— Értesítem a népszámláló 
biztos urakat, hogy a kerületükben 
szükséges nyomtatványokat hivatalom-
ban a hivatalos órák alatt elismervény 
mellett átvehetik. Kelt Szarvason, 
1910. november 25. Jeszenszky 
jegyző. 

— A felültetett Don Jüan. 
Egyik helybeli divatüzlet lobbanó szívű 
alkalmazottja rózsaszínű levélkét kapott, 
melyben ismeretlen hölgy hivja talál-
kára a legközelebbi vasárnap délutánra. 
A nőhódító lovag borzasztóan 
megörült a titkos imádónak s epedve 
várta a találkozás pillanatát. A levél-
ben jelezte a szerejmes nőcske, hogy 
fekete ruhában és fejér kendővel a 
fején fog megjelenni az utcasarkon. 
A boldog fiatal ur már d. u. 2 órakor 
benn ült a kávéházban s onnét leste 
az utcasarkot. Szívd olyan hangosan 
vert, mint az ó-templom toronyórája. 
Egyszerre íme! Egy feketeruhás csinos 
lány közeledik a sarok felé. Ez az ! 
Kiáltá vad gyönyörrel s rohant ki -a 
kávéházból a sarokra. Be sem mutat-
kozva, örült szerelmi lázban csatlako-
zott a hüledező hölgyhöz. Természe-
tesen sajnálatos tévedés volt az egész í 
A feketeruhás hölgynek esze ágában 
sem volt lekonyult orrú lovagunkkal 
randevúzni. A levelet nem is hölgy, 
de a beugrott ifjú hamis májú pajtá-
sai írták, A komikus epizód után 
kiábrándulva járt tojástáncot a 
cipösskatulyák között s mélyérzéssel 
dúdolta magában M Ah mily bohő 
valék!* . . . 

— Eljegyzés. B ereczki Gáb or 
gyulai kir. törvényszéki tisztviselő 
eljegyezte Köröstarcsán Nagy Imre 
földbirtokos leányát, Esztikét* 

— A gyomai követ — válasz-
tói között Kovács Gyula gyomakerül. 
képviselő sorba látogatja kerülete 
községeit s a választók mindenütt 
lelkesedéssel fogadják a rokonszenves 
ifjú képviselőt. Mult kedden Kondoros 
községe ünnep elte. A Csaba felöl 
érkező képviselőt nagy közönség 
várta a község bejáratánál. Az érkezőt 
Keviczky lelkész üdvözölte. Majd a 
község házán Reiner Béla kozs. bíró* 
A választók egész tömege jött a nagy 
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tanács terembe, hol a képviselő ismer-
tette a polit. helyzetet, a község 
«óhajait meghallgatta ezek közt első sor-
iban az estivonat Viszatérése Kisszénás-
ról. Délben bankét volt a csárdában, 
ihol sokan megjelentek. Este a képvi-
selő Csabafélé eltávozott folytatni a 

— Á tanítási idő változása, A 
Ihelybeli ág. h . év. elemi iskolákban 
•nov. 15-tői febr. 15-ig a délutáni 
tanítás íél 2—tői fél 4-ig fog tartani, 
mivel majdnem minden iskolában van 
•kültelki tanuló is s a kis iskolás 
gyerekeknek sötétben való hazabotor-

' * -

'ikálása sem egészségi, sem erkölcsi 
rszempontból nem ajánlatos. 

— Lelketlen tolvaj/ás. Szabó 
IN. gátőrnek az állam három drb. 
¿gyönyörű í aj ludat adományozott 
tenyésztési célra. Az elmúlt héten 
»megirigyelvén enyves kezű népség a 
«zép jószágokat, mind a hármat 
-elemelték. Azonkívül a gátőrnek egy 
szegény kis bárányát, nem tudván 
-elcipelni, a Körösbe hajították s a 
gyámoltalan állatka reggelig ott lubic-
kolt a jeges vízben s csak feje látszott 
ki a fagyos hullámokból. Gazdája 
-¿mentette ki kinos helyzetéből. A ren-
dőrség és csendőrség erélyesen 
nyomozza a brutális tolvajokat. 

— Érzékenytermészetü egyé' 
jneknek nagyon kell vigyázni, milyen 
hashajtót használjanak, mert a rosszul 
választott szer nagyon kellemetlen 
¡bajokat okozhat és sokszor egészen 
hatástalan. A budapesti m. kir. 
tudomány egyetem b elgyógyászati 
klinikáján végzett kísérletek alapján 
meg lett állapítva, hogy a természetes 
FERENCZ JÓZSEF-keserüviz erős 
liashajtó-eredménye mellett nemcsak 
kellemetlen utóhatást nem idéz elő, 
hanem az étvágyat is még lényegesen 
megnagyobbítja. Ezen kitűnő tulajdon-
ságai révén a valódi Ferencz József-
keserüviz messze kimagaslik a nagy 
hanggal dicsért hashajtőszerek felett, 
Az Összes jóravaló ásványvíz üzletek 
árusítják. a 

— BorúszáU felügyelő. Jó 
bor, jó egészség, mondja a népdal. A 
rossz borra nézve azonban nem nyi-
latkozik, Pedig az is akad bőven s 
talán sokszor azért látjuk sötétnek a 
világot, mert hamis borral tették ke-
serűvé földi életünket. Őrangyalunk 
az állani azonban megvéd bennünket. 
Ott a borászati felügyelő s mint sújtó it 
nemezig csap a hamisítóra, Örömmel 

Jelenthetjük, hogy a ÍÖldmivelésügyi 

miniszter Békésvármegye területére 
nézve Kecskeméti Géza szőlészeti és 
boraszati felügyelőt bizta meg szeszes 
italok ellenőrzésével. 

— Megjegyzés. Lapunk leg-
utóbbi számában megemlítettük a 
preszbiceri gyűlésről szólván, hogy 
panasz tétetett egy helybeli tanitó el-
len, ki mellék foglalkozásai miatt a 
tanítást elhanyagolja. Az emiitett gyű-
lésen a valóságnak megfelelően azon-
ban mindössze csak annyi történt, 
hogy néhány ' tanitó került szóba a 
miatt, hogy mellékfoglalkozást is vállal-
nak, de e mellékfoglalkozások miatt a 
a tanitás elhanyagolását illetőleg ha-
tározott nyilatkozat nem történt. Az 
igazság kedveért ennyit Szerk. 

— láncpróbabál. A sok tánc-
pröbábálnak se szeri, se száma. Kará-
csony másodnapján a Központi szálló 
nagyterméb en Diószegi tánc tanító 
rendez az általa tanított iparos ifjak 
és hölgyek számára táncmulatságot. 

— Fogynak az öreg hon-
védek. Podani András szarvasi lakos 
részt vett a magyar szabadságharc le-
gendás küzdelmeiben. A világosi fegy-
ver! e tétnél is ott könnyezet hazátlan, 
lesújtott bajtársaival. Bésze volt 12 
évig az osztrák fogságban is. Az ámuló 
unokáknak kipirult arccal és annyi 
szépet tudott beszélni azokról a felejt-
hetetlen nagy napokról. Fásult ifjú ba-
rátai közzül annyiszor vágyott vissza 
abba a letűnt, viharos, de mégis na-
gyon szép időkbe s boldognak érezte 
magát, midöu 80 éves korában az ur 
magához szólította, hogy zavartalanul 
álmodhasson tovább a soha el nem 
mulö magyar szabadságról . . . 

— Gióbint veszek. Ez a 
legjobb és legfinomabb cipőkrém, 
amelyet az ifjabb Fritz Schutz betéti 
társaság Aussig gyárt. — Minden bőrt 
ragyogóvá varázsol a Globin, a közön-
séges csizmát éppen ugy, mint a leg-
finomabb sevro cipőt. A Globin páratlan 
a maga nemében, semmiféle más bőr-
tisztító szerhez nem hasonlítható. A 
Glöbin-nal fáradtság nélkül pompás 
fényt adunk a lábbelinek amely fény 
még esőben is megmarad, A Globin. 
nem piszkítja a nadrágszárát, vagy a 
szoknyát. A Globin savak és egyéb 
ártalmas anyagok nélkül készül, annál 
több zsiradék van benne, amelyek a 
bőrt erősítik és a bőr törését megaka-
dályozzák. Száz szónak egy a vége: 
a Globin felülmúl minden más cipő-
fénymázt és az- egész világon haszná-
latos. Mindenütt kapható nagy dobo-
zokban. Kérjünk határozottan Fritz 

Schulz-féle Globint és m öljünk 
értéktelen utánzatoknak. 

F. Ede. Szíveskedjék a beküldött verm-
set mégegyszer leirni s elküldeni, mivel m 
kézirat tévedésből elkallódott 

P. Mihály. Rozsnyó. Gratulálok kollega 
u r ! Működésével nagyon mö|£ vagyok elé-
gedve. Kíváncsi vagyok, hogy melyiküak 
birjatovább ? Meleg üdvözlet. 

M. József. Abony. Szerdára okvetlen 
várjuk mindhármukat. 

C. Endre. Kondoros Tecsak nem tudsz: 
lemondani a régi zsanérról. Majd gondol-
kodni fogunk felette. Üdvözlet és gratülátiői 
szerdára. 

Gyulai munkásbizt. pénztár igazgatósán 
gának. Nézetünk ellenkezik az önök felfogás 
sával A sociális morál szempontjából, feltét-
len az ellenpárt magatartását tartjuk helyes-
nek és épen e miatt b, közleményüknek 
lapunkban helyt nem adhatunk. 

Ifj. R. Ferenc. A verset hiába vártuk* 
Kérjük nagybecsű támoga tását, 

N Y I L A T K O Z A T . 

Alólirott kijelentem, hogy az ál-
talam és mások áltat S z ü l e Juliska 
kisasszonyról terjesztett hir valótlan 
és alapos rágalom. 

Miután tiszta ártatlanságáról teljes 
meggyőződést szereztem, ezúton i s 
mély sajnálatomat fejezem ki aziránt* 
hogy a piaci pletykának felültem. 

Szarvas, 1910. növ. 25. 
id. Delhányi Béla 

*) Az e rovat alatt közlöttekért nem váltad 
felelősséget a szerkesztőség* 

Két alig használt motor eladó, egyik 
20, másik 30 lóerős. Üzemben meg-
tekinthető. Cini a kiadóban^ 

müórás a Buck-féle házban 
ó r a-j a v i t ó üzletet íiyitotL 

Kéri a jószivüek pártfo-
gását, mert dolgozni akar s 
ha munkát nem kap nyomo-
rék lábaival elpusztul. 

o o Q C&> 
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ugy mlKí̂ oa Hyen eacUjtn Jitvmgy {3 az orvost tuAcara It^l hallóit r.i. Sok or os s viszk eíCif-betegek ka 0« sen han̂ u'yóz/ák a Ztickcr fele rcabitri- yjrovryKxayp &ii V ed e/.ő s g}' r?> haíii CL ; A vastag" ícíil-r háti ez n sst/ipp n a ital elon fis 3zerint á&afovázva, ází«nn̂  ? ciiyliUést s a vi> ketfegség hoz/. 1 1 aj;á ííL vpY* hory végrp tefjesén * Imtsl fc. Ez i «•. báuíd l o .1r*j t a Znclcerféli* #jjjihn£.. győcysxappan i ö; éívéVC' é̂ yszectkn 5 a. iegnafv« U> re..»e,>yny<il ti "lehet { saVoliant 
A megrertdtí&srcél a > orctkezö különbségre kell i£yel í: 
ZüdEer. Bnt&aá. 35*J' -os £yójjysxap̂  nsija á íc^ hathntdsab* 3 Jcjrna/!y1» . *>n; ti a 1 50 fitt. Zucker »zart/ad» 15' tm gyógys?*r-ja. fní-fásában 5 mcmiyíséj: e »• í, .yen̂ éíb. t>a ab̂ a i kon Ehhez ta\6 fr-cirtálanitő) a bor-

é. Égy íuti.5 ára 2 fcór. 50 tí!^ tM te** 
Kapható ; 

Mezőtúron; Gölker Hugó gyógyszer-

I 

¿vegyileg 

bármilyen anyagból elfejtés nélkül 
a legtökéletesebben 

kelmefestő és vegytisztitó intézete 
B.-SZARVAS Kereszt-utca 168. hszám alatt. 

Oyászeseteknél a ruhák 24 óra alatt festetnek. 
Vidéki megbízások pontosan azonnal készülnek. 

/ &M t* 
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Legközelebb megjelenik 

az általuk feltalált 5 j 6 0 6 gyógyitószerról. i g » 
Az eredeti kísérletek megörökített, élethű képeivel. 

í r t á k : Pr . ENRLKN P. és Pr . NATA S 

D r . M a r & c b a l k ó T a n ) á S ^ j a r S * ! 
Magyarra fordította, előszóval 
es magyarázatokkal ellátta : 

Tudományos értéke mellett szenzációsan érdekes munka, melynek tartalmát minden kultur-
embernek ismernie kell. B o l t i ¡ára,: f ű z v e © Isior., d i s z ^ ö t é s l o e i a B k o r . 
Az előfizetési Összeg előzetes beküldése esetén bérmentve küldjük, utánváteles rendelés esetén a portót a rendelő fizeti. 
H Megrendelhető,: U 
H E í O E l X 3 " C r s és S A I S T D O B l s ; ö E i y v l s i e L c L ó l i i v a t s u l á b t ó l D E B E E C B ^ B E K T 
B Megrendeléseket és előjegyzéseket elfogad: fü 

Sán)úel Adolf köoyi/- és papírkereskedő Szari/aSoi). 4 W 
TP^S , ¿ r ^ r ^ r ^ T ^ r ^ ^ ¿T^ i^ ruTá^r i2 on «mTs^s ra ^ ¿ r a ^ j i t ? ^ ^¿ r e ¿¡^i^i* r ^ r ^ T ^ í v ¿ r ^ ¿TS¿-TÍ̂ î a^s^ i' / n n n n n it n h rt fi n n n h m m m m m m m m m m m i h a m n m m h m h n ft n n n n 
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8142—1910, Áz. 

a b ő r t p u n á n . é s 

Húszár Á. 
!iakás, bútorozott szoba, üzlethelyiség 
jövárosi és vidéki ingatlan vétel-ela-

<dási és hirdetési irodája, Büdape&t, 
Zrirjyi-Otcza I. (SreSbarp pa lo ta . 
Külön osztály ingatlan, birtok, fővá-
rosi házak vételére, eladására, cserére. 
Ezenkívül mindennemű ügyben 5 kor. 
előleges beküldése mellett utbaigazi-
ást, felvilágosítást ad. E czéira külön 
nformatiós osztálya van. Vála&zbf-

Legmegbízhatóbb vállalat. Elaö 
rangú ajánlatok. 

Szafvas nagyközség alóllrott elöl-
járósága ez utón is közhírré teszi, 
hogy a járási főszolgabíró u f ő 4 0 5 — 
1910. sz. rendeletében az 1911. évre 
választandó 20 iparhatósági megbízott 
választására határidőül f. évi december 
hó 12-ének délutáni 3 óráját tűzte ki 
az ipartestület helyiségébe. 

Szarvas, 1910. november 24. 
Az elöljáróság nevében: 

Kollár .Lajos sk. Kovács János sk< 
főjegyző. biró-

Hirdetmény. 
Alólirott községi elöljáróság fel-

hívja az 1911. évben sorozás aláeső 
ifjakat, hogy a katonai kedvezményre 
jogosítottak jogcímüket kellő időben 
igazolják. 

Szarvas, 1910. november 22. 
Az elöljáróság nevében: 

Jeszenszky sk. Kovács János sk. 
jegyző. 

elöljárósága ezeQQCl 
közbirre teszi, bogy 
a „FarkaS"-fék épü-

f . 

bó 2-áo péotekeo d. e 

9 ó ra kor 

i . 

SzarvasoQ, 1910. ooverob^r 21. 

Az e lö l j á rók oeV^bei}: 

f ő j e g y z ő . 
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SZARVAS "ÉS VIDEKE 1910. novem'ber 27. 

|f.—WIJJtiHHH 

Egy jó- feirímn levő 
két csövű összecsukható 

t 
i d ^ 

hozzávaló sárga bőrtokkal 
szabadkézből 

Cica a kiadóban. ~ 

T • 

Jó meghallgatom és elhiszem ha vesz 
azokból az illatszerekből melyek 

L1TAUSZXY PÁL fodrász üzletének 
kirakatában láthatók. 

Gyoma. SZARVAS. Kondoros. 

Hibás lábaknak a 
legipszelését elvál-

czipok miiizléssel 
készíttetnek el. 

i 

ElSŐreOdü c z i p é ^ ü z l ^ t (az Árpád bazár-helyiségben), a hol a 

legjobb anyagból müizléssel készített modern szabású czipök kaphatók. 

Megrendelések a láb természetes felvétele után (uj eljárás) kü-

lönös gonddal és Ízléssel készíttetnek el. 

Magyar, angol és francia szakismerettel dolgozom, miután a 

Nagy Mélt. Magyar Kir, Kereskedelmi kormány támogatása révén tanul-

mányoztam a czipészet technológiáját, miből jeles eredménnyel vizsgáztam. 

TiSzta, f i i jonj eS n j o d ^ r o nj í igka az irái?y*lv*n?. 

Kérem a nagyrabecsült közönség kitüntető pártfogását 

S Z Ű C S J Ó Z S E F 
t z i p é & z n j e s t e r . 

Alapíttatott 1880-ban. Telefon szám : 16. 

S A M U E L A D O L F 
Ml 

h 

r • r 0 

S Z A R Y A S O H , B e i ¡ c * e y >ut 9. s zám. 
<91 

a 
Kö nyvnyomdámban 

mindennemü könyvnyomdai 
munkák, u. m. : báli meg-
hívók, eljegyzési és esküvői 
értesítések, névjegyek, üzleti 
kártyák, levélpapír és boríté-
kok, számlák, falragaszok, 
körlevelek és gyászjelentések 
pontosan és jutányos árak y 

mellett készíttetnek. $ 

Könyvkötészetemben 
mindenféle könyvkötészeti 
munkák egyszerű és díszes 
kivitelben a legjutányosabb 
árak mellett gyorsan és pon-
tosan készíttetnek. Iskola-
könyvek a legrövidebb idő 

alatt köttetnek be. 
Olcsó és tartós munka! 

Pontos kiszolgálás! 

Könyvkereskedésemben 
kaphatók az összes helybeli 
iskolákban használandó tan-
könyvek, író- és rajszerek. 

r 

Énekes- és imakönyvek nagy 
választékban. Mindennemű 
papír és írószerek nagy 
raktára. — Vidéki megren-
delések pontosan és gyorsan 

eszközöltetnek. 

A3 'n 

99 a s é s V i d é k e " k i a d ó h i v a t a l a 

« PWx^j 

Sámuel könyvnyomdája, Szarvason. 

•¿i 
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