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A közismert adomát az egyszeri 
emberről, aki ugy okoskodván, hogy a 
csokoládé is jő, a fokhagyma is jó, 
arra következtelett: hát még mind a 
kettő együtt milyen jó lehet — juttatja 
eszünkbe az a mozgalom, moly frakkot 
kiván meg az anyakönyvvezetötöl, alája 
pedig az eddig használ t széles triko-
lort teszi. De kérdjük, minek kell egyál-
talán az anyakönyv vezetőre frakk és 
trikolor ? A házasság különös alkalom — 
mondják erre. Van hozzá rokon, más 
különösebb alkalom is : a temetés és 
a születés. De ha az anyakönyvveze-
tötöl nem kívánják meg, hogy az el-
hunytat diszm agyarban könyvelje el a 
matriculába, sem a tudós asszonytól, 
hogy trikolorral övezve segítse világra 
az újszülöttet, akkor az esküvökhöz 
sem kell frakk meg pántlika. 

Vig elbeszélés. 

Aki valaha Gémesfalván megfordult, 
egyszeriben feltűnik neki, hogy majdnem az 
egész falu lakossága csupa Virág-okból áll. 
Öreg Virág János, Kis Virág János, Part 
Virág, Erős Virág, Csetlik Virág, Hirtelen 
Virág, Ijedt Virág, egyszóval ilyen vagy 
olyan Virág nevű család lakik mindenik 
házban; alig egy-kettőben más nevezetű, 
ín in t teszem fel : Kovács- Szabó vagy 
Farkas, • 

Pedig ezelőtt 75 esztendővel még csak 
épen, de épen csakis egy szál virág" akadt 
az egész faluban ; a többiek mind Kovácsok, 
Szabók, Farkások voltak. Ma még már a 
íálü főbb utczája közül is az egyiket, a 

Budapesten, Kolozsvárott avatnak. 
Nem hidat, nem is hílzat, mert az i.ly<*n 
avatásoknak nem kedvez a rossz köz-
gazdasági helyzet. Doktorokat avatnak. 
Annyi doktort avatnak, hogy a déká-
nok nem győzik a munkát, Ha a búza-
termés gyönge lesz is, a dotortermés 
jól fizet. A szapora leimés azt mutatja, 
hogy a doktor cim, mint „öncél* 
egyre nyer vonzó erőben, mert mint 
diploma, mással nem igen kecsegtet. 
Az idealizmus megnövekedett az em-
bere kb \n és nem sajnálják a tanulás 
fáradtságát, és a rigorózum izgalmát, 
csakhogy a pincér ne hazudjon, mikor 
doktorurnak szólítja őket. Az idealiz-
musnak egyéb téren is van nyeresége 
a dologból. Immár a kis hozománya 
leányok epedő vágya se üres ábránd, 
hogy doktorné legyen belőlük. 

szebbiket igy hivják, hogy: „Végig Virág-
ul cza." 

Annak a Virágnak, aki ezelőtt 75 esz-
tendővel idekerült: „Vizhozta" Virág Szer-
vácz a becsületes neve. Elég furcsa név. 
Ugy ragadt rá, hogy valahol a hegyek 
között megáradt a „Suhogópatak" és elön-
tötte a környékét, a gémesfalvi határt is. 
Épen a fagyos szentek első napján, Szer-
váczkor történt az eset. Á zuhatag tömeg-
viz sok mindenféle cókmókat sodort, raga-
dott magával. Egyebek közt égy kis deszka 
bölcsőt is. Ebben a bölcsőben egy göndör-
haj u pufók kis fiúgyerek szendergett, s alud-
tában egy szál muskátli virágot szorongatott 
a tömzsi kezében. Nem is sejtette a kis 
csöppség, hogy micsoda veszedelemben 
forog. Azt hitte tán, hogy az édes anyja 
»ringatja, pétiig a hullámok verdesték a böl-

Agráriúsok 
a Választásba 0-

Immár csak napok választják el a, 
magyart attól, hogy oda áll az urna 
elé és leadja a maga most még nyil-
vános szavazatát, nyilvánítván akaratát 
arra nézve rs, hogy milyen gazdasági 
politikai irányzat vezetése alatt kívánja-
ennek az országnak a fejlődését a; 
legközelebb országgyűlési ciklus alatt.. 

Vezérfonal volt elég, de ezek között^ 
tekintve az ország mai berendezkedé-
sét, számbavéve azt, hogy reális poli-
tika inkáb a meglevőkkel számol, mint 
légvárakat épit, csak a közreadott és 
számtalan oldalról helyeselt agrárprog-
ramm volt, a mely a magyarnak az 
igazi vezetöfonalat megadta arra, hogy 
végre annyi bolygás, tévelygés után 
abba az irányba induljon, amely neki,, 

csője oldalát. A gémesfalvi kovácsok kiha-
lászták a vizböl s felvitték a községházához^ 
Ott adták rá a Virág Szer vácz nevet a 
tisztelendő ur tanácsára, mert hogy virág 
volt a kézében és Szervácz napján vigyázott 
rá csodálatosképen a jó Isten. Na, a falu-
beliek még elibe ragasztották a nevéhez a 
jjVizhozta" szót is, mert hogy ez is igaz 
volt, 

Emberséges emberek aztán felnevelték 
a kis Szerváczot. Derék, szép szál legény 
lett belőle, munkás, szorgos ember. Mikor 
abba a korba került, amikor már minden 
jóravaló legénynek lányon jár az esze, hát 
mindén nagyobb teketóriázás nélkül megkérte 
a Iíalszemíi Kovács Gergely lányát, a 
Verát Oda is adták neki, pedig ,,egyetlen" 
lány volt. A nápasszonya az esküvő előtt 
való nap félrehívta a kamrába a fiatal vőle^ 
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vele együtt az országnak a boldogulás 
módját adja meg, 

Ennek az agrárprogrammnak a 
magautján legjelentékenyebb állomása 
Kápolnán volt, ahol gróf Károlyi Mihály 
az Országos Magyar Gazdasági Egye-
sület elnöke vallotta magáénak annak 
alapelveit és egyúttal mint szívvel, lélek-
kel az ország függetlenségéért küzdő 
politikus lemondott arrcl, hogy pártke-
retben kísértse meg érvényesíteni a 
maga meggyőződését, hanem ehelyett 
pártoiikivüii állásp ntot foglalt el azzal 
a kinyilvánított szándékkal, hogy igy 
tömörítse az agrárprogramul körül azo-
kat, akikben megvan az érzék, egy 
minden tekintetben szociális alapon 
nyugvó agrárpolitika megalapozására, 
annak kiküzdésére, hogy a modern 
Magyarország a maga keserves küzdel-
meiben ezzel vesse meg alapját a gazda-
sági függetlenségnek, a melynek erős 
várából bizton lehet küzdeni Ausztria 
ellen, és a mely fegyverzettel bizton 
megvívunk a mi belső ellenségeinkkel is. 

Gróf Károlyi Mihály zászlóbontása 
nem lehet hatás nélkül erre az országra. 
Ezzel szét van szórva minden vádas-
kodás, a mely a magyar agráriiuokat 
azzal a megtévesztő indokolással érte, 
mintha a magyar agrárusok az orszá-
got visszamenő irányzatba akarták volna 
terelni. Hiszen épen az agráriusok kö-
vetelik a szociális alapot minden vor.a 
Ián az éleinek és ez olvan irányzék a 
magyar közéletnek a nünöhez foghatót 
<egyellen egy párt, avagy iianyzat nem 
adott. Ezzel ki van jelölve az ut, me-
lyen a haladás megtelel a kor szetle-

gényt és ott sugdosott neki a fülébe sok 
mindenféle jó tanácsot, hogy igy-ugy jól 
gondját viselje ám majd a Verának, mert 
;az megérdemli; dolgos is, módos is. Többek 
közt még ilyesformát is mondhatott neki: 

— Aztán fiam Szervácz, azt se feledd 
»el, hogy a Kovácsok familiájában ős idők-
től fogva az a szokás járja, hogy itt min-
den házaspárnak csak egy gyereke születik. 
Több nem. Mert, hogy igy mindig egy 
kézbe öröklődik át a vagyon. 

Vizhozta Virág Szervácz csak ühüm-
.getett erre a beszédre, nem szolt egy szót 
sem, csak ugy magában mondta: 

— Már erről kedves napamasszony 
inkább tán az Úristen Ö szent Felségével 
beszélhetne kigyelmed I 

Nohát persze aztán á lakodalom is 
megtörtént annak rendje és módja szerint. 
Az uj pár fészket rakott és ugy a kilencze-
<íik hónap vége felé már várták a kis Virá-
got. Bizony meg is jött, háP Istennek, jó 
<égészaégben, de — másodmagávaL Biz' ott 
Ikrek lettek! Egy fíü, egy leány. 

Vizhozta Virág Szervácz napámasz-
özönya majd hanyatt esett ijedtében ,és 
¿égyerilétében, Váltig csak azt hajtogatta, 

mének, de egyúttal meg van az is 
mondva, hogy ennek az országnak 
ma egyetlen-egy lehető irányzata az, 
amely védelmezi a magyar földet, a 
vele összekötött népet a maga bodogu-
lásábau. 

Nagyon természetes, hogy ez a 
gróf Károlyi Mihály által meggyőződés 
erejével proklamált agrárpolitika a kis-
emberekre támaszkodik, keresvén egyút-
tal a kapcsolatot azokkal a milliónyi 
tömegekkel, amelyek minél nehezebb 
munkát végeznek, az emberi természet 
ösztöne szerint annál könnyebben ve-
zethetők félre. Hát a magyar agrárpo-
litika intézői épen gróf Károlyi Mihály 
átgondolt, nyugodt vezetése alatt gon-
doskodni fognak arról, hogy ezeknél 
az eddig elhanyagolt rétegeknél, a me-
lyekre elH) sorban Darányi Ignác gon-
dolt a minisztersége alatt, vezetés nél-
kül ne maradjanak. 

Ez a gondoskodás, a mely a ká-
polnai progranrm beszédnek egyik leg-
jelentékenyebb tétele kötelességet ró 
az intelligenciára, a mely épen azért 
gyengült meg a maga természeti ¡s hiva-
tásának gyakorlatában; merl a nuiyyar 
politika az az önzésjegyébi'n labunilt 
nagyon sokáig. 

A kápolnai szózat bizonyára fel 
fogja ébreszteni a nniyvur inLehigtnci-

: ában az elaltatott jobb érzéseket. A 
vezető osztályok me^ytm.üülé^e, azok-
nak sivár mozgolódása a közélet me-
zején, a yyunusilá-bóL rágalmazásból, 
a magyart egymásra uszitó elemeknek 
túlsúlyra vergődése voltak politikai ba-
jaink mellett azok a vészes jelenségek, 

( hogy ilyesmi a Halszemü Kovácsok farniiiá-
! jában még nem történt. Önáluk csak az 
! gyerek-rendszer szokás 1 . . . De aztán 

később csak ö is beletörődött, mert a gye-
rekek nagyon kedvesek, okosak voltak és 
igen szépen növekedtek. 

Hanem ugy egy jó esztendő múlva 
megint uj Virág-hajtás jelei mutatkoztak. 
Az öreg Kovácsnc már ezen szörnyen fel-
bosszankodott ; arra se nézett a tulajdon 
lánya felé a nehéz állapotában. 

A veje vitte meg neki a hírt: 
— Édes anyámasszony, a Verának 

négy leánya született 
— Jaj, Uram Isten I 
— No ne ijedjen meg Kigyelmed, 

Csak három. 
— Csak ? Borzasztó I 
— Nohát megmondom az igazat: 

megint ikrek. De mind a kettő fiu a gaz-
ember. Olyan egészségesek, mint a vöcsök. 

— Az már más. De mégis szörnyű-
ség ! Oda van a Kovács család becsülete. 

— De a Virágoké most erősödik, ked-
ves napamasszony I mondotta büszkén a 
veje. — Isten adta, Isten küldte a gyere-
keket. Csak nem dobhatom őket a patákba, 

a melyek arra vittek bennünket, hogy 
a magyar ne értse meg a magyart, 
hanem gyűlölje ellenség gyanánt egy-
mást. 

Az agrárprogrammban meg van a 
kibékilö, a kiegyenlítő elem, a gróf 
Károlyi Mihálynak hosszú időre szóló 
programmszerü magyarázata csak felvi-
lágosítja az országol, hogy tulajdon ké-
pen hol és minő programm nyugszik 
a szociális alapra fektetett modernsze-
rüségen, a melyen a gazdasági és tár-
sadalmi haladást kell kifejteni. 

Az agráriusok a választásban nem 
szerepelnek s/á 'isseraleg kimutat-
ható győzelmekkel, de az ö érdemök, 
hogy abba belevileltek a nemesebb 
törekvések. 

A 
A mezőgazdasági előrehaladás leg-

hivatottabb apostolai, a magyar gazda-
tisztek, elégedetlenek mostani helyze-
tükkel. Ha végig olvassuk a gyűléseik-
ről kiadott tudósításaikat,, vagy pedig 
a Magyar daliszlek Országos Egye-
sületének legutóbb kiadott évkönyvét, 
mindenfelől csak panaszos hangokat 
hallunk. Ks a panaszok egytől-egyig 
jogosak. A gazdatisztek IHyzete való-
ban nem Józsás, a közel Uz ezer főre 
jugó ezen lai\sadalmi osztály maholnap 
teljesen az einyomot proletár sorsra 
jut, vagy lúgalabb is keresztül megy 
azon a naí.y átalakuláson, amelyet a 
magyar poniri vé^ig szenvedeti, amely 
ma jó rés-/ben pipa füstös, poros irodák 
falai közölt robotol, görnyed napszámos 
mű kával. 

mint a maeskakőlyköket! Szülőknek az a 
kötelességük, hogy gondjukat viseljék, 
embereket neveljenek belőlük. Ha nem szü-
letnének gyerekek, kiveszne az emberiség. 
Én bizony nem bánom, ha tizenkét gyere-
kem lesz is. 

Hát lett is. Nem tizenkettő, hanem 
tizennégy. Három elhalt belőlük, maradt 
tizenegy. Mind szépen felnevelödött. Segí-
tettek az apjuknak a munkában, vagyon-
szerzésben. Mikor az idejük eljött, meghá-
zasodtak, fészket raktak. Azoknak is szüle-
tett gyerekeik jó számosan. Gyarapodott, 
szaporodott a Virág família. A Kovácsok, 
Szabók, Farkasok pedig az ő egy gyerek 
rendszerükkel évek során lassankint kipusz-
tultak a faluból. Birtokaik a Virágok 
kezére kerültek. Már lányt se kaptak a 
maguk falujából* máshonnét házasodtak. 

Az örúg Virág ugy hetven esztendős 
kora felé elhatározta, hogy megüli az arany-
lakodalmát. Meg is ülte. Országraszóló fé-
nyes ünnepség volt a Gémesfalvan. Ott volt 
a fél vármegye, alispán, főispán, mind, aki 
csak ösmerte az öreg Virágot* A főispán ur 
még aranj keresztet is hozott neki a király 
Ö Felségétől. Persze nagy lakoma is volt az 

\ 
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A magyar gazdatiszt azonban abban 
különbözik a magyar gentritöl, hogy 
öt nem a saját bűne tette tönkre, ha-
nem a szociál politika és az érdekvé-
delem hiánya. Alkottak ugyan törvényt 
a gazdatisztek jogviszonyainak szabá-
lyozásáról, de ez a törvény alig ér egy 
hajítófát. A gazdaiszt ek jogviszonya 
máig is szabálytalan, mert ott, ahol 
nincs humánus és szociális érzékkel 
megáldott földesúr, a gazdatiszt ma is 
minden nagy készültsége dacára, csak 
cseléd, söt rosszabb a cselédnél, mert 
hiszen öt nem csak mulasztásaiért, de 
még az időjárás viszontagságaiért is 
felelőségre vonják. 

Még nagyobb baja azonban a gaz-
datiszteknek, a modern szociál politika, 
a „kis ember" boldogitó láz, amely 
elsősorban a földbirtok ellen irányul. 
Nincs vidék, nincs falu, ahol ne par-
celláznának, ahol ne akarnak a kis 
embert földbirtokkal boldogítani, ugy 
azonban, hogy a földet vásárló kis em-
bernek még a dédunokája is megsiratja 
elődeinek földsze zö hajlamát. Uzso-
ráskodó, bankok, nyerészkedő magán-
vállalkozók vetik rá magukat egyes 
birtoktestekre és parcelláznak 50—100 
százalékos haszon mellett. A paraszt 
rajong a földért, mégis veszi azt min-
denáron. Egy csomó bank, egy csomó 
speruláns felhizik a parcellázásokon, 
de viszont egypár kis gazda évtizedes 
rabigát vesz a nyakába, egy pár gaz-
datiszt pedig kenyér nélkül marad. A 
parcellázások révén állás nélkül maradt 
gazdatisztek száma szinte rohamosan 

(>(?? szántóvető tiszteletére, ahol öt sok 
•szép beszéddel, fel köszörűivel ünnepelték. 
Mindezekre ő imigyen válaszolt: 

Hát tisztelt vendégsereg, köszönöm, 
hogy most idegyiilekeztek erre az én ünnep-
napomra. Isten (") Szent Felsége hosszú szép 
időt engedett érnem az én szeretett életpá-. 
rommal. Al^aassék érte az ő szent neve. Én 
most már nyugodtan halok meg. 1-Ulsz.kén 
tekintek nagy nemzetségemre, melyet én 
alapítottam. Az én nevem már fönnmarad 
örökre, és lesz aki virágot ültessen sirhal-
momnu Fiaim, akik már maguk is éleme-
dett emberek és unokáim, dédunokáim, akik 
most itt nagy számmal körültem vannak, 
bizonyára megőrzik hosszú ideig az én em-
lékezetemet. Én csak azt kívánom tőlük, 
hogy hü fiai legyenek ennek a magyar ha-
zának 1 Most pedig hadd szóljon a muzsika, 
járjuk el mégegyszer a kállai kettőst, Táncz-
közben tréfásan mondogatta oda a feleségé-
nek : 

Anyjukon!, anyjukom meg ne halj 
valahogy elöltem* mert nem állok jót érte, 
hogy újra meg nem házasodom. Na tudod 
csak azért, hogyha, már csak 11 élő gyere-
künií maradt: hát megszülethessek a tizen-
kettedik is* , • 

nö, de azért a kormány még ma sem 
meri beterjeszteni á birtok feldarabolás 
sokat szabályozó, helyesén mederbe 
teielö töi vényt, amely biztosítaná azt, 
hogy az állás nélkül maradt gazdatiszt 
a feldarabolt birtokból egyrészt szintén 
megszerezhetne magának, s azon a 
kornyéken továbbra is apostola marad-
hatna a mezőgazdasági előrehaladásnak. 

Sok, nagyon sok baja van még 
ezenkívül is a magyar gazdatiszteknek, 
hogy egyebet ne említsünk, máig is 
megoldatlan a nyugdíj kérdésük, söt mi 
több, a gazdatiszteket nevelő mező-
gazdasági szakoktatás kérdését sem 
oldották meg a múltban valami szeren-
csés kézzel. A földmívesiskolai végzett 
növendékek nevelése olyan volt, hogy 
minden föld mivesiskolás gazdatiszti 
cimet és jogokat követelt magának, 
söt azt meg is szerezte. Ez azonban 
még hagyján, de mit szóljunk az olyan 
esetekhez, araikor akárhány földesúr 
tulajdon inasát tette meg gazdatisztnek. 
Az ilyesmik ellen semmi szavuk nem 
lehetett a hatóságoknak, mert hiszen 
a maga vagyonával mindenki ugy ren-
delkezhetik, ahogyan akar. Ez kétség-
telenül igaz, de viszont akkor ne pré-
dikálj u n k me zögazdasági elörehaladás-
ról, mezőgazdasági szaktudásról, ha 
kinek-kinek a kénye-kedvére bízzuk 
annak a megítéléséi, hogy kiben van 
meg a gazdasági szaktudás minden 
kelléke. Az ujabb időben e téren némi 
javulás történt, mert a gazdasági szak-
képzettség nívóját ismét emelték, azon-
ban az intézökörök, itt is megáltak a 
félúton, a rég óhajtott gazdasági főis-
kola még mindig csak a jövő zenéje. 
Az is igaz ugyan? hogy ennek jórészt 
maguk a gazdatisztek is okai, mert 
kevés oly társadalmi osztály van, ame-
lyik oly keveset törődnék a maga sor-
sával, mint a gazdatiszteké. A folyton 
gyarapodó bajok azonban előbb-utóbb 
felrázzák gazdatisztjeinket is tétlensé-
gükből és zászlót ragadnak, síkra 
sz áll nak jogaikért, amiket részükre 
szaKkopzettségük, fárasztó és az ország 
közgazdaságát igazán hasznos munká-
juk biztosit. Abban biztosak lehetnek, 
hogy a jogokért való harcban mellet-
tük lesz az egész . ország népim ek 
őszinte rokonérzése. 

— Prof/ram m bes&édeh* Ma 
délelőtt fél 9 órakor a szarvast szociál-
demokrata párt képviselőjelöltje Tarcai 
Lajos a népgyűlés keretében a Kos-
suth-téren programmbeszédet mond, -— 
Délután 3 órakor Medvegy György a 
szarvasi 48 as kisgazdapárt képviselő-
jelöltje fartja pro gr a m m b e sz éd é t, 

Kifogásol* egt rendelet elltn. 
& — 

A békési ág. ev. egyházmegye 
lelkészei marns hó 18-án Orosházán 
lelkészi értekezletet tartó ti ak, amelyem 
megjelentek Veres József esperes lel-
kész .elnöklete alatt Kovács Andor és 
Okályi Adolf orosházi, Zvarinyi János 
sv.arvasi, Keviczky László kondorosig 
Gajdács Pál, Hrdlicska Lajos és tót-
komlósig Mendöl Lajos nagyszénási, 
Freytag* János csorvási, Eédey Károty 
pusztaföl elvári, Rusz Zoltán gádorosi 
ás Csermák Elemér szenterornvai ev. 
lelkészek. 

Az értekezletet megelőzőleg Veres 
József esperes az urvacsorát szolgál-
taáta ki az egybegyűlt lelkészeknek, s O i, C " 
csak azután vette kezdetét értekez-
let Veres József lakisin, amelynek 
elsft tárgya volt a pyermekistentiszte-
leteknek mikénti életbeléptetése. 

Azután a vegyes házasságok dol-
gában adott utasítás bírálatával -fog-
lalkoztak. 

jRiisz Zoltán gádorosi lelkész ér-
dekes és tanulságos bírálata után e 
tárgyban baszoiitartó vita keletkezett. 

Ugyancsak ő tett javaslatott a mi-
szirti prediká'ásról is. 

Indítvány adatot t he a budapesti 
evange I ik us t em p 1 o ui ok h é tk fizna pí 
megnyitásáról is. 

Igen élénk eszmecsere fejlödött 
ki Zsilinszky Mihály a választások kii-
szö hé n leül d ö tt u t asi tásáról, amelyet 
az egybegyűlt lelkészek Sérelmesnek 
találtak s egyhangúlag' elhatározták» 
hogy az egyetemes gyűléshez felirat-
tal fordulnak az egyházi alkotmány-
ban biztosított jogaik megvéd elmezése 
érclekében, /mert szabálytalan módon*, 
ok nélkül korlátozza a lelkészek jogát 
a 1< ép vis e löv ál as z t ások al k al m ával $ 
ezáltal csökkenti a lelkészek és tanítók 
befolyásit a nép vezetésében. 

Az értekezlet szerint ez az egy-
házmegyei rendelet nevetségessé teszi 
a lelkészeket az által a sok. tanácsosai 
és utasítással, amely benne foglaltatik 
söt az egyház] a nézve káros is, mer 
szigorú betartása esetén csökkenti 
az evangélikusok befolyását a köz-
ügyek írátiyitásában. 

Az érdekes és , egyházi szempont-
hói nagyon tanulságos és fontos érte-
kezlet ezzel végett ért. 
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i s a z aViá t ika i Világi/?rSei)Y-

Amint az összes napilapokban 
olvasható, Székely Mihály, ez a komoly 
magyar aviatikus akinek tervéről mi 
irtunk először lapunk hasábjain, a Bu-
dapesten jun. 5-től 10 napon át tar-
tandó, világszerte érdeklődést keltő 
Tepülö-versenyre benevezett. Székely 
Mihályt úgyszólván mindezideig üldözte 
& sors. Három héttel ezelőtt végre 
sikerült hozzájutnia biplánja teljes fel-
építéséhez szükséges összeghez. Páris-
han öt napi tartózkodása után besze-
rezte a csak ott előállítható gépanya-
got, és a 30 lóerős Darák féle motort. 
Haza érkezvén, hogy részt vehessen 
még a repülő-versenyen, lázas munká-
val fogott több mechanikus és utóbb 
egy mérnök kollegájáriak segédkezése 
mellett biplánja elkészítéséhez. E sorok 
küldöjének volt szerencséje már láthatni 
á csaknem egészen elkészült biplánt, 
a repülőtéren részére külön felállított 
hangárban* amelynek tetején egy kis 
fehér zászlót lenget a szél. Minden 
valószínűség szerint vasárnap este leg-
később hétfőn már iöl is szállhat bip-
lánjával, amely végtelen zseniális tehet-
ségének lesz hirdetője. Mindenesetre 
Székelynek megnehezíti a helyzetét, 
hogy a legbiztosabb sikerrel kecsegtette 
magát, ez a körülmény, hogy a verseny-
napján kísérletezésre már csak pár nap 
áll rendelkezésére. De ez mind nem 
fogja megcáfolhatni azt, hogy a többi 
magyar aviátikus, köztük a Tolnay dijat 
«elnyerő Zzélyi is, aki Székely utmuta-
'tása nélkül mai napig se tudott volna 
gépjével megmozdulni, vele szemben 
¿komolyabb figyelmet nem érdemelnek. 
A legrövidebb idő igazolni fogja ezt. 

h í r e K . 

•— Halálozás, Társadalmunknak 
«egy csendben munkálkodó, köztisztelet-
ben álló tagja hunyt el e hó 28-án Grimm 
Jakabban. A sors hosszú élettel ajándé-
kozta meg, 82 évet élt meg az elhunyt. 
Halál híre nagy részvétet keltett. Teme-
tése a mai napon fog végbemenni. 
Nyugodjék békében. 

— A békésmegyei pártfogó 
{patronage) egyesület előkészí-
tési munkálatai már annyira előhalad-
tak, hogy a végrehajtó bizottság már 
m alakuló közgyűlést is kitűzte. Tekin-
tettel arra, hogy megyénkben a képvi-
selőválasztások 1910, évi junJus hó 1-én 

lezajlanak £Z alakuló közgyűlés 1910. 
évi június hó 5-én délután 3 órakor 
fog megtartatni Gyulán a vármegyeház 
nagytanács termében A gyűlésen a 
m. kir. . Iga'/ságü gy n iin;szter is képvi-
seltetni fogja magát. Az egyesület tag-
jait a végrehajtó bizottság ez utón is 
meghívja az alakuló közgyűlésre, mely-
nek tárgysorozata a következő : 1. A 
végrehajtó bizo'tság jelentése. 2. Az 
alapszabályok megalkotása. 3. Tiszti-
kar és választmány megalakítása. Nagyon 
kívánatos volna, ha a vidéki tagok is 
érdeklődést tanúsítanának és nagy 
számmal lennének képviselve a humá-
nus és nemzeti U ladatot teljesítő egye-
sület első közgyűlésén. Az egyesület 
elnöki tisziségére közéletünknek egy 
tiatat, agilis k i v á l ó a n müveit és szin-
patikus tagját sikerült megnyerni: gr. 
Weinkheim Lászlót, ki az egyesület 
ügyeit maga fogja irányítani. 

— Esküvő. Győkössy Endre 
Máv. fogalmazó B ü dszen i m i h ál y on 
tartotta esküvőjét Süveggyártó Lujzi-
kával. Az egyházi szertartást a vőle-
gény két öcscse, Józs f és Dániel vé-

— Gaál Mózes Szarvason. 
érkezik városunkba a nagynevű 

iró, Gaál Mózesi hogy ««. állami po^g. 
és elemi leányiskola által rendezett 
előadáson Munkács nagyasszony/író1, 
Zrínyi Ilonáról és .gyermekeiről mesél-
jen. Azt hi«s>.ük Szarvas város müveit 
közönsége nagy számmal fo£ részt 
venni ez élvezetes mesedélutánon. Az 
állami iskola tanítói és növendékei 
ünnepiesen fogadják Gaál Mózest a 
vasútnál. A mesedélután műsora: 

t , 
1. Lágyan cseng az est harangszó. 
„Éji szállás Granadában c. dalműből" 
Kreutzer Konrádtól, négyszólamú kar, 
előadják a polg. jsk. I I I . — I V . osztály 
növendékei. 2. Gaál Mózes mesél : 
I. „A munkácsi vár nagyasszonya és 
gyermekei/1 2. „Vidám mese egy pa-
rányi napszámosról*" 3. -Virágtánc. 
Bemutatják elemi isk. I . — I I . oszt, 
növendékei. 4. Ősz. Erődi Ernőtől. 

r 

íláromszólamu kar. Énekli a polg isk. 
II. III. IV. oszt. növ. 

— A körösbe fult. Hrivnák 
Pál fiatál 11 éves gyerek 25 én délután 
a körösben fürdés közben egy kubikba 
került és odafúlt. Másnap reggel fog-
ták ki holttestét. Nagy részvét mellett 
temették el 27 én délután. 

Pz&iú—dzái tsCi . 
S. Sumakoff a dzsiu—dzsitsu 

rendszer híres mestere városunkba ér-
kezett, hogy a dzsiu—dzsitsu rend-
szerből oktatást adjon. A dzsiu—dzsitsu 

rendszer ügyes fortélyainak különösen 
a rendörlegénység és a hasonló hiva-
tást betöltők vehetik a gyakorlatban 
mérhetetlen hasznát, de a más fog-
lalkozásúakat és á sport embereket is 
kell, hogy különös érdekességénél és 
hasznosságánál fogva érdekelje. A 
tanfolyamra jelentkezni Sumakoff mes-
ternél az Árpád szá Iódában lehet. 

— Hangverseny. Béké-szent-
andráson május hó 22-én az ottani 
Olvasó-egylet helyiségeiben s-épen sike-
rült hangversenyt és tánczmulatságot 
rendezett a helybeli intelligencia jelen-
létével a Csonki Vincze és Kiss János 
vezetése alatt álló helyi zenekar. Tíz 
zeneszámot, köztük: Rákóczy indulót, 

agyar d a l o k a t , Kurucz dalokat , 

zigány indu 'ót a Czigány szere-
lem cirnü operettből adtak elő sikeres 
eredmény nyel és nagy tetszés melleit. 
Felülíizettek Dr, Dunay A l a j o s lelkész 
2 kvr. 60 fill., Csanádi Imre 60 fill., 
Ludvig Jáuos 1 kor. 20 fill., Hajas 
József 60 fill., Heiler Nándor lelkész 
60 fill., Fazekas Ferencz 20 fill., Szi-
lágyi Adám 20 fill , Fazekas András 
20 fill. A zenekar ezúton is köszöne-
tet mond becses párto'óinak. 

— Megvadult bika. Szeg-
halmon törtéin. Rábé István béres egy 
hatalmas bika' vezetett az itat óhoz. 
Az állat valamitől megijedt, a bérest 
fellökte, aztán rátaposott. A szerencsét-
len ember súlyos belső serüléseket 
szenvedett. 

— Tűzoltó-tanfolyam Bu-
dap esten. A bel ügyminiszter értesí-
tette az alispánt, hogy az* ujabb időben 
szokásos tűzoltó tánfnyamot az idei nyár 
folyamán is megtartják Budapesten. Kí-
vánatosnak tartja a miniszter és szerin-
tünk is kívánatos, hogy azt a tanfolya-
mot. a kör ségek részéről min nél többen 
látogas-ák, mert ott tűzrendészet! 
szempontból igen sok hasznos dolgot 
tanulhatnak. Az alispán körrendeletileg 
fogja telhivni a községek figyelmét a 
tanfolyamra. 

— ^Kataszteri munkálat 
Kondoros községben a napokban négy 
á!llami mérnök érkezett hat hónapra 
tervezett ott tartózkodásra, kik az uj 
kataszteri munkálatot folytatják. A 
mérnökök feje M kkay főmérnök, lei-
nek munkatársai: Fényes, Kardos és 
Paksi mérnökök. 

— Vonatkésés. Az elmúlt hé-
ten a Budapest felöl jövő vonatok min-
dig jelentékeny késéssel érkeztek be, 
nem kis hátrányára a kereskedelmi 
forgalomnak. Ennek az állandó késés 
nek az volt az oka, hogy Szolnok és 
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Szajol között a vasúti töltés a Tisza 
Maradásának következtében aláázott .és 
«nnek követkézében meglazulva, meg-

• csuszainlott, ugv h o g y a vonalközle-
kedés rajta lehetetienré vált. Csak 
hosszas és sok idővel járó átrakodás-
sal 1 elletett a forgalommal pedig csak-
nem telj f-sen szünetelt. 

~ Tanítók gyűlése. A bé 
Jkésvárnlegyei általáno s tanitóegyesiilet 
a nmH hétfőn tartotta meg évi rendes 
leözgyülését 13ékéscsabán. M<-*ga I aki to t-
ták az uj tisztikart. Elnök Uhrin Ká-
roly volt alelnök lett. Azután az alap-
szabályokat odaoiód osi to trák, hogy 
ezentúl évenkint nem mint eddig 2-szer, 
csak egyszer tartanak járásköri gyillést. 
Majd Szentgyörgyi Géza tolinok ol-
vasta fel Szociológiai hatások a peda-
gógiában cimü értekezését, melyet 
nagy tetszéssel fogadott a közgyűlés. 

— Az aradi ügyvédi Ica-
WlOLVa közhiijé teszi, hogy az ügy-
védjelöltek lajstromába felvétettek Kut-
lik Sándor dr. Salacz Aladár és Ko-
vács Béla, ar, Mázor Elemér szarvasi 
ügyvédnél joggyakorlaton levők, 

— A posta és a választások. 
A választási mozgalmak idején nem-
csak a jelöltek, nemcsak a kortesek 
és a választó polgárok izzadnak, ha-
nem a postások is, A nagyváradi 
postaigazgatóság ugyanis elrendelte, 
hogy május 31-töl a választások be-
fejeztéig minden posta- és táviró-hiva-
talban éjjeli és nappali lávirószolgá-
latnak kell lennie. 

— Értesítés. A n h gyér de m ü 
közönség tudomására hozom, hogy a 
m. ktr. adóhivatalnál a hivatalos órák 
szeptember végéig r^g^el 7 órá'ól d. 
u. 2 óráig tartanak. Pénzkezelés hét-
köznapokon reggel 9 órától 12 óráig. 
Ili vés István m, kir. adótárnok. 

u 

— Városunk egyik leg-
szebb látványossága jelenleg a 
The Royal Bioskop mozgófénykép szin-
b áza mind e n m ásó d n a p válogatott 
uj műsorral kedveskedik a nézőközön-
ségnek A mozgós/inház a legnagyobb 

kényelemmel van berendezve és a vá-
logatott szép műsort czigányzene kiséri. 
Tűzveszély teljesen ki/árt, mivel a 
mozgófénykép vetítő kamrája belülről 
vaspléh burkolattal van kibélelve, sőt 
legújabban a mozdonyt, valamint annak 
füstfogóját a sátortól egy bádoglemez 
fal védi meg a kémény szikra fogóján, 
esetleg kijövő szikrától. A mozi Szarva-
son nagy népszerűségnek örvend és 
napról-napra zsúfolásig megtelik 

— A bécsi általános köz-
Hórházak V. belgyógyászati 

Osztályán végzett kísérletek alapján 
meg lőtt állapítva, hogy „z F erenéz 
József- keserűvíz oldó és « hashajtó 
hatása ke vesebb adagokra következik be, 
mint minden mns keserű víznél. A termé-
szetes „Ferencz József{t-keserü vizet a 
betegek szívesen veszik be és folytonos 
használat mellett is jól tűrik". Ezen 
elsőrangú orvosi bizonylatból mindenki 
megértheti, hogy önönina.ga érdekében 
jár el, ha bevásárlásánál csak a valódi 
„Ferencz József"-keserüvizet fogadja el. 

K ^zarva^i I p . áll . polg, l e á n y i g , 
tanulmányi kirrmdtilása. 

Május 12^n nagy napra virradtak a 
polgári leányiskola azon növendékei, kik a 
tervbe vett tanulmányi kirándulásban részt 
vettek, melynek célja volt- Fiume és környéké-
nek, továbbá Velencének megtekintése. 

Május 12-én reggel 8 órakor a szarvasi 
vasúti állomáson már együtt volt a 34 tag-
ból álló kiránduló társaság. Mindenütt kipi-
rult, örömtől ragyogó arezot látott az ember, 
várva-várták a pillanatot, hogy elinduljunk 
utunkra. Végre jelt adtak a beszállásra, a 
gyermekek bucsut vettek kedves hozzátarto-
zóiktól, még egy intő szó a szülők részéről, 
egy csók, egy kézszorítás s kiránduló csa-
patunk elfoglalta helyét a m. kir. államva-
suttöl rendelkezésünkre bocsátott lll-ik osz-
tályú kocsiszakaszban 8 óra* 44 perckor 
végre útnak indultunk. 

Kedveseinktől a/ elválás, még rövid 
időre is, rendesen szomorú, de most c^ak 
derült, vidám arezokat láttunk magunk körül, 
hisz mindannyian már előre örültek, hogy 
mennyi szépet fognak látni s ismereteiket 
gyarapíthatják. Vidám beszélgetés, kedves 
tréfák közt gyorsan telt az idő, ugy, hogy 
mí öregebbek is, gyönyörködve az ifjúság 
jó kedvében, egész kényelmesnek találtuk a 
Ill-ik osztály kemény fapadj ut. Egy kissé 
megzavarta ugyan a társaság jókedvét, hogy 
vonatunk egy parasztasszonyt elütött, ki pár 
perc alatt n:eg is halt, de csakhamar ismét 
visszatért a régi jó kedv 

Épen a fentebb említett baleset miatt 
csekély késéssel érkeztünk meg Budapestre, 
hol jó étvágygyal megebédeltünk s 4 óra 
10 perczkor a gyorsvonaton tovább foly-
tattuk utunkat Fiume felé. Ameddig be nem 
sötétedett, mindannyian a Dunántúli vidék-
nek szelíd dombos vidékében gyönyörköd-
tünk. Majd hozzálátott csapatunk a vacso-
rázásnak, Előszedtük a magunkkal hozott 
„hazait" s ki-ki jó étvágygyal falatózott. 
Igazán kedves látvány volt végig nézni a 
viruló leány arcokat, kiket az étkezésnek 
e szokatlan módja, meg jobb kedvre hangolt. 
Alvásról nem is igen volt. szó, egy-egy ké-
nyelmesebb természetű le-ledőlt ugyan, sőt 
el is aludt még a kemény fapadou is, de a 

1 társaság nagyobb része közül ha el is 
szundított valalaki pár perezre, társainak 
vidám nevetése csakhamar kiűzte az álmot 
szeméből. Hajnal felé pedig a társaság 
minden tagja ébren volt, vártuk, lestük, 
mikor pillantjuk meg a tengert, 

Va 1 regényes tájakon, számos alagúton 
haladtunk át. Növendékeink ajkáról mind-
untalan az elragadtatás szava hallható. Az 
ember azt se tudja merre nézzen, nitt bá-
muljon jobban. Delmicze állomáson már 
730 m. magasan vagyunk a tenger színe 
felett, innen még mindig emelkedve érünk a 
hosszas líarszt horj) adásban lévő Lokse 
állomásra, mely 802 méter magasságban 
van, Ezt elhagyva gyönyörű fenyves közt 
haladunk tovább. Folytonosan változik: a 
vidék, Tttrcine állomásról kiindulva nagy-
szerű szikla vidéken haladunk át, nemsokára 

az -555-m. hossza Kob alják alagúton átha-
ladva elérjük 814 m, magasságban fekvő 
Lics állomást. Itt hagyjuk él az erdőkkel 
födött Karsztot s- • kezdődik' a rideg, de 
nagyszerű tengermelléki • Karszt, Kőtuslcókkal 
fedett mezők, zúzott és " töredezett sziklada-
rabok terülnek el mindenütt, melyekben csak 
itt-ott terem valami. 

E nyomasztó, de érdekes vidék déli 
oldatán szemünkbe tűnik a tenger, de pár 
perc múlva nem látunk belőle semmit mig 
végre elérjük a 618 in. magasságban fekvő 
Plasze állomást. Ezt elhagyva a 106 és 
107 őrház között Végképen elébünk tárul a 
Quarneró nagyszerű látóképe. „A tenger! A 
tenger ! " kiáltjuk mindannyian. Csodás ér-
zés hatja át szivünket s mi tauitók kétszeres 
örömet érzünk, hisz látjuk növendékeink 
arczán, az elragadtatást, csodálkozást. Az 
egész látvány szédítő hatással bir. A szem 
hosszú ideig nem tud betelni azzal a szin-
pompával, melyet a délszaki vidék azúrkék 
tengere, sziklás szigetei, öblei, távoli ligetéi 
és hegytömegei nyújtanak. 

Mindig ujabb és ujabb látványosság 
terül szemünk elé, a buccari öböl Graz-szinü 
sziklák között, majd Pertori az egykori négy-
szögű Frangepán kastélylyal. Közeledünk 
Fiume felé, itt már csinos nyári lakok, szép 
rózsalugasok, az olajfa, füge és babér más 
jelleget ad e tájnak. 

Végre meglátjuk Fiume városát, tor-
nyaival, palotáival, a tenger szirtén lebegő 
vitorláival és füstölgő gőzöseivel. Elhagyjuk 
Susak horvát városkát, vonatunk Tersatto 
vára alatt a Reczina völgyön átvivő vas-
hidra ér, átlépjük Fiume határát, még egy 
hosszú alagút, mely már Fiume házai alatt 
fúrja át a szikla dombot s reggel 4 óra 55 
perekor elértük utazásunk céljának egyik 
pontját: Fiume városát. Sietve szállunk le a 
vonatról s igazgatónk vezetése mellett indu-
lunk a Hungária vendéglőbe Majdnem 24 
órai utat tettünk már meg, de alvásra, 
pihenésre senki sem gondolt. Lemostuk 
magunkról az ut porát s indultunk az állami 
polgári leányiskolába, hol Berthoty Károlyné 
igazgató szíves készséggel mutatja meg az 
iskola épületét, a délszaki növényekben 
gazdag kertjüket s ki növendékeket, kedves 
ŰMtal leányokat ad mellénk, hogy fiumei 
tartózkodásunk alatt vezetőink legyenek. 

Elsősorban is a tengerpartra mentünk 
le, majd megnéztük a vásárcsarnokot, a 
halpiaczot, mindkettő szokatlan látvány volt 
nekünk. Utunk most a Chic?a del Duomoba 
vezetett, mely Fiume egyik legrégibb szé-
kesegyháza, művészi faragású márvány szob-
rokkal s remek festményekkel. Jártunk a 
Szt Vid* templombán is, megnéztük a neve-
zetesebb épületeket, József főherczeg remek 
kertjét, mely valóságos paradicsom. Majd 
felkerestük Fiume temetőjét is, ahol szinte 
elfelejtjük, hogy a holottak birodalmában 
járunk. Sudár ciprusai, rózsaligetei közt a 
halál, az Őrök elválás eszméje sem oly 
kétségbeejtő, mint a mi temetőinkben. Innen 
akváriumba mentünk, megtekintettük az 
élő tengeri halak, a medúzák* a különböző 
czápák stb. csoportját. 

(Folytatása következik,) 

Ü z l e t n x s o y i t á s . 
A m, tisztelt közönségnagybecsü tudo-

mására adom, hogy helyben a Be l iczey-
ut II . kér. 8. hsz. alatt 

r ő f ö s diVatárú es Vá Szór? 
üzletet 

nyitottam. Szarvasnak e szakmáju nagyobb 
üzleteiben szerzett tapasztalataim, a nálam 
irányelvül szolgáló szolid kiszolgálás és a 
legjutányosabb áraim remélni engedik, hogy 
sikerülni fog a m. tiszteit közönség kitün-
tető pártfogását megnyérüém. 

Teljes tisztelettel 
Klein Mór* 
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mily fontos a 
rf 

mily hatalom és kincs az, mily 
előnyükben részesül egy » é p nő. 

Szépnek lenni azonban nagy feladat, 
nem elegendő, hogy valaki csinos, fess 
és kedves legyen, hanem» a legfontosabb, 
hogy az arcbőre tiszta legyen. 

A nők tudják ezt és ezért nagy gon-
dot fordítanak az arcbőr ápolására, a 
szépség fentartására és emelésére. 

A FÖLDES-féle 
I 

az egyedüli ¿zer mely 5 -6-szori hasz-
nálat után eltávolít kiütéseket, pattaná-
sokat, szeplőket, iriájfoltokat és az arcot 
fehéríti, üditi és fiatalítja. 

A földes-féle Margit-Créme tel-
jesen ártalmatlan. Páratlan és csodás 
arc-82épitö és a szépséget megőrző 
hatását pedig fényesen bizonyitja, hogy a 
Wienben rendezett „Áusstellung fiir Mo-
derné Gesundheits u. Schönheits pflege" 
nagy aranyérmet és disz oklevelet nyert. 
Kapható az egész vihtgon. Tégelye 1 kor. 

Készíti és postán küldi: 
Földes Kelem'en gyógyszerész Arad. 

Kapható Szarvason : 5—8 
Miklös Pál, Bugyid Andor és 

Csábrády János gyógyszertárakban. B 

5175— 
Szarvas nagyközség elcJljárós/iga. 
. sz. 

ti 
Szarvas község elöljárósága a köz-

ség képviselőtestülete által a honvéd-
h a d a p r ó d iskolánál létesített s a f. 
t anév végével megüresedő epy alapit-
ványi «hely betöltése i rán t pályázatot 
h i rdet . 

Feltételek ; 
1. A pályázó magyar állampol-

gársága ; igazolandó Szarvas község 
elöljárósága által kiállított községi il-
letőségi bizonyitványnyal. 

2. A pályázó Usti alkalmassága 
a katonai nevelésre : igazolandó vala-
mely honvéd, v agy közös hadseregbeli 
tényleges ál 1 o m ó n y béli orvos állal 
szabályszerűen kiállított orvosi véle-
mény nyel ; a beollás pedig — ameny-
nyiben azt az orvosi vélemény nem 
igazolná — külön himlő oltási bizo-
nyityánnyal. 

3. A megkívánt előismeretek : 
valani ely köze piskola (gimn ázium, 
reál iskola, polgári iskola) négy alsó 

osztályának legalább „elégséges" ered-
ménnyel történt elvégzése. 

Ezen előismeretek igazolandók az 
elmúlt iskolai év végbizonyitványával 
és a folyó iskolai év félévi iskolai ér-
tesítőjével, továbbá legalább „elégsé-
ges" eredménnyel letett felvételi vizs-

4. Kifogástalan erkölcsi magavise-
let : igazolandó erkölcsi bizonyitvány-
nyal, azonban csak akkor, ha az is-
kolai bizónyiíványban a kifogástalan 
erkölcsi magaviseletre vonatkozó adat 
nem foglaltatnék, vagy ha a belépés 
nem közvetlenül, va)nmely nyilvános 
iskolából történnék. 

5. A betöltött legkisebb és a lul 
nem haladott legmagasabb életkor, va-
gyis az elért 14-ik és a tul nem ha-
ladott 16-ik életév, amely megállapított 

életkor a felvételi év szeptember 1-ére 
vonatkozik. 

Ezen életkor keresztlevéllel, vagy 
születési bizonyityánnyal igazolandó. 

6. Szarvas község képviselőtestü-
lete által 19 — 98. kgy. szám - alatt 
kiadott, s felsőbb hatóságilag is jóvá-
hagyatott alapító oklevél 3 §-a szerint 
az abtpitvány élvezetében kizárólag 
Szarvas községi illetőségű ifjak része-
sülhetnek. 

A kellőleg felszerelt pályázati 
kérvények Szarvas község képviselő-
testületéhez címezve 1910. évi julius 
hó 10-ik napjának délelőtti 11 órájáig 
adandó be a község főjegyzőjéhez. 

-vason evi u s -

hó 29 én. 
Az elöljáróság nevében : 

Kollár Lajos, s. k Kovács János^ s. h. 
20. "biró* 

H 
^e i^ te lne^ jobb V&Modaba ^eregzfe-u. j -

6110 
ÜO 

. szám. 
Ház eladás. I. ker. Gróf Andrá sy 

uicza 155 szánni ház 
örök áron eladó. Éne-
lcezni a tu la jdonosúénál . 

— Rendkívül életrevaló, kipróbált, 
mudern intézményt ajánlunk tisztelt olvasó-
ink szíves figyelmébe a Budapesten Vili. 
Főherceg Sandor-ulca 30-ik száma alatt fen-
nálló Magyar Otthon penzióban. Evek óta 
általánosan kedvelt, pompásan bevált családi 
szálló ez> ahol mérsékelt napi áron, (mind-
össze három koronáérL is és fokozatosan 
feljebb) teljes' ellátáshoz és lakáshoz, szépen 
bútorozott külön bejáraUt szobákhoz lehet 
jutni. Vidékiek, akiit, rövidebb-hosszabb időt 
kiváünak a fővárosban tölteöi, szórakozás, 
vagy üzleti ügyek intézése végett, a Magyar 
Otthon barátságós hajlékaiban tiyugalffiasan 
berendezkedhet nek Csoportos jelentkezőknek, 
utazóknak, turistáknak, hivatalnokoknak és 
más hivatásuaknak még kivélelesebb kedvez-
mény jár ki. Iskolák vakációs, tanulmányi 
kirándulásai számára egyenesen megbecsül-
hetetlen a Magyar Otthon I 8— 

Villamos világit ás l Tükrös szekrények ! 

Alapelvem szerint minden kuruzslásnak 
ellensége vagyok, csakis orvosilag kezei-
telein jfiapnniat. És így felső S'/áj^ZCl 
jryn liuláítííníil az mvnst idénybe vetiem, 
Négyheti orvosi kezelés után javulás nem 
állt be! A recepttel egy más orvoshoz 
in e 11 len Hat h ét u \áti ism ét senmi i javu lá s 
nem volt észlelhető. hly ffry íél éven át 
pióKál£rattam, 6 orv- srál voltam, de teljes 
gyógyulásba ne ni j üli «illem. Egyszer í*Mik 
e*y énekesnő a ZurUi-r-félo ft/almil. 
g)ői?y«sf-appaiit a a Z t r c K q o h - k v é n m t 
ajánlotta - s mi a cso ia, a.ui engemet 
most megillet t - 5 nap után a kellemet-
len bőr-
vKzkoteg v 

a búr egynéhányszor lehámlott s a bnj 'ól 
megszaburiuLuin A m i t (J o r \ o s égy l é i 
OVHrn ínvin v o l t kd|M4S e l é r n i , azt a 
Znvko . r - f é l e s > r b a d . g y ó í r w n p p a n , a 
j.Ziirlc££lí krémmel1,6 eg)vitMub»Mi 5 mp 
a l ati he 1 y r ebi) z la. Tíi bb t z»e n. k t k ö m ö r -
h o n, b Ö r k í ií t v* b e n, í> ö ni* v U e t ** s é gr-
b e n . y t s / k e t ö bÜrkiHlcsb« '» . binir^ n 5 
paltamUhan 8tb. sw\\e uu k, hasonló-» 
kópén i iy i lakoz 'vjk a Zur{cí»r-félü nzftb» 
pyógySAáp imt i ro l , moly pyoisan s biz-
tosan hat s aniely több orvos által ; 
tatnak s több ezerszer bevágott. Darai jr»t ak 
ára (15° 0-iQ)l kor. 65 (35° 0-ík) 2 50 Wn. 
( i őse bb haiá s u). Ehh p z hozzávaló Z uck°ot!-
krem (zslrUilanii) a bóikrómok IctH-» lu-
tósabb s legnemesebb al \kja TuSuy áiü 
^ 2,50 kor.# kis tubusban 1 2*) kor. 

r'it'yrjni kell a t<íxdr<1lnt{ áltTlu^k lwzn,1tt ti».'»'! csiMijnjfo?;. ra re •. 1 . i( 
l-rj^c e>rck. no.ntí „núis/ere * v. • t i -
ben. A /.ucler t/uhui. ís^-iy s i • r ln a 

Zuck_.i'«kitímct nem pótolja -cninti. 

K a p h a t ó : 

M e z ő t ú r o n : Göllner I i u g ó 

'fitt]. 

W 

zer-

Egy adag 6 fillér. — Touristadoboz 12 a 
zsebben kényelmesen hordható alakban 80 fillér. 

Kirándulásokon, sport-tourákon, hadgyakorlatokon kitüno szolgálatot tesz. 
Bármely vízben oldva kittinö limonádét ad. 

. Készíti; KERTÉSZ ERNŐ gyógyszerész krIstá,^ÍrmUI6 Szabadkán. 
7—25 Kapható : l^S*'®'tamilt ^ ¿ g & o t n t ó úrnőnél Szarvason. 
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t I 
"3.X i 

40 koronától, 

koronától kezdve kaphatok 

B 

E3 TÁRSA, 
est, |V Ferenc 'ie'<-¡ere 2. szám. 

DMil 

- T e r r n P H z e t e s j p ( f , A jég-
fagyasztó küzönséftiiek tudomására ad-
]'ri a (TrÜMWiild-cí/'g, hogy flzlethelyis''*-
gében j ég csakis reggelenként 5 — 7 
óráig kapható. 

— Szarrason ó n í k é s M e s z e -

l e k l e g o l c s ó b b a n b e s ' . e r e z h e t ő k Ö Z V . 

L E S Z J C I I K Á L M Á N X É ó r á s é s é U 

^ZE rész ÍVA I elftl > c n (Ii^t hy -I él e ház) 
a íoginin izinm közelében. Nagy raktár 
mind* nm-mü órákban és ékszerekben. 
Jaxiin^QK pontosan és lelki ismeretesei 
<?azkK-/fii:e<nek. 5 — 

Nagyban eladási árak 

mellett árusítok kát-

ráiyyt, k á t r á o y papi r t , aSz* 

f a l t f e d e l k m e z t , karboli-
i)CÍQ6t koc&í kcQöc&öti 
gépzSir t , gcpo la j a t 25 
százalék árengedménnyel. 

A csépléshez kőSzfQct 
olcsó áron szállítok bármi-
lyen mennyiségben. 

FONTOS!! 
KERESKEDŐK ESIPAROSOK 
• F I G Y E L M É B E • 

1 — 5 
BVK ADOLF i ' * 

Szaryasop. 

i 

I g e o f i o o n j 

i )yon}ta tvái )y~ 

p a p i r o s njeter-

ti)áz&ái}kéQt 24 

k o r ó l j á é r t la-

púrjk oyon jdá -

jábai) k a p b a t ö 

SÁMUEL APOLF 
BELICZEY - UTCZA 9 

a fsjegyzöi irodában közszemlére lesznek 
kitéve, további 8 nap alatt bárki észrevéte-
leket tehet 

A felszólalásokat és észrevételeket a 
községi bírónál írásban keli beadni, vagy 
szóval előterjeszteni. 

Kelt Szarvaszn, 1910« évi május 24-én. 
Az elöljáróság nevében : 

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

A Beliczey-uton a Dérczy féle ház, 
mely áll 6 szoba, fürdőszoba és mel-
lékhelyiségekből, haszonbérbe kiadó. 
Értekezhetni Miron Lajossal 1—2 

Núszár Á. 

* 

Az esküd tbl r ós á gr ól szóló 1897, évi 
XXXIII. t.-cz. 10. §.-a értelmében ezennel 
közhírré tétetik, hogy az esküdtbirák alap-
lajstrnmát a községházán folyó évi június 
első napjától kezdve 15 napon át bárki meg-
tekintheti, tovább^, hogy akár alkalmas 
egyének kihagyásai akár nem alkalmasnak 
bejegyzése miatt e 15 fiap alatt bárki fel-
szólalhat és hogy a felszólalásokra, melyek 

lakás, bútorozott szo ja. zlethelyiség 
fővárosi és vidéki ingatlan vétel-ela-
dási és hirdetési irodája, fKidapfSt , 
ZriQyi-útcza I. <Sr«&ban> p a l o t a . 
Külön osztály ingatlan, birtok* fővá-
rosi házak vételére, eladására, cserére. 
Ezenkívül mindennemű ügyben 5 kor. 
előleges beküldése mellett útbaigazít 
tást, felvilágosítást ad. E czélra külön 
informatiós osztálya van. VáUSfM" 

; Legmegbízhatóbb vállalat. Élafr 
rangú ajánlatok. 
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l 

Fiók 
Gyoma. SZARVAS. Kondoros. 

Hibás lábaknak á 
legipszelését elvál-

czipök miiizléssel 
készíttetnek el. 

EI&őreQdü czipé&züzlet (az Árpácl 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, miu tán a 

N uy Mólt. Magyar Kir. Kereskedelmi kormány támogatása révén tanul-

mányoztam a czipészet technológiáját, miből jeles eredménnyel vizsgáztam, 

TiSzta, fii?ori? tijodcri) njúoka az iráfyyelveri}. 

Kérem a nagyrabecsült közönség kitüntető pártfogását 

S Z Ű C S J Ó Z S E F 
czipé&z n?e&ter. 

r 
Jó meghallgatom és elhiszem ha veszr 
azokból az illatszerekből melyek 
L1TAUSZKY PÁL fodrász üzletének 
k i r ak a táb an látható lc. 

I 

A legjobb gummisarkok, 
krémek, selyemfüzők 

minden színben, 
cipő sámfák 

nagy választékban kaphatók. 

Lúdtalpbetét faragását 
eszközlöm, úgyszintén 

rendes talpbetétek, 
parafagyökér 

és remezbó'l kaphatók. 

/ / I w s z o l o 
szabadkézből 

j ú t á o y o S á r o i ) 

— Cim a kiadóban. — 

Özv. Boros Pálnénak a Halásztelken 
mintegy 138 hold földje tanya-épülettel, 
továbbá egy szabadalmazott 15 soros 
Simlex sorvetögépje meritö kerekekkel 
eladó. Venni szándékozók forduljanak 

Biki N a g y Imre községi aljegyzőhöz. 

Ö l 

Alapíttatott J 880-ban. Telefon szám : 16. 

S A M U E L ftPOLF 
r . . r 

U üi A a Y A S 0 H , B e l i c z e y u t 9. szám. 
& 
w 

Könyvnyomdámban 
mindennemű 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 

mellett készíttetnek. 

i Könyvkötész etem b en 
mindenféle könyvkötészeti 
munkák egyszerű és díszes 
ki vitelben 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. 
Énekes- és imakönyvek nagy 
válásztékban. Minden nem ti 
papír és írószerek nagy 
raktára. — Vidéki -rnegren-

. delések^ pontosan és gyorsan 
"eszközöltetnek. 

idéke" ki 
i>5= 

Sámuel Adolf könyvnyomdája, Szarvason. 
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