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TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : 
BoHcsey-ut I). hova a lap szellemi rőszöt illet« közlemények 

küldendők. 
Wyilttérben egy sor közlési dija 50 fillér. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

Felelős szerkesztő; 

Sámuel Andor. 

KIADÓHIVATAL: 
Beliczey-ut 9. számú ház, hova előfizetési és a hirdetési 

pénzek küldendők. 
Előfizetési dij: Egész évre 8 K. Fél évre 4 K. 
Negyed évre 2 K. Eö:yes szám ára : 20 fillér. 

Mikor már szabad volt az Árpad 
udvarába nem munkapárti polgárnak 
ugy bekukkantani, hogy csendörfedezet 
nélkül is érvényesíthetett a tour-retour 
akarat, hát akkor szerencsés voltam 
valami ujat látni. Igen, nouvauté, szen-
záció készül ott ország-világ csodájára. 
Még nincsen kész, de kész lesz. Söt 
isten szent úgyse fertjg lesz. Forrón 
tüz le a kánikula perzselő napja és az 
izzadó homlokok alul kétségbeesett 
emberek türelmetlen tekintete irányul 
arra a készülő nagy esemény felé. És 
megtudom, hogy ott formálják, fabri-
kálják a medicinát lázas állapoliink 
lehütésére, Jéggyáraí, építenek ! ! Még 
nincs kész, de, kérem szeretettel, kész 
lesz. SÖt isten szent u.íjvse fertig lesz. 
Mikor? Majd ha megérkezik páncél kön-
tösében egy valamire való konkurrens, 
teszem azt Celsius szerint — 20° alatt 
a széllel télapó. Mert üzleti élénkség 

os igazi, produktiv üzlet csak konkur-
rencia* mellett fejlődhetik a fogyasztók 
javára. Így tanítja ezt a józan nem-
zetgazdaságtan. Helyesnek is fogadjuk 
el a tantételét, mert továbbá, ha tut-
produkció következne be, az áru aszalt 
állapotban értékesíthető. És jeget aszalni 
van nálunk sok ehhezértő, 

* 

Az esküdtekre megint rájár a 
rud, amiért olyan verdikteket hoznak, 
melyek pofoncsapják a büntetőjogot. 
Jogászok csóválják a fejüket és azt 
mondják : mi lesz a társadalom biz-
tonságából, ha a külömbözö ember-
ölöket az esküdtek így felbiztatják. 
Hát ebben van valami, a büntetőrencl-
szernek csakugyan társadalomvédö 
hivatása van, de az igazságosságnak 
»¡••csen. Az esküdti lelkiismeret igen 
helyesen azt mondja: arra való va-
gyok, hogy ennek az: embernek dol-
gát Ítéljem meg, nem pedig a társa-
dalomét Ha nem igy fogom föl, akkor 

csapjanak el, akkor ehhez a dologhoz 
jobban ért a biró, akit a paragrafus 
kitanít, hogy mit kell tennie. — Már 
most szent igaz, hogy különösen sze-

i 

relmi dolgokban az esküdtek túlsá-
gosan romantikusak, azután meg ne-
vetséges módon grasszál a beszámitha-
tóság kérdése. De miért az esküdtek-
nek róják fel hibául, mikor a roman-
tikát épen az egész társadalom oltja 
az esküdtekbe és a beszámithatőságot 
pedig épen a hivatott jogász körök 
kezdték feszegetni és vitték tultengésbe ? 

A r p a g á o t i S z t v i S e l ő k 
2 ' ' r g ti.'« • • 

o y C i g d í j í i g y * . 
A megoldásra váró nagy szociális-

kérdések között alig van jelentősebb, 
mint a magánalkalmazottak aggkor! 
ellátásánaK ügye. És hogy e kérdés» 
országos erejűvé még máig sem nőtte 
ki magát, azt kizárólag annak köszön-

T Á R C A . 

Irta : Qöbel Béla B. A. 

Markos Pal 20 éves korában lett fel-
szabadítva asztalossegéddé. A felszabaditási 
nap délutánján nem ment el mulatni, mint 
ahogy más legények szoktak tenni. 0, nem ! 
Ö az egész délutáni anyjának hazában, azon 
kis szobában iölté, amelyet Gáspár anyó 
tizenhat esztendős leányával bírt bérben. 

Ott ült Pál, egész délután Mariska 
mellett és beszélgettek. 

— Maris ! — sóhajtá a legény. 
A leány felvetette kék szemét a him-

zésröL 
— Pál ? ! 

Aztán elhallgatlak mindaketten. Ebből 
állt egész beszélgetésük. Csak akkor iolyt 
noha hosszabban a a'/ó, amikor Gáspár 
ariyó bejött az udvarból. 

De az sem tartott sokáig; neki vissza 
kellett menni a teknő mellé, ruhát mosni. 
Aztán megint csak csend lett; a melyet 
csak néha szakított meg egy sóhaj, vagy 
egy-egy szo. Pedig de szeretett volna Pál 
elbúcsúzni Maristól. El is kezdte; de nem 
tudott többet mondani e szónál: Maris, mert 
mikor a leány ezután rátekintett, nem ju-
tott egyetlenegy búcsúszó sem ajkára. A 
nap már lement, s megkondult az esti harang-
szó, amelyre anyó is bejött, ahbanhagyva a 
mosását, mintegy jelentve, hogy itt az ideje 
az elválásnak. 

Egj pár rebegő szóval mondott mind-
kettőnek búcsút. Aztán az udvaron keresztül 

kicsiny szobájába ment, ott összekötött egy 
kis motyót, amelyet a hosszú útra holnap-
magával visz ; aztán megvacsorált és lefeküdt. 

Sokáig nem jött szemére álom, de-
végre mégis csak elszenderült, Álmában 
látta magát mint vőlegény, látta ín agát mint 
apa, szerető nejétől és gyermekeitől kör-
nyezve , . . 

Másnap reggel, amikor még nem a r a -
nyozta be sugaraival a nap az eget, földet 
ő már a kis bugyorral hátán, s vándorbot-
jával kezében belépett anyjához. Az öreg. 
özvegy Markosné felébredt az ajtócsikorga-
tásra, s felülve ágyában, sokáig nézte fiát,, 
míg végre megszólalt rikácsoló hangon. 

— Na léhűtő mégysz már? Hát csalc 
menj, hanem azt megmondom, hogy pénzért 
ne ifj, mert ha még éhén halsz is* akkor 
sem küldök. Annak a lánynak se irj, mert 

Kapható Szarvason: S á m u e l A d o l f könyv- és papirkereskedésóben (Beliczey-ut 9. szám), valamint 
minden nagyobb dohánvtözsdében. " 
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h etjük, hogy a m gáiitisztyiselök kü-
lönböző egyesületei nern bírtak akkora 
társadalmi súlyt szerezni, arai elegendő 
lett volna a kormányhoz és törvényho-
záshoz e tárgyban többszörösen heter-
jesziett kéreimük megfelelö támogatá-
sara. 

Az állam, a törvényhatóságok, 
nemkülömbén azok magánvállalkozásai, 
ha valakit alkalmaznak, az illető nyom-
ban tagja, lesz valamely nyugdíj intéz-
ménynek. Az alkalmazás és nyugdíjjo-
gosultság szinte el választ hatatlanul 
egybe vannak kapcsolva. Ha hozzá 
vesszük azt, hogy félre nem magya-
rázható törvényekkel os szolgálati prag-
matikákkal védett állami tisztviselőnek 
az állása sem annyira bizonytalan, 
mint egy kizárólag munkaadója szeszé-
lyétől függő magántisztviselőé, méltán 
csodálkozhatunk, hogy a magyarországi 
magánhivatalnokok, akiknek a száma 
pedig mint minden országban, igen 
tekintélyes* — elementáris erővel nem 
követelték eddigelé, hogy nyugdíjügyü-
ket, aggkori ellátásukat a törvényhozás 
rendezze. 

Szó sincs róla, hogy minden na-
gyobb szabású magánvállalatnál máig 
is meg van a nyugdíjintézete. Az is 
bizonyos, hogy az egy szakmába tar-
tozó magánalkalmazottak is létrehoztak 
€gy-egy nyugdíjintézetet, de az ilyen 
nyugdíjintézetek egyáltalán nem felel-
nek meg annak a régóta hirdetett szo-
ciális elvnek, hogy egy-egy alkalmazott 

aggkori ellátásának biztosítására szol-
gáló költségeket nemcsak az illető al-
kalmazottnak, hanem a munkaadónak 
is kell viselnie. Szó sincs róla, hogy 
az évi járadék biztosi tó intézetek mai 
fejlettsége mellett bárki a világon tud 
öreg napjaira nyugdijat, elhalálozása 
esetén pedig özvegyének és árváinak 
fentartási költséget biztosítani és az 
előrelátó gondos ember meg is teszi 
ezt, ámde ne feledkezzünk meg arról, 
hogy a nyugdíj biztosítás ilyen formá-
jában a terhekből éppen az nem veszi 
ki részét, akinek legfőbb érdeke volna, 
hogy a nyugdíj kérdés kedvező megol-
dása ne okozzon álmatlan éjjeleket 
egy-egy alkalmazottjának. Ha az állam 
és a törvényhatóságok szintén ki veszik 
részüket egy-egy nyugdijintézet fenn-
tartásával járó terhekből, méltányos 
dolog, hogy azok is vegyék ki, akik a 
magán alkal mazo ttaknak kenyeret 
adnak. 

Erre azonban az ország munka-
adóit más nem tudja kényszeríteni, 
mint a törvényhozás, az állam a maga 
mindenható erejével. Társadalmi utón 
ezt a kérdést, aminthogy nem sikerült 
megoldani a nyugati államokban, éppen 
ugy nem fog sikeuilni minálunk sem. 
Ezzel tisztában is vannak már a ma-
gán tisz tviseIö k érdek képvisele(i szerve-
ző; igy a többek közt a Magántisztvi-
selők Országos szövelség és a Magyar 
Gazdatisztek és Erdöliszlek Országos 
Egyesülete is. Ez a két hatalmas szer-

vezel, amely amellett, hogy t tagjai 
részére nyugdíjintézetet létesített és 
tart fenn, teljes egyetértelmuséggel 
helyezkedtek arra az álláspontra,.hogy 
a magántisztviselők aggkori ellátásának 
jelentékeny szociális kérdését kizárólag 
a törvényhozás oldhatja meg, még pe-
dig minden magán alkalmazottra kőtele-
ző nyugdíjbiztosító intézmény létesítésé-
vel, 

E kérclés megoIclásának utjelzői 
eddig csak niemorandumoít voltak. A 
legújabb eredmény is egy memoran-
dum, melyet a magántisztviselők szö-
vetsége a kereskedelemügyi miniszter-
hez nyújtott be, s azt a kérelmet tar-
talmazza, hogy a miniszter rendelje 
el a legközelebbi népszámlálás kereté-
ben a magánliszlvistlőí kereseti viszo-
nyaira és egyéb más, a íivugclijintéz-
mény felállításához szükséges tudniva-
lókra vonatkozó adatgyűjtést. Ez a kí-
vánság, meg ehetősen szerény, annálin-
kább teijesiihetö. Megeshetik azonban, 
hogy a kívánalom szerénysége dacára 
is, a magántisztviselők kötelező nyug-
díj biz to sí tásá n ;ik ü gye m eg f i-n e k lik. 
Ekkor aztán mar igazán nem marad 
más hátra, minthogy a magánalkalma-
zottak érdekképviseleti szervei kitűzzék 
a harci lobogót és országos agitáciőval 
hívják fel a közvélemény figyelmét 
erre a fontos kérdésre. Meg vaayunk 
róla győződve, hogy a józanul ítélő 
közvélemény haladéktalanul azok mellé 
szegődik, akik ez ügyet évek óta ébren 

• tasrasutaaraflusa 

úgyis kiteszem a házamból, s ne is gondolj 
.arra. hogy elveszed, mert ilyen kolcins ivadék 
nem kell a Jamiliámban. Ezt akartam csak 
•megmondani, most már mehetsz, nem Lá-
nom, ha mindjárt a polcol fenekére is. Eredj, 
lódiiij I ne tátogasd a szádat. 

Pál szónélkül fordult ki az ajtón. Nem 
hitte, hogy ilj7en szavakkal bucsuzék el tőle 
édes anyja most; bármilyen mostohán is 
Mn t vele azelőtt. De mit törődött az Pállal; 
«csak a pálinkája meglegyen, a többi az 
mellékes. Most is, hogy fia elmeut, vánkosa 
alól kivette a pálinkás-üveget; nagyot húzott 
Belőle és hanyatfekve iparkodott mielőbb 
«elaludni. — Pál pedig odament Mariska 
ablaka alá, s ott állt sokáig, sokáig köny-
myezve; mig végre a kapu felé irányozta 
lépteit. A kapu elé érve, ott látta Marist; 
.-aki már várt rája, hogy elbúcsúzzék tőle. 

— Maris, — mondá a legény remegő 
íhangon. 

— Pál, — felelt az és elkezdett sírni. 
— Maris, megvársz-e, mig visszajövök? 

Megvárlak, de te visszajősz-e hozzám ? 
A legény nem felelt, hanem átkarolta , 

•öt, s egy forró csókot nyomott az ajkárai 
E csók volt szerelmi vallomásuk, e csók 

volt eljegyzésük csókja; szeretlek egymást 
régóta. A legény Hutta, hogy a lány szereti; 
a lány meg tudta, hogy a legény szereti. 
Tudták, hogy szerelik egymást, anélkül, 
hogy azt megmondták volna egymásnak. A 
csók után elváltak. 

ÍM a hosszú vándorutjára indult, hogy 
a nagyvárosok asztalosmestereinél tapaszta-
latokat szerezzen, hogy aztán tudását kie-
gészítve visszatérjen, s itt akkor a kis város-
kában a maga mestere legyen. Maris pedig 
visszatért anyjához, akivel ekkor már a 
teljesen berúgott Markosné veszekedett, válo-
gatott szavakkal adta tudtára, hogy még 
aznap egy másik lakásba költözködjék, 
Úgyis lett: Gáspár anyó leányával még 
aznapon egy másik kis szobába költözött. 

11 
Egy vándor haladt, sántítva, fáradtan, 

a szőlők között. A nap forrö déli sugarai 
kényszeritették, hogy rongyos kabátját vállára 
vetve, vigye. Lépte nyomait egy-egy csepp 
vér jelzi* annyira megsebezték mezítelen 
lábait a kövek. Dé ezt még mind kibirná, 
esak a szomjúság ne gyötörné annyira. Kis 
kavicsot vett már szájába, de ez sem hasz-
nál. Érzi, hogy nemsokára elhagyja ereje: 

összerogy, Sehol egy kut az ut mentén, ahol 
szomjat olthatná. Sehol egy ember, kitol 

• egy ital vizet kérhetne. Egy-két kutat látott 
! ugyan a szőlőkben. De hogyan jusson oda? 

A szőlők mind körül vannak keritve. 
Átimorja a kerítéstL? Azt nem meri meg-
tenni, hALba meglátja a hegyőr, aki őt olyan 
durván utasította 61, mikor tőle egy korty 
italt kért. Még be találná kisérni, Ugyanez 
okból nem mer a szőlőtőkék fehér és kék 
fürtjeiből tépni. Pedig milyen szabaditóan 
csillámlanak azok a keritesen által. Tánto-
rogva vonszolja magát tovább, mig végre 
megpillant egy kutat az utmentén. Szeme 
felcsillan, kiszáradt ajkán mosoly jelenik 
meg, s bár érzi, hogy térdei reszketnek, 
sietni kezd. 

Már majdnem elérte, midőn megbotlik 
és elesik. Összeszedi összes 'erejét, botja 
segélyével felemelkedik, egy lépést tesz, s 
azzal odavágja magát a kerítéshez, A kerí-
tésen tul meglátja a szőlőfürtöket. Hátha 
tépnék egy fürtöt, gondolja magában, s 
attól felüdülve, talán el tudnék menni a 
kittig, Benyúl a kerítésen, la tép egy fürtöt, 
már-már az ajkaihoz emel egy s/.emet, mi-
kor egy puskalövés hangzik. Érzi, 

m t < i 

i-i.' City a k iadóba ! ) 
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tartják. Ez a közvélemény követelő 
szava. Elölte meg kell hajolni a legeifo-
gul tabb kormanynak és törvényhozás-
nak is. 

A korc&n>ák 
v/asári)apí bezárása. 

Végre megjött az első fecske ! 
Mennyi kérvényezés, mennyi be 

széd, mennyi deputációzás volt már 
avégből, hogy a kormány rendelje el 
a korcsmák és pálinkamérések vasár-
napi munkaszünelét. A törvényhatósá-
gok szab á 1 yrendeleteket hozIak, saját 
hatáskörükben akarták megcsinálni azt, 
amit a kormány nrm akart általánossá 
tenni az országban. Sajnos, sem a kér-
vényez és nek, ?em a dep utációzásnak 
nem volt semmi eredménye. A törvény-
hatóságok szabályrendeleteit pedig nem 
hagyta jóvá a kormány. 

Hiszen csak hogy ogvebet ne em-
lítsünk, a Hangya legutóbbi kongres-
szusa szintén kérelmezte a korcsmák 
vasa rn a pi m u n k asz ü n e té n e k el ren d eI é-
sét, ámde kérelmét érdemlegesen nem 
intézték el. Hogy miért, miért nem, arra 
elfogadható magyarázatot adni nem tud 
senki. A mindenkori kormányok hivat-
koztak az állani pénzügyi érdekeire s 
abban a véleményben voltak, hogy a 
korcsmák vasárnapi bezárása a bor és 
szeszadó csökkenté t vonja maga után. 
Pedig ebben a dologban valamennyi 
pénzügyminiszter, valamennyi belügy-
miniszter tévedett. A korcsmák és pá-
linkamérések vasárnapi bezáratásának 

» • • • • • • ^ • h h h i ^ H H oki tmmmmmmmmtm 
melléhez ütődött valami, még látja nem 
messze tőle a hegyőrt, füstölgő fegyverrel 
kezeben, s aztán e sóhajjal : „Maris"! elterül 
a földön holtan. Szivén találta a hegyőr 
golyója, aki lát la, mikor a szőlőt tépte, s 
azért rásütő puskáját, hogy megijessze, 

111. 
Gáspár anyó egy reggel felébredve, 

«irva lálta az ágya szélén ülve. 
— Mi bajod, lányom ? — kérdezte 

csodálkozva, 
— Meghalt Pál, anyám, én megál-

modtam. 
— Már hogy mondhatsz lányom ilyent, 

mikor csak tegnap olvastad levelében, hogy 
ép egészséges. 

— Meghalt, anyám; ő maga mondta 
azt nekem álmomban. 

— De lányom, nem tudod azt, hogy 
az álom mesebeszéd ? 

— Nem, anyám, én érzém, hogy ez 
igaz. Hallgass csak ide, s te is elfogod azt 
hinni. Álmomban megnyílt az ég. s nagy 
fényesség közepette leszállt hozzám Pál, 
sápadtan* hófehér ruhában, s hideg kezével 
•megfogta kezemet és ezt mondta : 

„Maris, ne várj engem, mert én meg-
tudtam/1 

nem az a főcélja hogy a nép keveseb-
bet igyék, mert elvégre inni való szük-
ségletét vasár- is ünnepnap előtt való 
napon is beszerezheti, ha ép inni akar. 

A korcsmák vasárnapi munkaszü-
neténMc legfőbb célja az, hogy különö-
sen a falusi népet megóvjuk a korcs-
máz ássál járó nagy anyagi és erkölcsi 
veszedelmektől, a mértéktelen dözsö-
léstol, az ezzel járó eladósodástól, du-
hajkodástói, verekedéstől, söt, mint 
legutóbb az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület szociális szakosztálya helye-
sen rámutatott: a nemzetközi szociá-
lista mételytől. A legfőbb indoka tehát 
a koi csmák vasát napi bezáratásának 
az erkölcsi pusztulás megakadályozása, 
A vasárnap munkaszüneti nap, tehát 
több alkalom van az erkölcsi züllés 
minden fajtájára. Maga a tétlenség is, 
amelyet nemhiába neveznek az ördög 
nyugvó párnájának, ösztönszerűleg ké-
szíti az embereket a korcsmák, a korcs-
mában található könnyebb fajta szóra-
kozások keresésére, az ivásra s ennek 
végső következményére: a duhajko-
dásra. 

Mindezek dacára, amint emiitettük, 
a kormány nem igen akart hallani a 
kor csm ák vasár napi m u n kaszü nelérő I. 
Kétszeresen örvendetes dolog tehát, 
amidöu anói kapunk értesülést, hogy a 
kormány, és pedig elsősorban a belügy-
miniszter ebben a kérdésben megvál-
toztál ta eddigi álláspontját. 

Szilágy vármegye törvényhatósági 
bizottsága jutott abba a kellemes hely-

„Pál él"! 
— Alig, hogy én e két szót kimond-

tam, ő széthúzta keblén a fehér leplet, s 
szive fölött láttam egy kis barna lyukat, 
amelyből vér szivárgott ki, és mondta: 

— Látod, itt a seb, amely miatt meg 
kellett halnom, hiszed? 

— Hiszem, Pál, — feleltem. 
— S mit fogsz tenni most, hogy meg-

haltam? — kérdezte tőlem. 
— Gyászolni foglak, — feleltem, — 

gyászolni foglak, mig nem találkozunk. 
— Türj és szenvedj, akkor találkozni 

fogunk, mert azoké a menyek országa. 
Ezt mondva eltűnt; és én gyászoini 

fogom őt. 

És látni lehet egy Öreg anyókát, amint 
naponkint a templomba kísér egy szép 
szőke leányt, ki olyan buzgón kéri az Istent, 
hogy adja vissza elveszett vőlegényét. 

És látni lehet egy öreg asszonyt na-
ponkint, amint részegen hazatér a pálinka-
mérésből, rútul szidalmazva fiát, ki eltávo-
zott, és most nem küld neki pénzt, hogy 
többet ihasson. 

zetbe; hogy a korcsmák, sörházak és 
palin kaméresekről alkotott szabályren-
deletet a kormány F. évi március hő 
3bén minden kikötés nélkü jóváhagyta 
s így rövid időn belül életbe léphet a 
szabályrendelet e) pontja, amely szó-
szerint így hangzik : 

e) A korcsmák az 1891. XIII. tc. 
1. §-ában meghatározott ünnepnapokon, 
vagyis vasárnap és Szent-István napján r 

valamint a keresztyén vallásfelekezetek 
ünnepein, úgymint karácsony, húsvét 
és pünkösd első napjain egész napon, 
át zárva tartan dók. 

Szilágy megye alispánja már is 
kiadta a járási főszolgabírókhoz, pol-
gármesterekhez és községi elöljárókhoz 
intézett rendeletét, amely szerint a 
belügyminiszter által jóváhagyott sza-
bályrendelet f. évi június hő 5-én életbe 
lép. Junius hó 5-töI kezdve tehát Szi-
lágymegye területén vége szakad a 
korcsmai duhajkodásnak, megfogynak: 
a részeg, garázda emberek, megszűn-
nek a dőzsöiést követő verekedések, 
civíikoclásnk, mert a törvény erejével 
biró szabályrendelet első sorban is az 
el'ene vétő korcsmárost sújtja szigora 
büntetéssel. 

Nem tudjuk, a többi törvényható-
ság követni logja-e Szilágy vármegye 
példáját, ele mindenesetre kívánatos 
volna, ha valamennyi vármegye köte-
lességének tartaná a Szilágymegyéhez; 
hasonló szabályrendelet alkotását, k 
belügyminisztériumban megtörött a jég-, 
nem kell félni attól, hogy a miniszter 
ezután megtagadja hasonló szabályren-
delet jóváhagyását. 

Szilágyvármegye szabályrendelete' 
egyébb rendelkezéseiben is megérdemli,, 
hogy közfigyelemre méltassák. így 
mindjárt az első §-a kimondja, hogy 
korcsmát pálinkamérést télen át este* 
S-kor, nyáron pedig 10-kor be kell; 
csukni, kivéve Szilágyvármegye váro-
sait, ahol a szabályrendelet valameny-
nyire kitolja a zárórát. 

Az első fecske megjött tehát. Itt a; 
legfőbb ideje, hogy a többi nyomon* 
kövesse. Az állam fmancpolitikájától1 

nem várhatjuk azt, hogy a korcsmák 
vasárnapi munkaszünetét az egésze 
országban általánosítsa, ámde Szilágy-
vármegye szabályrendeletének belügy-
miniszteri jóváhagyása mutatta azt az: 
utat, amelyen a törvényhatóságok ha-
ladva, élét vehetik a vasárnapi korcs-
mázás szörnyű nagy anyagi és erkölcsi 
veszedelmének. 
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: H Szarv/aSi : 
Választási l)arc-
Hosszú választási kortézia után 

junius 9-én került döntésre a szarvasi 
mandátum, amely csaknem mindig 
függetlenségi kézbe adatott. A mostani 
választásnál is a szavazatok összered-
ménye az, ho?y Szarvas város csak 
függetlenségi és 48-as képviselőt tün-
tet ki bizalmával. 

E választásnál ugyan három név 
körül lolyt a csatározás, de voltakép 
két párt állott' egymással szemben a 
•67-es párt, és az ezzel teljesen ellen-
tétben álló, a magyar nemzet függet-
lenségéért harcba szálló 48-as párt. 

A választás lefolyását a követke-
zökben adjuk: 

Jelöltek voltak : 
Haviár Dani, függ. és 48-as párti 
Medvegy Gy. „ „ „ gazdapárti 
Dr. Zsilinszky Mihály munkapárti 

Reggel kilenc órára tűzte ki a 
választás kezdetét Dr. Eeismann Adolf 
választási elnök, kinél a törvényes ha-
táridőben fönti három jelöltet ajánlot-
ták. A választás a legnagyobb rendben 
folyt le. Egyedül a gazdapártban Áchim 
Andrásnak, a hirhedt csabai nép vezér-
nek, a megjelenése idézett elő Incidenst. 

A szavazatok aránya ez volt d. u. 
fél 1 órakor: 

Haviár 159 
Zsilinszky 154 
Medvegy 120 

A Haviár partiak a „Központból" 
húszas turnusokban vonultak fel, és a 
városháza udvari oldaláról járultak a 
szavazó küldöttség elé, a Zsilinszky 
pártbeliek az Árpádból vonultak fel a 
főutcán, mig a Medvegy pártiak a 
Kossuth Lajos utcai párthelyiségükböl 
tiz-hu szas turnusokban. 

Délután l/i 4 órakor a szavazatok 
ágy oszlottak meg: 

Haviár 410 
Zsilinszky 403 
Medvegy 169 

Már négy óra körül az első sza-
vazat szedő küldöttségnél szórványosan 
jelentkeznek a szavazók, mire Dr. 
Heismann elnök, pont 4 órakor kitűzte 
a zárórát ötre. A másik küldöttség el-
nöke Dr. ,Glásner pedig fél 5-kor fél 
«6-ra tűzte ki a zárórát, 

A szavazatok végeredménye volt: 
Haviár Dani 544, Medvegy György 188, 
és -Zsilinszky 621. Mivel pedig a tör-
vény értelnében az egyik jelölt sem 
nyerte el az absolut többséget, pótvá-
Jasztásra kerül a sor a két legtöbb sza-
vazatot nyerő jelöltek közt. Pótválasz-
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tás lesz tehát Haviár Dani és Zsilinszky 
Mihály közt, minek a választás napjá-
tól 14 napon tul és 24 napon belül 
kell végbmnenni, 

A pótválasztás Haviár Dani gyö-
zelmével végződik, mert a 67-es párt 
600 körüli szavazata a 48-as párt 
7—800 szavazatával találkozik. 

h í r e k . 

— A megyei központi választ-
mány ülése Békésvármegye központi 
választmánya dr. Márki János elnölete 
alatt 9-én ülést tartott, amelyen elha-
tározták, hogy a gyomai és orosházi 
kerületekben a pótválasztást 21-én fog-
ják megtartani. 

— Tiz éves találkozó. Tegnap-
előtt volt, illetve inkább csak lett volna 
a 10 éves találkozója a főgimnáziu-
munkban 10 évre érettségizőknek. Alig 
7—8-an tartották meg fogadalmukat és 
jelentek meg a találkán. Az Árpád 
kerthelyiségében Benka Gyula szere-
tett igazgatójuk társaságában barátsá-
gosan elbeszélgetve újították fel a rég-
múlt kedves emlékeit. 

— A közigazgatási bizott-
ság Ülése. Békésvármegye közigaz 
gatási bizottsága junius hó 13-án tarja 
rendes havi ülését Ambrus Sándor alis-
pán elnöklete alatt. 

— Népgyűlés. A függ. és 48-as 
párt kör helyiségében ma délután 2 
órakor gyűlést tart. 

— Évzáró vizsgálatok. A 
szarvasi ni. kir. állami elemi és nöi 
kézimuuka fan olyammal egybekap-
csolt polgári leányiskola évzáró vizs-
gálatai junius 16-tól, 21-ig tartanak. 
Az évetzáró ünnepély 23 án lesz. Az 
ünnepély m ű s o r a : 1. „Ima a vizsga 

f 

után" Bognártól. Éneklik a polg. isk. 
L és II. osztályú n. 2. „A vadász 
okuláréja" Pósa Lajostól. Szavalják : 
Neuman Jolán és Pollák Kati el. isk, 
II o. n. Nagy Mariska, Péterffy Matild 
Hanó Mariska el. isk. L o. n. 3. „Ka-
rácsonykor" Szábolcska Mihály tóL 
Szavalja: Turek Matild el. isk, III. o. 
n. 4. XA határontt Havas Istvántól. 
Szavalja: Sterbetz Ilonka el. isk IV* 
o. n. 5. Kuruc nóták a) Gyönge vi-
olának. b) Rákóczi kesergő]e. c) Ku-
ruc tanya, Énekli a polg. isk 1L osz-
tálya. 6. Önképzőkör! titkár jelentése. 
Tart ja: Veres Margit polg. isk. IV. o. 
n. 7. ,Halottak napján0 Téglás Gá-
bortól, Szavalja : Simon Etelka polg. 
isk. I. o. n. 8. „Dié Wallíahrt nach 
Kev)ár.14 von Heine. Szavalja: Rethy 
Margit polg. isk. IV. o. n, 9. „Ná-
lunk" Niltől. Szavalja Brauner Anna 
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polg. isk. 11. o. n. 10, „Gyermekmo--
soly • Harsányi Kálmántól Svavalja : 
Tóth Májia po]g\ isk. 111, o. n. 11 
„Az ős/" Erődi E-től, Éneklik a polg. 
isk. 1., II. és 111, o. ii, 12. „Szivár-
vány" Váradi Anialtól Szavalja : Mo-
ravcsik Etel polg, isk. IV. o. n. 13. 
„L/ Apropos" Irta : Delzeuses, Sza-
valja : Mocakonyi Jolán polg. isk. 1. o 
n. 14. Igazgatói jelentés 15. , Dalra 
Jel."- Induló Aht Ferencztől. Énekli a 
polg. isk. 1. és II. osztálya. 

— Öngyilkosság. Turbuc Sán-
dor , 70 éves szeghalmi lakos, kama-
rájának padlás feljárójára felakasztotta 
magát. Mire felesége észre vette, már 
meg volt. halva, 

— Verekedő legények Va-
sárnap délután az Erzsébet ligetben 
Maradék György, Kreszan Mi luUy 
Benkó Pál és Benyó Mihály szarvasi 
legények csinos kis verekedést rögtö-
nöztek és egymást alaposan eMgyabu-
gyál ták. K tiImiösv-n M aradék Gyögy 
kapott bővein megmaradóit, Őt verték 
meg a t. i. a legalaposabban, A kihá-
gási eljárást valamennyien ellen meg-
indították. 

— A csabai diákok tor-
naversenye. Méreteiben és minő-
ségben egyaránt, nagys^ahá-u torna-
verseny fo!yt le vasárnap délután és 
megelőzőleg szombat délután érj vasár -
nap délelőtt Csabán. A tornavei>.enyt 
a csabai ág. h. ev. Rudolf-főgimná-
zium tanári kara rendezte s résztvet-
tek benne a főgimnáziumon 
kivül : a békési ref., a gyulai róm., 
kath., a hódmezővásárhelyi ref. s a 
nagyszalontai áll. főgimnáziumok 25 
25 tanulóval több tanár vezetése alatt. 
A verseny minden tekintetben fényesen 
sikerült, ami különösen Áchim Károly 
torntanárnak és Székely Vilmos tanár-
nak a verseny titkárának az érdeme, 
kik igaz buzgalommal állották az ügy 
szolgálatába, 

— Tűzoltók mulatsága. A 
szarvasi tűzoltóság vasárnap ünnepélyes 
kivonulást rendezett az Erzsébet-ligetbe 
s este táncmulatság volt, mely anyagi 
és erkölcsi tekintetben kiválóan sikerült. 

— Kivándorlás Béhésme-
gyéből. Békés vármegye alispánja ez 
év február 1-től április 30-ig terjedő 
időben 196 egyen számára 140 darab 
útlevelet adott ki, amelyből 120 Ame-
rikába. 20 pedig egyéb helyekre szólt 
A kivándorlók az egyes községek sze-
rint következőkép oszlottak meg: 
Endröá 35* Békéscsaba 19, Orosháza 
és Doboz 13—13, Gyula 10, Gyoma 
9, Tótkomlós és Békés 6—6 ember. 
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— Elszámolás. A szarvasi önkén-
t e s tűzoltó testület az áltála 1910. évi jun. 
,hó 2-ikén rendezett népünnepély és táncmu-
latság bevételéről és kiadásairól a nyilvá-
mosság előtt következőképen számol el ! 
íBevétel: a délután népünnepélyen 89 k. 50 
tfelülfizetések a délutáni népünnepélyen 27 
k. belépti dijak az esti táncmulatságon 139 
•ic. 80 f. felülGzetések az esti táncmulatságon 
150 k, összes bevétel 403 k. 30 fillér. Ki-
adás. Meghívók nyomatása, kihordása, pos-
taköltsége, plakátok, helyhatósági engedély 
dija 64 k. 24 f. terembér, a terem díszítése, 
tűzijáték 35 k. 14 f, zenészek kialkudott 
bére 70 .k. a népünnepélynél felhasznált 
..anyagok, kifizetett dijak és egyébb apró 
kiadások 37 k, 44 f. napszámosoknak fize-
tett 6 k, 80 f. összes kiadás 213 k. 62 fill. 
mely összeget levonva a fenü bevételből 
marad 189 kor. 68 fill. azaz Egyszáznyolc-
van kilenc korona 68 fillér tiszta jövedelem, 
amely Összeg a gyűjtésből felmaradt 2ü 
fillérrel együtt a testület megtakarít ott pén-
zéhez a s/arvasi takarékpénztárban a 18] 19 
száma betétkönyvre elhelyeztetett, A rende-
zőség ez utón mond hálás köszönetet azon 
pártfogóknak, akiknek bőkezűsége folytán 
tudta a fenti jövedelmet elérni. Felülfizet-
tek : Balassa Sándor 1 k„ Bárány Béla 4 k, 
Dr. Belopotoczky György 9 kM Bencsur 
Vilmos 1 lú, gróf. BoIzh Géza 20 k. Bükfi 
Mihályné 20 fillér. Bradma János 5 kM 

Buk Adolf 1 k,, Deák Ferenc 9 k. Dóka 
Gyula 1 k.. dr Fuksz Béla ü k., Gerlei Jenő 
1 k„ Grösz Lambevt 4 k. Haviár Dániel 20 
k., Dr. Iíaviár Gyula 9 kM Holub Mihály 40 
f., Horváth Dezső 1 k., Jeszenszky Frigyes 
-5. k., Kellő Gusztáv 9 k , Kertész Elek 20 
f. Kob&k József 60 filér Köhbr István 2 k., 
dr. Mázor Elemér 9 k, Matök Sándor 1 k.. 
Qszterlaud Jenő 1 k<, Placskú István 9 k,, 
Robitsek Samu 10 k\, Sall Károly 4 k. dr 
Scheiner Miksa 1 k. SchIosser János 60 f, 
Simkovits István 4 k. Sterbetz Gábor ü k. 
Sulyan János 1 k. S*arvasi IJirlap szerk. 1 
k\ dr. Szlovák Pál 5 k. Vitális János 3 k, 
.Zvarinyi János 5 korona. 

Az aranyeres hánlahnak 
nem annyira a hivatástól erednek, rit-
kán öröklöttek, hanem főleg az állandó 
székrekedés következményei. A IPe-
renéz József-keseriiviz az aranyér-
nek és a béles úornamiiHlen bántál má-
nak természetalkoLta gyógyszere. Aki 
ilyen bajokban szenved, igyélt regge-
lenkin t éhgyomorra fél pohár Feréncz 
t J ö m f 1 keserű vizet s örömmef; fogja 
tapasztalni, hogy állapota mily gyor-
san javul. 

A nj, Jjií. 

tanulmányi kirándulása. 
Folytatása. 

Majd megindultunk, jő darabig a ten* 
igörparton haladtunk, mely itt sokkal tisztább, 
homokosabb, tehát fürdésre alkalmasabb, 
mint Abbáziánál. Fölmentünk a Teraphia 
^szanatóriumhozpa gyönyör© kgrt és épület 

mindnyájunk figyelmét lekötötte. Gyönyörű 
rózsalugasokat láttunk s megbámultuk a 
csödásnagyságu s vadon is növő oroszlán-
szájat, Általában véve birkvenicza ma még 
nem oly szép, nem is oly népes, mint 
Abbázia, de gyors fejlődése szembetűnő s 
pár év múlva valószínűleg az lesz a magyar 
embernek tengeri fürdője. 

3 órakor délután visszaindultunk Fiu 
méba. Útközben érdekes látvány a tinha-
lázzat kötötte le figyelmünket. Egy-egy csen-
desebb, védett helyén a tengernek magas 
létra tetején, üt az egyik halász, folyton 
figyelemmel Kíséri a kifeszített hálóba érkező 
v in halat s kellő pillanatban jelt ad társainak, 
hogy a hálót vonják a partra, ahol azután 
a halakat agyonütik, 

Még nem volt 5 óra, amikor visszaér-
keztünk Fiumébe. Nem lévén egyébb dol-
gunk, vacsora előtt kint sétálgattunk a 
Hungária vendéglő előtt s véletlenül érdekes 
népszokást figyelhettünk meg. Előkelő lako-
dalmi menet jött arra s a szép mennyasz-
szonyt jobbra-balra osztogatta a gyermekek-
nek a jó cukorkákat. Elképzelhető, hogy 
mennyi gyerek volt a kocsi körül, de a 
figyelmes mennyasszony, ami szerényen egy • 
helyben álló növendékeinket is észrevette s 
neki is juttatott az édességből bőven. 

Vacsora után mindegyikünk kezébe 
vette csomagját s siettünk a mólóra, hogy 
K óra 15 perckor elinduljunk a hajdan oly 
hatalmas, a történelemben nevezetes szere» 
pet játszó Velencébe, amelyről annyit hal-
lottunk, olvastunk. 

Amikor kiértünk a mólóra, ott füstöl-
gött már a hajúnk, a hatalmas „Hegedűs 
Sándor," Őszintén megvallom, nemcsak nö-
vendékeink, de mi felnőttek is szorongó 
érzéssel léptünk a hajóra, hisz annyit hal-
lottunk mar a tengeri bet^égröl. , igy nem 
is csoda, hogy azt képzeltük, a hosszú 
tengeri ut alatt mi is megkapjuk. Természe-
tes, hogy citrommal, konyakkal felfegyver-
kezve vártuk a rettegett ellenséget, a ten-
geri betegséget, mely azonban tudván, hogy 
gyenge nőkkel van dolga, udvariasan kitért 
utunkból. 

Társaságunk mindjárt a hajú-fedélzetén 
foglalt helyet s arnig el nem indultunk, 
nagy érdeklődéssel figyeltük meg az élénk 
sürgést-forgást a ki kötőben. Hajónk elindult. 
Az élénken csevegő társaság egyszerre ko-
mollyá válik. Csodálatos érzés hatja át 
sziveinket, közelebb érezzük magunkat az 
Istenhez, itt jobban érezzük nagysága hatal-
mát. Még a legelevenebb kis lányunk is 
érzi most, hogz igaza van az esztétikának, 
amikor azt mondta : A tenger fenséges, mert 
benne rendkívüli nagyság repdkivüli erővel 
egyesül. 

Sajnos, csakhamar lesötétedett és oly 
hűvössé lett a levegő, hogy növendékeinket 
nem mertük tovább a hajófedélzetén hagyni, 
igy lassanként mindannyian leszállingóztunk 
az étkező terembe és társalgóba Egy ideig 
itt vottuuk, majd 14*en akiknek igazgatónk 
hálófülkét tudott szerezni, bevonultak oda s 
kényelmesen lefeküdtek, aludtak» Mi, többiek 
pedig ki széken, ki padon ülve tovább be-
széledttünk s olykor-olykor szundikáltunk is. 
Eszünkbe se jutott, amitől ügy rettegtünk, á 
tengeri betegség, hisz a hajó ringása 

nék sem okozott a legcsekélyebb változást 
sem. 

Éjjel felmentünk a hajó fedélzetére, 
hogy megnézzük a Halley-üs tököst, gyenge 
fénye bizony nem igazolta azt a nagy hűhót, 
azt a rettegést, mely feltűnését megelőzte. 

Végre hajnalodik. A legálmosabbak is 
éberekké lesznek s bár még még mindig 
elég hűvös az idő, értünk fel a fedélzetre, 
hogy az elénk táruló remek képben gyö-
nyörködjünk. Föltűnik a nap, sugarai bera-
gyogjál* a tengert s amint közeledünk, 
mindig hatalmasabban tárul elénk a lagúnák 
várvsa, csodás Velence. 

Végre hajónk a nyílt tengeren megáll, 
mi csomagjainkkal ott állunk, hogy bárkákra 
üljünk s úgy jussunk el czélunkhoz, előbb 
azonban az olasz vámőrök a csomagokat 
vizsgálják át, hogz az utasok tiltott dolgot 
ne csempésszenek be. Velünk nagyon 
udvariasan bánnak eh amikor igazgatónk 
Weinberger Fanni felvilágosítja a vámőröket, 
hogy iskolai tanulmányi kirándnláson va-
gyunk, szaba Ion folytathatjuk utunkat. 

Növendékeink minden félelem nélkül 
ülnek a gondolákra s pár perc múlva 
kiszállunk a Grand Hotel D} Italia-nál, de ezt 
a rövie időt is arra használjuk fel, hogy 
Velence remek épületeit minél jobban meg-
figyeljük. 

Megérkezve & vendéglőbe, csomagjain-
kat lerakjuk. Egyikünk sem törődik a külse-
jével, csak épen hogy cica módra megmo-
sakodunk, siettünk reggelizni, hogy minél 
hamarabb megtekintkessük a várost. Jó 
étvággyal fogyasztotték el a pompás reggelit, 
mely kávé vagy tea, továbbá vaj és méz-
ből áll. 

Igazgatónk — kinek figyelme, gondos-
sága a legcsekélyebb dologra is kiterjedt — 
már Szarvasról intézkedett, hogv a vendég-
lős vezetőről gondoskodjék számunkra. Ezzel 
a nem épen barátságos külsejü, nagy hangú . 
úrral indultunk aztán meg. 

Első utunk a szent Márk térre veze-
tett. Ugyan ki nem hallott már e nevezetes 
térről annak galambjairól? Nem csoda, ha 
mi is fokozott kíváncsisággal vártuk, hogy 
mielőbb odaérjünk. A Szent Márk tér 175 
m. hosszú és 85 m. széles, tráchit és már-
vány lápokkal fedett terület, melynek foly-
tatása a Píazetta és Canale Sári Morcóig ér 
le. Ez a nyilvános élet középpontja és az 
idegenek gyülekező helye. Gyönyörű a keleti 
részében álló, bronzból három oszlopalj. 
Sok szép emlékszobor áll itt, köztük Gari-
baldi-e és 11 Viktor Emánuel lovasszobra. 
A Szent Márk egyik legkedvesebb látványos-
sága a sok galamb. 

Amerre szem tekint, mindenütt az 
emberek köré csoportosuló galambokat lát. 
Az élelmes olaszok kis csomagokban árul-
ják a kukoricát, szívesen megadjuk érte a 
kívánt árt, hogy a kedves galambokat meg-
vendégeljük, ezek hálából á vállunkra repül-
nek s kezünkből szedegetik a kukorica 
szemeket. 

& fo uloxí 5 sáobás és xnolléUápii* 
lötből álló uri lakás augusztus lió í-etől 
Itaszonberbe ftiaclot a l^iaáölxi-
vata lban. 
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É tud ják l íg je l íban 
mily fontos a 

mi ly hatalom és kincs az, mily 
előnyökben í-észesűl e g y szép nö. 

Szépnek lenni azonban nagy feladat, 
ném 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 I 
szépség fen tartására és emelésere. E 

A FÖLDES-féle 

az egyedüli rzer mely 5 -6-szori hasz-
nálat után eltávolít kiütéseket, pattaná-
sokat, szeplők et, ni áj föl toká t és az arcot 
fehéríti., tiditi és fiat alnja. 

A földes-féle Margit-Crérne tel-
jesen árialiimllan. Páratlan és csodás 
arc-szépitö és a szépségét megőrző 
hatását pedig fényesen bizonyítja, hogy a 
Wienben rendezett „ÁiissteUung für Mo-
derne Gesundheits u. SchÖnheits pflege" 
nagy arany érmét es díszoklevelet nyert. 
Kapható az egész világon. Tégelye 1 kor. 

Készíti és postán küidi: 
Földes Kelemen gyógyszerész Arad. 

Kapható Szarvason : 6—8 
Miklós Pál, Bugyid Andor és 

Csábrády János gyógyszertárakban. 

— 2 erm eszetes jeg. A jég-
fogyasztó közönségnek tudomására ad-
ja a Grünwald-c^g, hogy üzlethelyiség 

e is regg vént 5—7 
óráig kapható. 

Nagyban eladási árak 

J mellett árusítok kát- t 

rá i jyt , k á t r á n y pap irt , aSz-
fal t fed*Men)ezt , karbol i -
o t íDüt kocsi keoőcSöt , 
gépz£ir t , g é p o l a j a t 25 
százalék árengedménnyel. 

A csépiéihez kőSzeoe t 
olcsó áron szállítok bánni-
lyan mennyiségben. 

3 Cl 

BÜK ADOLF 
5—5 Szarvason, 

as, orozott zi 
•osi és ú ingatlan v 

7iség 

i-i és hirdet^ si irodája, BúdapeSt , 
ZriQyi-útcza I. 6 r é£ban ) p a l o t a . 
Külön u^vtaly in^athui, birtok, lő vá-
rosi há/.ak vételére, d a d t á r a cserére. 
Ezenkivi.il mindennemű ügyben 5 kor. 
előleges beküIdése nve I1ett utbaigazi 
tást, fe világosítást ad. E czélra. külön 
iöfoini>»lios osztáIya van. VálaSzbé-

Leg-iiculii/hafénb vallnl.»'. Ei>ö 
iaiu'u ajánlMiíik. 

A rn, tisztelt közönségnagybecsii 
mására adom, hogy helyben a B e l i c z 
u t I I . kér. 8. hsz . alatt 

r ő f ö s d iva tá rú és tfáSzoi) 
üzle te t 

nyho'tam. Szarvasnak e szakmáju nagyobb-
üzleteiben szerzett tapasztalataim, a nálam» 
irányelvül szolgáló szolid kiszolgálás és a 
legjutányosabb áraim remélni engedik, hogy 
sikerülni fog a in. tisztelt közönség kitün-
tető pártfogását megnyernem. 

3 - 3 
Teljes tisztelettel 
Klein Mór, 

CnD 

F é m h i s z H f o kív o n a ha I 
legjobb re'mHszHfó a világon 

^ ¿ w w ¥ =¥ v ^ T v i r i r ^ r i i r v ^ w 
SI<5 MfS'SKSa.lSSKS Btftf SáS? IS 

T f T • • 

v 
Ház e ' a d á s . I. k<»/\ Gróf Andrá-sy 

u'cza 1 .*> f) sz-Miin h >\ /. 
örök áron el-»do. K te-
k • •• zn i a t u I aj d<>n os n é i vál. 

— R e n d k i v ü l életrevaló, kipróbált, 
modern intézményt *ijánlun-c tisztelt olvasó-
ink szíves figyelmébe a Budapesten A-111. 
Főherceg Saridor-uiea 80-ilc szívnm alatt fen-
nálló Maíívar 0 thon penzióban. Évek óta 
általánosan k' dveli, pompásan bevált családi 
szálló ez, ahol mérsékelt napi áron, (mind-
össze három koronáért is es fokozatosan 
feljebb) teljes cIMUl-ho* As lakáshoz, szépen 
buiOrozoit külön bejáratú szobákhoz lehet 
jutni. Vidckípk, aKik n'/videbb-hosszabb időt 
kívánnak a lováto->ban töaeni, szórakozás, 
vagy ü/Jeti ügy»jk intézése * égett, a Magyar 
Otthon barátságos hajlékaiban nyugalmasan 
berendezkedhetnek Cso. ortos jelentkezőknek, 
utazóknak, turistáknak, hivatalnokoknak és 
más hivaiásuaknak még kivételesebb kedvez-
mény jár ki. Iskolák vakációs, tanulmányi 
kirándulásai számára egyenesen megbecsül-
hetetlen a Magyar Otthon I 10—10 

Villamos világit ás ! Tükrös szekrények ! 

Felkerem mindazokat, akik az 
üzleteinbői szóda-vizet vittek és az 
üvegeket még nem hozták be, hogy 
minnél előbb szolgáltassák be, miután 
a szóda-gyáramat a napokban át aka-
rom adni. 
2 iuv. Holéczy Gusztávné. 

• V 
V 
A 

'i' 
r.v j 

e k e o m á r a és h a s o n l ó börbajokra, neveze-
tcsen ha nedvesedő lielyckct vágv kérgesedést 
idéznek elő, napyon Int Zucker-fólc szabad , 
yyó^y.szappan, ámbár ezen biíjOK ál nnnden 
köiüm.ények ko/ött az o vos tanácsát kí kell kérni. 
Azon soksz ros lnpasztal?tból, melyet a z orvosQk 
és b e t e g e k e g é s z s erege szerzeit, me^állapit-
h.TtŐ, líO^y a Zuckor-fé le szabad, g y ö y y -
szappan a íe^tuub e-ctijeu az nmu enyhiti a 
vtSi-httőséget, l-a a va«ug kréuis/crü hab — a 
havnálati \ilasmis szeri ni alkalmazva — a mosa-
kodás «ián e. y ide»g a megfelelő h»1yen maiad. 
Ettől fö»*g ugyanis, hogy a baj áltai e fajzoii és 
elhaló bői részecskék Hm 1 anak és r?zel á t erős 
viszkefecjév'et okozó bőiíii^crrnvhuífön,a bőrmec-
uju ásá: elümo/dittns dk éi a Zuckcr-fclo szab . 
S y ó g y s z a p p a n t ho5«zabb ice-ií ha-zrahtnk, rén-
uc^en hanuiosan leluunlik a bőr -egltlső rétege 
és egy iijr egészségei, gyenge bőr keletkezik utána. 
Ezt c/étszerú euy ktvá óau jó és enyhilő, de hejn 
túlságosan zsir zó bő krütnntel hu szabb Ideig 
krnni, Miig különleges kezelésbe i«bK í Ints szük-
ség. Érre legalkalmasabb a Zuclc " »lcréme. 

Rendeléseknél figyeljünk a következő különb-
ségekre : 

Zucfeer szab . 35°V-os gyéigyszappanja 
a leghathatósabb és a legnagyobb. Eg}' darab 
ára 2.50 kor. 

Zucker szab . 150/(,-o» gy6gyszappanjU-
n á k hátasa és mennyisege valamivel gyöngébb. 
Darabja 1 kor. 

Ehhez való a Zuck<wi>»kréme (nem zsírozó), 
valamennyi bőrkrém gyöngye. Egy tubus ára 
2.5Ó korM kis tubus 1.25 kor. 

Minden gyógyszer tárban , drogériában, 
i l la tüzerkereskedésben stb. kapható. Figyel-jünk azonban a kizárólag általunk használt eredeti rŝ magolásra és ne engedjünk rábeszélésnek, hogy értéktelen izappa*okát sózzanak nyakunkba, 

A Zucker azabad. gyógyHzappant és I Zttck̂ h.krémct nem pótolja $tmmi. 

Kapható : 
Mezőtúron: Göllner Hugó gyógyszer 

101. 

Egy adag 6 fillér. — Touristadoboz 12 adaggal, 
zsebben kényelmesen hordható alakban Sü fillér* 

Kirándulásokon, sporMourákon, hadgyakorlatokon kitűnő szolgálatot tesz. 
Bármely vízben oldva kitünö limonádét ad. 

Késziti : KERTÉSZ ERNŐ gyógyszerész ^ ^ ^ Szabadkán. 
9—25 Kapható : I P f e i f m i h úrnőnél Szarvason. 
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40 koronától, 

50 koronától kezdve kaphatok 

DE ! OLY 
Budapest, IV., Ferencziek-tere 2. szám. 
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Eladó báz-

• FONTOS!! • 

KERESKEDŐK ÉS IPAROSOK 
• F l 6 y E L M E B E • i 

• • 
• ( g e o f i tj Ó tt) • 

i j y o n j t a t t f á o v -
p a p i r o S n jé te r -

t p á z S á o k é o t 24 
k o r o n á é r t la-

< p(ii)k oyo i t jdá -
r jétíai) k a p b a t ó 

S Á M U E L A P O L F 
BEL|CZEY- UTCZA 9. 

• S Á M U E L A P O L F 
BEL|CZEY- UTCZA 9. 

• 

L. kei\ Csáky-utca 74 sz. ház 
szabad kézből eladó. Értekezni lehet a 
tulajdonossal minden nap d* u. 2 órá-
tól 8 óráig. A ház oly kedvező helyen 
van, hogy kereskedőknek, esetleg ital-
ariérőknek is igen alkalmas. 2—3 

Hirdetmény.. 
A-ulirotf \0\ si'g előljáró-

sáira -i h »«i k vu'yimiz ellen vaV> vedé-
kezes KzempfnirjítIio' ezennel közh i r ré 
tes?i, hogy a Kí'r"»ö vv/ét sem ivá-ra, 

; sem peu'iií a lőz/ípdénvek, vagy fgyeb 
, élelmi sz* rek tóriására s x o ^ a i ó hasz-

riálnti t/nirvak mosásá ra ne használják, ' 
ufrvszinit 'n a hazaknál lévő ku t vize 
sem haszná lha tó . M ivóvizü ' , sem pe-
dig az edéiivek mosására. A. kut t i z e 

~ i. 

mindig c^nk forral t á l lapotban hasz-
ná lha tó az edények mosásá ra . 

Oly havaktól, ahol a hasi hagy-
ni Az betegséget az orvos nugállapitotta 
a tejnek eladása és a piacon való ehv 
rusitása tilos. 

Felhívatnak egyidejűleg az összes 
háztulajdonosok, hogy a zár alatt 
nem lévő kutakat, valamint a pece-
gödröket haladéktalanul tisztittassék ki. 

Miután a községben már öt ar-
tézi kut van, felkéri az elő (járóság a 
lakosságot, hojíy viószükségloteikét' az 
artézi kutakból szerezzék be, mert a 
tapasztalat azt mutatja, hogy a hasi 

hagvmtfz legtöbbször a fertőzött ivó-C«< 4 

vizböl keletkezik. 
Szarvas, 1910. évi junius hó 2. 

Kollár Lajos s. k. Kovács János s, 7c. 
ff'jegyjiö. biró. 

o utódai o 
csabai női- divatáru cégnél felvétetnek: 

o s e g e a e K . o 
Ajánlatokat í i z e t é s megjelölésével 
azoOQal kér a cég. 1—2 

F e l ^ ü z l e t á í v e í e L 

A nagyközönség b. tudomására 
hozom, hogy özv. V i t á l Antalné 
péküzletét átvétterp és azt régi üzleti 
szellemében tovább vezetem. 

Kérem a m* tisztelt közönség t á -
mogató pártfogását 

teljes tisztelettel . 
fcámél Jőzsef 
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. Kondoros. 

Hibás lábaknak a 
legipszelését elvál-
lalom. Utána helyes 
czipok míiiz léssel 

készíttetnek el. 

• 

El$őret)dü czipé$züzlct (az Árpád bazár-helyiségben), a hol a 

legjobb anyagból müizléssel készített modern sr/abásu czipők kaphatók. 

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

lönös gonddá) és Ízléssel készíttetnek el. 

Magyar, angol és francia szakismerettel dolgozom, miután a 

Nik'Y Mélt. Magyar Klr. Kereskedelmi kormány támogatása révén tanul-

mányoztam a czipészet technológiáját, miből jeles eredménnyel vizsgáztam1 

TiSzta, fiijon? éS fl>od$ri) njí i i jka az i r á o y e l ^ t p . 

Kérem a nagyrabecsült közönség kitüntető pártfogását 

S Z Ű C S J Ó Z S E F 
czipesz n j? s t« r . 

4 » f • 
Jó meghallgatom és elhiszem ha veszr 
azokból illatszerekből melyek 
L1TAUSZKY PÁL fodrász üzletének, 
kirakatában láthatók. 

I 

A legjobb gummisarkok, 
krémek, selyemfüzők 

minden színben, 
eípő sámfák 

nagy választékban kaphatók. 

Lúdtalpbetét faragását 
eszközlöm, úgyszintén 

rendes talpbetétek, 
parafagyökér 

és remezből kaphatók. 

szabadkézből 

Cim a kiadóban. 

Eladó föld. 
Özv. Boros Pálnénak a Halásztelken 
mintegy 133 hold földje tanya-épülettel, 
toválibá egy szabadalmazott 15 soros 
Simlex sorvetőgépje merítő kerekekkel/ 
eladó. Venni szándékozók forduljanak 

Biki N a g y Imre községi aljegyzőhöz. 

Alapíttatott 1880-ban. Telefon szám : 16. 

A M U E L A D O L F 
& 

r • r 

S Z A R V A S O K , Beliczey-ut 9 szám. 

Köny vnyorndámban 
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. 

Könyvkötészetemben 
mindenféle könyvkötészeti 
munkák egyszerű és díszes 
ki vitelben a I egj utány osab b 
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 
választékban. Mindennemű 
papír és írószerek nagy 
raktára. — Vidéki megren-
delések pontosan és gyorsan 

eszközöltetnek. 

<3 

Sámuel Adolf könyvnyomdája, Szarvason. 
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