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Majd még részletesen megírjuk; 
milyen szép ambícióval és eredmény-
nyel ültette el Maríházy Miklós Kecs-
keméten a magyar színészet fácskáját. 
A kis csemete virult, illatozott, talán 
még gyümölcsöt is hozott, minden-
esetre pedig méltó volt rá, hogy a magyar 
lobogót tetejébe húzzák. Ezért is 
dicséret illeti a buzgó direktort, ' még 
tigy azért a törekvéseért, hogy a vi-
dék mostobaságávaí küzdve, mindig 
elsőrangú társulatot szervez, amely 
hivatott arra, hogy a magyar színé-
szet képviselőjeként bárhova elme-
hessen. Mariházy most Szarvasra tart, 
hisszük innen is babérral fog távozni, 
barátainak, jóakaróinak szinte örömére. 
Színházának, melynek deszkái a ma-
gyar világot jelentik mindenki* csak 
boldogulást kívánhat 

A kedves magyar biplán, ahogy 
Budapest emlegeti, zseniális, ifjú al-
kotó gazdáját már a felhők közé 
emelte, felhőkjárta magasságban suhan, 
kering, siklik, felhők magasságából 
búg alá motorjának elhalkult muzsi-
kája. Így repül már — alig pár napi 
szárny próbálgatás után — a hires 
Rákos-mező lelett az első magyar 
biplán, melynek alkotója Székely Mi-
hály, akit mellesleg Szarvason is 
büszkeséggel d i c c s e l emlegetnek, 
hisz fiának, egészen a magáénak vall-
hatja. 

De nem hiszem, hogy az ő 
szűkebb pátriájában oly annyira em-
legetnék, annyira az érdeklődés köz-
pontjában állana, mint itt Budapesten, 
ebben a pazar, különös, bizarr város- német városban. 

Budapest, 1910. aug. 12. 

dául a football, ma az aviatika, -ami 
a vita szőnyegén fekszik. De egy bi-
zonyos. A tegnapelőttnek, a tegnap-
nak, a holnapnak a témákban a vezér-
fonala : a sport. 

Az emberek finom szimattal ér-
zik, hogy a levegőben uj, friss szél 
csapong, amely talán egyenesen a 
legeurópaibb államból, Angliából, egy 
jóakaratú légáramlattal surran be hoz-
zánk. Nem is kell ötlet ahhoz, hogy 
Budapestet elhelyezzük valamely oce-
ánon túli, nagyobb város mellé, ahol 
más, inkább reális természetű dolgok, 
melyeknek van valamelyes sport izük 
is, érdekli, foglalkoztatja, köti le az 
embereket, mint — nem bánom én — 
valamelyik tudós, szellemiekre vágy6 

ban, ahol bizonyos idő-periódusként Ez a életrevaló Budapest nyilat-
változik a kedvenc téma ; tegnap pél- 1 kőzik meg, amint hallja kattogni 

T A H C A. 
Az ortfoS. 

(IUI jz ) 
Irta: SZELÉNYI JÓZSEF. 

hol a család egyetlen szemfénye, a szépsé-
ges és okos* öt éves Ma^duska fekszik nagy-
betegen, szülőinek dédelgetett kedvence, a 
jövő szép záloga, kit egyike azon veszedel-
mes gyermdehetegségeknek döntött beteg-
ágyba, mely többnyire halálthozó szokott 

Vidám falusi reggel. A telet legyőző 
tavasz pajkos, rügyfugyasztó napsugarai min-

hogy e<(y csillogó könyet morzsoljon szét, 
mely szemeiből előtört, oh tudta ő, hogy ez 
az álom már előhírnöke annak a másitt 
örök álomnak, melyből már nem 1 észen? 
ébredés Kinézett az utcán, a rügyezni kezdc> 
fák ágain nyugtalanul szálltak ágról-figra 
a madarak» ily nyugtalanul vert szive is. 
Hirtelen összeszedte magát és az ágyhoz 
ment, hol folytatása életének ím ébredezni; 

Az orvos, ki a vi'ágon a legdrág 
pdoieutfét kezelte leánykájában, tudta ezt 

denkit kicsaltak "az uU-ura, a szabadba. Ki ÍÓ1 s h a mégsem mondta meg nagyszomoru j kezdett. 
csak szerét ejlhetí, kisiet a természet j nejének, hogy milynn végett jósol a szeren- i Láztól elgyötört ajkai nyílni kezdenek 

esetien gyermeknek, csak azért titkolta, hogy templomába dicsérni a terem tőt. 
Csak abban a esi no*, kerttel övezett j ne törje ös.szo egészen a jó anyai szivet, 

házban, a templom kötelében van együtt az i v^gye cl utolsó reményét. 
«•giisz csalad Ki is gondolna abban a ház-
ban a verő fényre» mely odakinn minden 
élőt elárasztott derűjével? Apa, anya és 
nagyapa, a cselédség, mindnyájan csak azt 
a ki.« ágyat veszik körül ott a hálószobában) 

szik, — mondja az anya * « » 

és szól gyenge hangon : 
— Mamácska, ugye* ha meggyógyulok: 

elmegyünk Istenkéhez imádkozni, megkö-
szönni, hogy megsegitett, Oh, de sokai: 

nek\ — Óh Istenem ! mentsd meg nekünk I szenvedek » . . » 

kis angyalunkat! • . . s imaszerű sóhajjal 
ég felé tekintett. 

Él, kedves ang a s 
anya szomorú mosolylyal, elmegyünk Isten-

Az orvos az utcai ablak felé fordult, hoz, ö meg fog segitení! , . És gyöiigédeti 

Kapható Szarvason : S á i í i u e 1 A d o l f könyv- és papirkereskedésé ben (Be)iczey>ut szám), valamint 
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"babonásan búgni a szárnyaló légi-
gépmadarakat. Figyelemreméltó ez az 
aerodinamika iránt érdeklődő Buda-
pes t különösen, ha magyar vonatko-
zásában nézzük. Mert soha oly ekla-
táns módon — mint ebben az érdek-
lődő stádiumban — nem tűnik ki a 
magyar furcsa természete, gyűlölete, 
szeretete, iróniája, komolysága, igaz-
ságérzése, Ez a természetrajzi kép 
dus szí nekkel látható a Rákosi-féle 
repülőtéren. 

A fehérfedelü hangárok körül 
valósággal hab és pezsgés az élet, 
é s akit napjában a villamos a nem-
zetközi meeting előtt és után kiszálli-
toitt ide, az elmoshatatlan, kitörölhe-
tetlen képét kapta a speciális magyar 
vonásoknak. Az nemcsak azt tudja 
meg, hogy nincs magyar aviatika, 
hanem látja azt a hahotában, giiny-
kacajban eltorzult arcokat is, melyek 
szomorú gyűlölő pillantásokkal kisérik 
a gépjeiken mint az agyonhajszolt, 
párolgó lovakon ülő és „guruló ma-
gyarjainkat". 

Viszont nagyszerű, szép meg-
nyilvánulását látjuk — ezzel a sok 
fölényes haraggal szemben — a meg-
értésnek, a lágy, becézgető szeretet-
nek és a magyar helyes ítélőképessé-

Egyszerre s mindenkorra, bizto-
san a nagy embertömeg impulzusával 
és imponáló ismeretével megállapította, 
hogy nincs magyar aviatika, hanem 
van egy magyar aviatikus, aki ha 
már aviatikus és magyar, akkor a vi-
lág egyik legnagyobb aviatikusa. Az 

embertömeg átható ismerete, pa3;ar, 
rend kívül i tájékozottsága ál lap itotta 
meg, hogy a magyar ifjú mérnök, aki 
saját erejéből négy hét alatt meg-
építette; az a gépet, amely elkészítése 
után hajszálnyi változtatás nélkül — 
minden próba, teketória nélkül — 
repülni volt képes és a bátorság, a 
harci készség fokozódásával ma már 
száz méteres magasságban kering, az 
egy ritka talentum tulajdonosa. 

Bátran constatálhatta, hogy Szé-
kely a világ egyik legzseniálisabb 
aeroplán-constructörje, nemcsak a tö-
meg souverín jogánál fogva, amellyel 
— ha tetszik neki valaki — bárkit 
bármily jelzővel földíszíthet, hanem a 
csalóka látszat, képmutatáson, nagy-
zo 1 áson keresztüllátva, reális alapon, 
tömegérzése és általános, mindenkor 
készen álló tudása után indulva. 

Örvendenünk kell, hogy a köz-
vélemény helyesen alakult ki, még 
akkor is, ha ez mérhetetlen lesújtó 
a magyar aviatikusokra, ha viszont ki 
tudta választani — nem mondjuk 
nehéz feladatnak — azt az egyet, 
akit körülfog annyi álmodozó, gya-
korlati érzék hijjával lévő rajongó avi-
atikus közül, akik megrögzötten hiszik, 
talán a remélhető nimbusz, dekórum 
kedvéért, hogy ők egy nagy missziónak 
hivatott képviselői, de akiknek meg-
fekszik a gyomrát a sok szines olvas-
mányok, de akiknek a tényleges viszo-
nyok mit sem jelentenek. 

Valóban az ítélőképesség nuliíi-
kátíója és szédületes badarság volna, 
ha a remény legvékonyabb szállát is 

csókolgatta a szenvedő leányka kipirult arcát. 
— Drága apuskai Oh, te olyan jó 

vagy, — rebegte ismét a beteg, te annyi em-
bert meggyógyítottál már; adj még valami 
jó orvosságot nekem! . . Oh, már nemso-
kára iskolába akarok járni a jegyzőék Biri-
kéjével I 

Az orvos, kinek jó atyai szive majd 
megszakadt e drága szókra, sajátkezüleg 
adott kis esillapitót gyermekének, kinek 
szempillantása is már egészen túlvilági fényt 
mutatott. 

Ő maga tisztában volt mindennel 
— Oh, de jól érzem most magamat, 

szól, fénylő szemeit környezetére vetve 
a kis beteg. — Oh, mamácska, apuska, 
nagyapa, meglátjátok, hogy megfogok gyó-
gyulni ! 

Á gyermek újból elszunnyadt . . . A 
napok óta a virrasztástól félig megtört, el-
csigázott családtagok ismét a reménységbe 
kapaszkodnak; hátha* hátha I * .. . csak az 

orvos, az apa nem tud már bízni, ki telje-
sen kétségbeesve állt ott s most egy székbe 
roskadt. 

Eközben lódobogás hallatszik az üdva-
ton* Kis vártatva egy közeli pusztán lakó 

barátjának, földbirtokosnak inasa lépett a 
szobába, kezében levéllel, melyben sürgősen 
hivja barátja egyik beteg gyermekéhez az 
orvost 

Iszonyú helyzet I . . . Az orvos, ki 
hivatása magaslatán állott s egyébbként is 
Dombrádynak, legjobb barátai egyikének 
háziorvosa volt, megrendült e hirre. Lelké-
ben egymást válták fel a legeilentétesebb 
indulatok és érzelmek. Majdnem felsírt fáj-
dalmában. Itthagyni a haldokló gyermekét, 
kit talán életben nem is talál már soha, 
másrészt a kötelességérzet, az orvosi eskü. . 
oh, mindez iszonyú érzelmeket vibráltatott 
bensejében. 

A lelki harc eldőlt. Az apát legyőzte 
az orvos. Az inashoz pár kérdést téve, szólt 
némi habozás után: 

— Rögtön jövök, izenem uradnak. 
A legény elvágtatott. Az orvos azonnal 

befogatott, hogy hivatását teljesítse. 
Oh, mit érezhet útja előtt az az apa 

szivében, ki egyúttal orvos is, aki tudja* ha 
visszatér, gyermekét már nem leli életben ? 
Ki festheti a keserű érzések hullámzó ten-
gerét, az ő szive állapotát ? 

— csókold 

fűznék a kocsi-vezetők, színészek, 
ban khivatal n okok pozo! ó terveih ez, 
kiknek ha u. n. repülőgépjeikbe el-
helyezkednek, legfeljebb egy kis 
autosugestiojuk lehet. Az a sajnálatos 
körülmény tehát, hogy ilyen álmodo-
zók szánalmas vergődése kishitUséget 
ébreszt általában a magyar aviatika 
lehetséges volta iránt és hátat fordít-
tat neki azokkal, akiknek volna kedvük 
és pénzük a jövő csodájának megva-
lósításához segitő-társként odaállani. 

Székely Mihály — nagy szeren-
csére — a nemzetközi meeting vég-
napjaira elkészíthette azt a biplánt, 
amely — annak dacára, hogy magyar-
ról van szó — a jelen ideig a világ 
legtökéletessebben megkonstruált 
biplánja. Ezer mérföldnyire van tőlünk 
minden póz és fölületes, sokatmondó 
kijelentés, de akik a „legnagyobbak*, 
Latham, Paulhan stb. és ma Székely 
repüléseit látták és kik nyílt, elfogu-
latlan szemmel teszik meg az össze-
hasonlítást, egyérlelmiileg constatálhat-
ták, hogy Székely olyan mutatványo-
kat produkált, amire csak az ő gépje 
ad módot A lehető legkisebb köröket 
végezte anélkül, hogy a fordulatoknál 
a gossirozásban (az egyensúlyozás-
ban; neki aktív része lett volna. Ezt 
az önműködő stabilzátorja teszi lehe-
tővé. Ugyanis, ha a gép egyik oldala 
szél-örvénybe kerül, azonnal végzetes 
kibillenéshez jut, a nála alkalmazott 
stabilizátor feladata tehát ezt az elő-
állható krízist meghiúsítani és vissza-
helyezni — emberi beavatkozás nél-

— a sima, visszíntes helyzetbe. 

meg még egyszer és adj reményt! . , . Oli 
Istenem í , , , zokogott halkan, férje ölébe, 
rejtvén arcát. 

Az orvos egy mindennél többet mondó 
tekintetet vetett hitvesére, mely elárulta, 
hogy Ő már nem remél és némán megcsó-
kolva gyermekét s könytelt szemeit erősen 
reá rögzítve, távozott a szobából, hogy a 
másik percben már a kocsi ülésében gon-
dolkozzék az embeii sziv acélerősségéről* 
mely annnyi sokat elviselni képes. 

A kocsi gyorsan gördült tova. A de-
rült szép tavaszi időben ugy nekiiramodtak 
a lovak, hogy rövid félóra után célnál voltak. 
Gyönyörű kis erdő szélén volt az urasági lak. 

Az orvos leszállott kocsijáról. Domh-
rády volt az első, ki üdvözölte: 

— Hol a beteg ? És ki az ? — kérdő 
az orvos. 

— Ágyban van és iszonyúan j ajgat, — 
viszonzá a földbirtokos. Lacika keresztfiát!,, 
ki amint tudod is, á legcsintalanabb gyer-
mekeim között. Ma is, míg a gazdaságba, 
kinéztem, a legmagasabb fák tetején mász-
kált s visszafelé indulásban, az egyik ágról 
lecsúszva, vagy nyolc-tiz méternyi magas-
ságból földre zuhant, Beh jó, hogy hamar 
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Székely gépjét ugyanis mindig ily 
vizszintes helyzetben láttuk, mintha 
Jégi síneken suhant volna. 

Ezt a találmányát kellőleg érté- i 
kelni, a közel jövő faladata, teszem 
azt, az ősszi millánói nemzetközi re-
pülőversenyen való részvétele alkal-
mával, amikor a nagy világ előtt, 
mint hivatalos fórum előtt önműködő 
stabilzátorjának kiszámíthatatlan hord-
ereje nyilvánvaló Ion, 

De hány és hány szép, okos, 
egyszerű és mégis oly ravasz újítása 
van! Mint a kettős motorral való 

/ 

működés stb. Es mégis, hogy van 
az, hogy Székely száz méteres ma-
gasságban keringő biplánja csak még 
holdja a láthatárt uraló napnak, a 
Latham vagy Lebianc aéroplánjainak? 
Az a magyarázatja, hogy Székely 
motorja erővel egy huzamban csak 
10—20 percig bírja, addig a tegna-
gyobbaké órák hosszáig! Ez az idő-
differencia természetesen a périz, az 
árdifferenciával azonos. Ha Székely-
nek adnának egy drágább motort és 
azt elhelyezhetné constructió dolgá-
ban a nagyokét is felülmúló gépjében, 
akkor ez az aeroplán a zenith-felé 
haladva a holnapnak felkelő napja 
volna! 

Annyi fbizonyos, hegy Székely 
működése a közérdeklődést már föl-
ébresztette, s elvitázhatatlan, hogy 
virtuozitása, tudása, képzettsége, öt-
let-képessége a Wright, Woisin test-
vérek, Fahrman sorába állítják és azok 
közé tartozik elsősorban, akik hívat-
vák gyakorlati érzékkel, eszmével és 
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erős akarattal fölfegyverkezve, hogy 
az aerl o pán o k gyo rsaságát fok ózva 
utóiérjék a gondolatnak közmondásos 
sebességét. 

De le kell zárnom e soiokat 
•Folytatnom nem lehet a váratlan 
örömtől. E pillanatban kapom a hirt, 
hogy a Helios Forgalmi Részvény-
társaság melynek igazgatója ifj. Tol-
nay Lajos a Magyar Aero-CIub elnöke, 
Székellyel szerződést köt egy repülő-
verseny turára. Minden felszállásért 
biztosit részére 3000 koronát, viseli 
neki és környezetének mindennemű 
költségét,' rendelkezésére bocsát olyan 
motort, amilyent csak kiván (Székely 
50 lóerős gnomot választ!) és e mel-
lett szabadon résztvehet a külföldi 
versenyeken. Vivát! Székely föltartóz-
hatatlan érvényesülésének első esz-
közét megtalálta, ami ugyan nem is 
véletlen esély, de törvényszerűség. 

jOr. K. 

h í r e k . 
— ¡Személyi hir. Dr. Takács 

Gusztáv községi orvos szabadságáról e 
hó 15 őri hazaérkezik és rendelését 
megkezdi. 

— Fényes esküvő. Előkelő 
közönség jelenlétében tartotta esküvő-
jét e hó 6-án az ev. ó-templomban 
Papp István igazgató főmérnök Dósa 
Vilmuskával. 

— Tisztújítás. Mold Béla volt 
Szarvas közt égi birtoknyilvántartö 

í 

lemondása folytán megüresedett birtok-
nyilvántartói állast Szarvas község 
képviselőtestülete Petricz Zoltán első-
adótiszttel, az első adó tiszti állást 
Schultz Sándor adótiszttel es az adó-
tiszti állást Kralovanszki János községi 
napidíjassal folyó év augusztus hó 9-ilc 
napján választás ulján betöltötte. 

— Hivatalvizsgálat Ambrus 
Sándor alispán a multbeten a szarvasi 
járás községeinek ügykezelését vizsgálta,, 
dr. Wieland Sándor és Kautz Gyula 
járási számvevővel. Az alispan, mint 
helyettes főispán a szarvasi főszolga-
biróság ügykezelését is megvizsgálta,. 

— - Müvészestély. Főgimnázi-
umunk volt növendéke, ifj. Remetey 

* 

Dezső, a^budapesti Bethlen Gábor 
Kör titkára a szarvasi, mezőtúri é s 
turkevei fiatalsággal vállvetve, f. év 
szepL 3-án szombaton, Mezőtúron nagy-
szabású müvészestélyt rendez a Beth-
len Gábor Kör Bethlen-Otthonának: 
alapja javára. A főrendező ifj. Reme-
tey Dezső, szereplőknek országos nevü< 
művész-ismerőseit hívta meg, ugy 
hogy a műsort tisztán a legelőkelőbb» 
és legjelesebb iró-, zene-, és színmű-
vészek illetve művésznők fogják be-
tölteni. Az estély biztos sikere érdeké-
ben a rendezőség városunkból is fel-
kért előkelőségeink közül néhányat. A 
műsort táncmulatság fogja követni,, 
melyre a Kör több szorgalmas táncost 
küld le. Ez előre is fény esnek ígér-
kező müvészestélyt a közönség párt-
fogó figyelmébe ajánljuk. 

— Sorotás. A sorozó bizottság: 
a szarvasi járásban Szarvas ujoncáíli-

eljöttél» A fiu nagy jajgatásával, felveri az 
egész lakást 

Beszédjük közben már beléptek a be-
teghez ; at orvos megvizsgálta a beteg lá-
bát, kificamodást konstatált, Szokott ügyes-
ségével a csontokat, melyekben szerencsé-
sen törés nem esett, rendes helyükre Sgazi-
totta s ekként a komoly bajnak elejét véve 
as a szükséges utasításokat megadva, gyorsan 
távozni készült. 

Á házigazda tartóztatni igyekezett. 
—• Még egy nagy beteghez kel) azon^ 

nal mennem* 4 nagyon sietős utam, drága 
tmmden perc* 

Dombrády, kí az orvos szemébe tekin-
tet, könnyeket látott abban fcicsillámlani\ 

— Bélám* talárt otthon a baj! 
— Ez egyszer az orvos családja szo-

rul orvosra, — kiáltott fel fájdalmasan az 
orvos, —* és ha csak Isten nem segit, egyet-
len leányomnak vége. Lám, — folytatta 
könnyezve, — fiadat meggyógyítottam, leá-
nyomat meg nem vagyok képes. Oh, ször-
nyű csapás ért Sietek, még talán életben 
találom. 

— János! — kiáltott egyszerre ko-
csisának Dombrády, tüstént indulok, Majd 
nejéhez fordult: 

— Mennem kell, keresztleányomat aka-
rom látni. Béla mondja, hogy halálán van. 

— Óh, drága doktor ur, — szólt meg-
hatottan Dombrádyné, — és ön ilyenkor >is 
ide fáradt betegünk segítségére 1 Oh, nemes 
lélek ! 

Búcsúztak a másik pillanatban a ko-
csis megeresztette a gyeplőt s vig ostor-
pattogtatás zavarta fel á levegő csendjét, 
amint a kocsi tovarobogott. 

A kocsi • belsejében pedig szomorúan, 
szótlanul ült a két jó barát. Egymás sze-^ . i 
meibe mélyedtek el, az egyikéből a vérta-
nuságra emlékeztető kötelességérzete és a 
nagy fájdalmat igazán átérzö baráti köny 
csillámlását látván kiragyogni, így értek egy-
más jobbját fogva, az ismert falu határához. 

Az orvos háza előtt sok-sok ember ál-
lott; az átellenes templom tornyának kis 
harangja pedig szivettépően sirt: bim, bam«.. 

Az orvos leszállt a kocsiról és jó, 
hogy barátja vele volt, mert bizonyára ott 
rogyott volna össze fajdalmában. 

Ö már tudta, hogy egyetlen drága le-
ánykájának szólt az a kis harang. Most 
száll feli tiszta lelke a mennyekbe istenkéhez 
ki őt ugy szerette. És legutolsó pillanataiban 

nem lehetett nála, a kötelessége hivta el 
máshová. 

Beléptek, — sirás fogadta mindenütt^ 
Neje majdnem megőrülve fájdalmában, jajgató 
Dombrády is hasztalan vigasztalja. 

Az ágyban hófehér ruhában öltöztetve-
fekszik inosolylyal ajkain s imára kulcsolt 
kezekkel az — angyal* 

— Meggyógyult 1 — súgta neje félig: 
önkívületben a belépő férjének. Isten meg-
segített . . . Oh ég, segits ! Egyetlenem!! 
. * * s a halottra borult. 

Az orvos némán szemléli élete letűnt 
csillagát s imát mormol ajkai között, majd 
lassan szól: 

— Isten ellen nem szabad fellázadni i 
És azután, könnyíteni akarván lelke:: 

kinján, ö is sirt, zokogott már hangosán. 
Sírással telik meg a ház. Dombrády is-

együtt zokog a martir barátjával. Sötétség 
gyász mindenütt, Qdakün pedig az egyre-
forróbb napsugár incselkedve táncol, fut a 
háztetőn, fán, erdőn, mezőn hirdetve a vi-
lágnak : Itt vagyok 1 Öröm és boldogság fa-
kad fel nyomomban. 
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tasi székhelyén 5 nap alatt és pedig 
szeptember 21—tői szeptember 2O-ig 
fogja végezni az ujoncállitási eljárást: 
Szeptember 21-én Békésszentandrás í. 
II. és III. k. o. Kondoros I. II, és III. 
k. o. 22-én Öc^öcl I. II. és III; k. o; 
23-án Szarvas I. k. o. 24-én Szarvas 
II. lt, o. 26-án Szarvas 111. k. o. 
idegenek és Önkéntesek, 

— Székely Mihály repülé-
sei. Székely Mihály a legzseniálisabb 
magyar aviatikus, városunk szülötte, 
.akire joggal tekinthetünk büszkesség-
gel, a Budapest melletti Rákos mezőn, 
ahol a Magyar Aero-Club egész han-
gár-várost épített fel, állandó föl szál-
lásokat végez teljesen maga konstruálta 
eredeti biplánjával. Pompás, páratlan 
:szép fölszállásai neihcsak a kitóduló 
ezrek és ezrek viharos tetszését vív-
ják ki, hanem általános érdeklődését 
az egész fővárosi sajtónak is, amely 
.naponta végzett fölszállásait cikkekben 
is honorálta. Mint értesülünk Székely 
néhány nap óta abba hagyta fölszál-
lásait, és pár napi pihenő után — le-
hetséges, hogy még a jelen Darack 
íéle motorral — a pilóta igazolvány 
elnyeréséért fog elsősorban is fölrepül-
ni. Azonban a valószínű az, hogy — 
lia van készen Gnóm motor és ez 
több mint bizonyos — akkor már 
ilyen 50 lóerős motorral fog fölszálni 
néhány nap multán. Ugyanis a vezér-
"helyen elfoglalt cikkben ezt a kellemes 
liirt kapjuk, hogy Székely a Helios 
forgalmú rtsággal szerződést köt es ez 
többek közt egy Gnom motort is ren-
delkezésére bocsát. Székely nagyratörő 
álma ilyen formán teljes valósulást 
nyer, mert ily motor birtokában és 
olyan kitűnően konstruált géppel mi-
lyen még egy sincs, csakhamar a vi-
lág legemlegetettebb aviatikusai mellé 
kerül. Mi adjuk elsőnek hirül, hogy 
Székely mielőbb Budapest fölött átre-
pül Budára, a vérmezőre. Ö lesz az 
•első ember és szerencse, hozzá még 
magyar aki ezt a történelmi neveze-
tességű repülést fogja végezni. Tervei 
közül hirül adjuk meg, hogy készit 
egy három személyre szóló biplánt és 
a már nyilvánosságra hozott külföldi 

'versenyek közül a millanóin fog részt-
venni. Szarvasra mint szülőhazájába 
való lejövetelét, mindezideig el nem 
ejtette, bár ezt a Heliossal való obli-
gója kétségessé teszi. De reméljük, ha 
eleve egy nagyobb summa biztositat-
nék lejövetele esetére, azt ö maga 
elősegítené. 

— Miniszteri megerősítés* A 
vall. és közokt. miniszter f. évi julius 
hó 19-én 74634 sz. a kelt rendeletével 

SZARVAS ÉS VI P EKE 

Ridegh János ág hitv. e.v, tani tót a 
községi íparostanon eiskoláb an közisme-
reti tHnitóialkalmazásában megerősítette. 

— Esküvő. Sütő Antal e hő 
21-én tartja esküvőjét az öcsötli refor-
mátus templomban Vitályos Jusztikával 

— Atlétikai és footbalí mérkő-
zés. A Szarvasi Torna é* Atlétikai Club 
aug. 20-án Szent István király napján 
d. u. 4. órakor az Erzsebet ligetben 
atlétikai és footbalí mérkőzést tart, 
A mérkőzést este táncmulatság követi 
az Árpád helyiségében, mely tekintettel 
az aznap meginduló színi saisonca, este 
10 órákkor a szinház végével veszi 
kezdetét. Az atlétikai verseny programja : 
100 méteres síkfutás a Sz. T. A. C. 
dijáért. Egynegyed angol mértföldes 
síkfutás. 120 méteres gátfutás. Távol-
ugrás, magasugrás, távolugrás helyből, 
magasugrás helyből, p o nt versen y 
kitűzött díjért. Sulydobás, diszkosz vetos 
svédgerely dobás, pont verseny kitűzött 
díjért. Az atlétikai versenyt footbal 
mérkőzés követi a Club A és B, 
csapata között. Bíró : Kisá István. 

— Diákmulatság. A mult hét 
szombatján rendezett diákmulatság a 
siker teljes jegyében zajlott le. A 
mulatság fényét emelték Havi ár Dániel 
Léderer Rudolf és Mészáros Dániel a 
mulatság védnökei megj elenésükkel. 

— Istentisztelet és egyházi 
szónohlat A Szarvasi izraelita hit-
község folyó hó 7-én tartott gyülése-
ben elhatározta, hogy f, hó 18-án, Ö 
Felsége 80-ik születése napján reggeli 
istentisztelet keretében liálaitnát monda-
nak Ö Felségeért, F. hó20-án pedig 
Spiegel Ármin rabbi egyházi szónoklat 
ban emlékezik meg anevezetes napról. 

— Táncmulatság. A Békés-
szentandrási Ifjúsági Önképzőkör aug. 
17-én az Olvasóegylet helyiségeiben 
táncmulatságot rendez. A meghívókat 
szétküldötte a rendezőség. 

— Konciorosi munkásházak. 
A kontíorosi munkásházak céljaira a 
vármqgye ottani ág. ev, egyház 6 hold 
ingatlanát vette meg 12800 koronáért. 
A vonatkozó szerződést most a belügy-
miniszter a földmüvelésügyi miniszterrel 
együtt jóváhagyta. 

— Öngyilkosság. Sándor Lajos 
gyomai földmives, már 67 éves volt; 
amikor egy hónappal ezelőtt meghalt 
a felesége, de azóta már újra meg-
nősült, Hogy mi történhetett az uj 

'házaspárral, tudni nem lehet, azonban 
az tény, hogy e hó 10-én felakasztotta 
magát s ott a kötélen hűlt ki a teste, 
Beszélik azt is, hogy családi okok lcény-

• szeritették az öngyilkosságra. 

1910, augusztus 14. 

— Munkásházak Szeghalmom 
Szeghalmon Szíjártó Sándor és még 
84 társa azzal a kérelemmel fordult a 
község képviselőtestületéhez, hogy & 
törvény által biztosított állami támoga-
tás igénybe vétele mellett megfelelő 
munkásházat létesítse ti a községben. A 
község elöljárósága elő is készítette 
az ügyet, amennyiben a községi vásár-
teret felmérette s kitűnt, hogy azon 
25 —30 munkásház volna elhelyezhető, 
ugy hogy a vásártér céljaira is megfe-
lelő terület maradna fenn. A község 
képviselőtestületének nagy többsége 
hozzá is járult az elöljáróság ezen 
javaslatához, azonban minthogy községi 
vagyon, helyesebben ingatlan átenge-
déséről volt szó, a névszerinti szavazás 
alkalmával nem lévén meg a községi 
törvény által kívánt általános többség, 
az építés ügyét le kellett venni a napi-
rendről. Az ügy most felebbezés folytán 
a törvényhatóság elé kerül s bizonnyára 
a munkásokra rendkívül sérelmes hatá-
rozat feloldásával a törvényhatóság a 
községet az ügy ujabb megfontolására, 
uj határozat hozatalára fogja utasítani. 
Érdekes, hogy a felebbező munkások 
között van egy olyan képviselőtestületi 
tag is, aki a képviselőtestületi határozat 
meghozatalánál az építés elleti szava-
zott. 

— A Szépség. Minden hölgynek 
legfőbb vágya, . hogy szép legyeit 
s hojíy ezen célját elérhesse, mindenféle 
dolgokkal kenegeti arcát, a legtöbb 
esetben saját kárára teszi ezt, mert 
nemcsak, hogy szép nem lesz, hanem 
sok esetben tönkre teszi arcbőrét ugy, 
hogy igen hosszú idő kell ahhoz» 
míg ismét helyrehozza. Köztudomású, 
hogy biztos és ártalmátlati szer az arc 
szépítésére és a szépség megőrzésére a 
Földes-féle Margit créme. Ez a világ 
hirii szépitőszer már 4—5 napi hasz-
nálat után teljesen átalakítja az arc 
bőrét, eltünteti, a szgplőkefc, májfol-
tokat kiütéseket, borátkát mtleszeft, 
az arc ideális s%ép, üde és ifjú lesz. 
Ára: kis tégely 1 korona, nagy tégely 
2 korona* minden gyógytárban ós dro-
gériában > postán küldi. Grutori Földes 
Kelemen gyógyszerész, A rad. 

• Mindazoknak d k. barátaimnak és is-y. • • « . . 

merösoimnek, kiktől hirtelen eltávozásom: 
miatt személyesen bucsut nem vehettem, ez. 
utpnt mondok „isten hozzádot" s kérenr, 
őket tartsanak meg jó emlékükben. 

W(&ím ArrtEiuuTv 
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A színház megnyitó előadása. 

Mariházi/ Miklós a Kecskeméti 
Városi Színház igazgatója színtársu-
latával íolyő hő 20-áu, szombaton dé-
lután fél négy órakor Bakonyi Kálmán 
operettejével a TcUcírjárással nyitja meg 
a színi saison t. Az előadás fél helyárak 
melleit lesz nugtarlva. Szereplői Loho-
nyai altábornagy í Ajtai. Kovács Sándor, 
Treszka leánya: Dinynyési Juliska, 
Mogyorossy: Sebestyén Mariska. Riza 
bárónő : Lévay Maca. Lőreiilhey : Rad-
ványi Dezső, Imrédy: M. Margittay 
Gyula. Wallenstein : Gulyás Menyhért, 
Bence : Szentes János. 

Luxemburg grófja bemutatója. Az 
idei szini saison legnagyobb sikerű 
újdonsága, Lehár Ferenc a „Víg öz-
vegy szerzőjének operetteje, Luxemburg 
grófja, szombat este kerül színre. 
Ez az operett a téli saison ban 
• majdnem két százszor került szinre 
a budapesti király színházban, s ma 
már a kontinens valamennyi énekes 
sz inházának áll andó műsordarab j at 
képezi. Mariházy igazgató nagy áldoza-
tokkal, díszes kiállításban hozza szinre 
a darabot. A második felvonás díszle-
tei meg fogják lepni a publikumot. Ez 
alkalommal lép fel először Mariházyné 

"Turchányi Olga Angéla szerepében. 
Á darab szereposztása: Luxemburg-
nak grófja : Balog Béla: Juliette: 
¿Gitta ütilia, Armand: Gulyás Menyhért 
íBarilovics Baril: Szentes János. Koko-
:zor Stáza: G% Székely Reneé. Liftboy : 
Mariházy Baby. Áz előadás bérletben 
lesz megtartva, A darabot a bemutató 
előadás szereposztásában vasárnap este 
&érletszünetben megismétlik. Vasárnap 
délután Csepreghy híres népszínműve 
Sárga Csikó kerül szinre. . 

Műsor, 
20 -án szombat eh u. Tatárjárás, ope-

retté. féJhelyárakkál.; 
20-án, „ este Luxemburg grófja, 

bemutató előadásM. 
Turchányi Olga fel-
léptével 1. bér i sz. 

*2l-6n yasárűáft d, u. Sárga Csikó nép-
színmű, félhelyár. 

21-én „ ^ este Luxemburg grófja 
$ ^ . .Tu rehány i Olga 

.felléptével bérlet 
szünetben, 

2t2~ön hétfő este Liliom bemutató elő-
adás, irta Molnár 
Ferenc, bérL 2. sz, 

este Elvált asszony, M. 
Turchányi Olga fel-
léptével, héti B sz. 

24-én szerda este. Sasfiók, bemutató 
előadás, béri. 4, sz, 

25-én csütörtök este Trenk báró, be-
mutató előadás bér-
let 5 szám. 

26-án péntek este. Gésák, M. Turchá-
nyi Olga felléptével, 

félhelyárakkal, bérlet 
szünet. 

27-eu szombat este A kis cukrosj be-
muta tó előadás. M. 
Turchányi Olga fel-
léptével, bérL 6. sz, 

28-án vasárnap d. u. Varázskeringő, 
bérlet szünet, fél-
helyárakkal. 

28 -áii „ „ este Obsitos, bemutató 
előadás, M'Turchá-
nyi Olga felléptével 
Bérletszünet. 

29-én hétfő este Hivatalnok urak, be-
mutató előadás, bér-
let 7, sz. 

30-án kedd este. Vig özvegy, M. Tur-
chányi Olga fellép-
tével bérlet 8. sz. 

31-én szerda este: Taifun, bemutató 
előadás bérlet 9 sz. 

Alólirott Szarvas nagyközség elöljáró -
sága ezennel közhírré teszi,"miszerint azok 
a szölös gazdák akik a borital adóra vonat-
kozó 1892. XV'. t ez, 3 §-a szerint szeszes 
italok kimérésével vagy kis mértékben való 
éiárusitásával nem foglalkoznak, nyílt közsé-
gekben abban a kedvezményben részesülnek, 
hogy a saját termésű boraiktól házi szükség-
letre szánt bormennyiség után italadö tejében 
bor után 6 kor. 70 fillér bor must és szőlő 
cefre után. pedig 5 kor. 40 fillért adót 
fizetnek. 

szamára 
biztosított ke Ivezményre igényt tartanak, azt 
folyó évi szeptember hó 15-ig illetve ha a 
szüret előbb kezdődnék meg a szüret kezde-
téig a községi elöljáróságnál bejelenteni 
tartoznak. A bejelentés élő szóval teendő; 
meg, melyben megjelölendő a szőlő birtok 
terjedelme, a házi fogyasztásra szánt bor-
évi átlagos mennyisége, a termés mennyisége: 
és a nagyban/ 50 literen felüli/ való eladásra 
szánt bormenyiséget hektoliterekben kifejezve. 
Szarvason, 1910 évi augusztus hó 12-én 

Az elöljáróság nevében: 

íp La^Ga s. k. i ímm s* k** 
főjegyző. biró. 

Felhívás. 

Szarvas nagyközség elöljárósága részé-
ről alólirottak ezennel felhivjuk az ovoda 
köteles gyermekek szülőit, hogy az 1905. 
évi szeptember hó 1-től 1907. évi szeptem-
ber hó 1-től 1907. évi szeptember hő l-ig 
született illetve 3—5 év közötti ovoda kö-
teles gyermekeit folyó évi szepiember hó 
1—10 közötti napokon annál is inkább ^be-
írassák, miután már ezen felhbás intésül 
tekintetik, és a fenti határidő alatt be nem 
iratkozott gyermekek szülői a törvény értel-
mében a legszigorúbban fognak bünttetettni. 

» « » 

Különösen felhivjuk a szülők figyelmét 
hogy ezentúl az ovodába való beiratásra 
külön figyelmeztetve vagy felhiva idézés 
által nem lesznek, tehát azon körülmény 
hogy felhívást nem kaptak, a bifság kirová-
sánál figyelembe nem fog vétetetnL 

Szarvason, 1910. évi aug, hó. 12, 
£ ' ' m 0 

©epcgjf Pecenc de. Kaváos ¿ánes a. fe. 
jegyző. . .• 

} 

Lapunk nyomdájánál* "könyv-
ljÚt6özoióboh ogy ttgyoá flu üuo-
téssöl könyvkötő tanulónak foU 
vétollk, ö o o o o 

Szarvas nagyközség elöljárósága részéi-* 
ről alólirottak ezenuel felhivjuk az iskoíac, 
köteles gyermekek szüleit, hogy az 1904^ 
szeptember hó 1-től 1896* év szeptember-
hó 1-től 1896. év szeptember hó l-ig szüle-* 
tett illetve 6—14 év közötti napokon annát 
is inkább beírassák, miután ezen felhívás 
már intésül tekintik, és a fenti határidői 
alatt be nem iratkozott gyermekek szülői a 
törvény értélmében legszigorúbban fogaafc 
büntettetni. 

Különösen felhivjuk a szülök figyelmét 
hogy ezentúl az iskolába való beiratásra 
külön figyelmeztetve vagy idézés által felhi-
va nem lesznek, tehát azon körülmény hogy 
felhívást nem kaptak, a bírság kirovásánál: 
figyelembe nem fog vétetni, 

Szarvason, 19.10. évi aug. hó 12. 

Az elöljáróság nevében : 

Bérosy r^nas <Jtr„ Kevlss s. 
jegyző. 

Húszár Á. 
lakás, bútorozott szoba, üzlethelyiség; 
fővárosi és vidéki ingatlan vétel-elar 
dási és hirdetési irodája, Büdape&t , r 

Zf Í0yf -út<zaT I. <Sr^Sl)an7 p a l o t a i 
1 Külön osztály ingátlan, birtok, fővá-

rosi háaak vételére, eladására, cserére; 
Ezenkívül mindennemű ügyben 5 kor; 
előleges beküldése mellett útbaigazít 

. tást, fölvilágosítást ad, E czélra kulöEL* 
Informatiós osztálya van. V/ála&zb$-

Legmegbízhatóbb vállalat, Ela&í 
rangú ajánlatok. 

V R" • '-••»• 

* ' 
- • V . ^ 
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közhírré teszi, hogy minden iparos ki 
tanoncot tart, annak 

w 
Í r o 

r » 

idéjét az ipartéstíjletnél, mint hatóság 
Mái az 1884. évi XVII. t-cz- 73. ( 
rendelkezése alapján két hónappal 
szabadulás előtt okvetlen jelentse 

Szarvas* 1910- augusztus hó. 

TÁKOS LAJOS 
jegyző. 

Belíczev-utca 100 sz. családi ház 
elönyöa feltételek mellett eladó. 

Tudakozódni lehet 
Temesyáry Edéné fulajdónosnövel 

£—3 Nagyiiíkön. 

Az első kerületben egy 4 szoba 
és melléképületekből álló ház eladó. 
Értekezni a ki dóhivatalban. 

Özv. Tájber Gusztávné urnő haza 
eladó, esetleg egy 4 szobás és egy 
2 szobás lakás a megfelelő mellék-
jhelyiségekkél haszonbérbe kiadó. 

. Értekezni lehet POHL KÁROLY 
községi számvevővel. 

1 . f i \ i 

i l 

A.UíV b, i IMfUrtVk 
- 1 » 

% W 

akinek éj id - nappal szün-. I 
te len üt vjszketegsége van I 
s nyugalmát, alvását és 
sokszor társadalmi létét 
veszélyezteti, az sajnálatra^ u 
inéi tő. Ámbár ez csak bőr-
ingerlésre mutat, mégsem 
létezett ézídeíg oly szer ez 
ellen, ami ennek a kínos 
helyzetnek véget vetett 
Volna, hetek sőt hónapo- -
kon át ezen bajban szen-
vedők kétségbe vannak«-
esve, testileg s lelkileg 
megtörve, képtelenek tár-j)i 
saságban mozogni. Sokszor 
,csak égy kis pontot képez, 

' a bőrön, amely rettenetesen viszket s a vakaró 
ujiat.őnkivüteUentil magához készteti. Ez rendesen [< 
m kezdete s rosszabbodó viszkeiegségre vezet. X 
viszketegség okai még eddig nem lettek kikutatva, 
miután azonban a betegség jelcinek tekinthető« 
« g f a b l M tifta i i i t t i a u n « | y IB M « i i r t i l v 
failnnrá Kén Kuitlfalml. Sok orvos s víszketeg-'" 

(betegek különösen hangsúlyozzák a Z«ckér-fé l« ,{ 
• u l á l . l y i m u p p a a kedvező s gyors hatá<át. 

, -A Vastag teher hab ezen szappan által előírás* 
szerint alkalmazva, azonnali éhyhuíést s a visz-

«• ketegség beszüntetését hozzá magával. iig)Vhpgy*»| 
végre teljésen elmúlik. Ezen idegbánto bőrbajt a Zaclmtfél* m M s,égélyévcltf}| 
egyszerűen s a léghajgyobb remény nyel el lehet 

Ák megrendelésnél a kővetkező különbségre kél) 
j * . ügyelni* . 

I hathatósab s legnagyobb. T)árabja 2, kor. 50 fill. 
Zacltftr i t a b t t l . ffy*ffT">*P«aj«i 
Hsában s mennyiségében gyengébb. Darabja 1 kor. 
Ehhcs való (zsírtalanító) * bőr-

Egy tubus ára 1 kor. m ti»* 

Kapható: 
Mezőtúron: Göllner Hugó gyógyszer-

en. ; 

0. atigír gfcflff 14 

Egy elsőrangú biztosi ló társulat, 
amely minden biztosítási ágra 
kiterjed; keres ügynököket Békés-
vávniKgye összes községeiben. 

Cím a kiadóhivataJban, 

WBgm 
» • . . . v V l « « » » ^ ^ » * «MMMR 

Globus 
legjobb fe'mtiszHtó a világon 

f ö i a e s - f é l e 

hogy arca tiszta, üde és bájos 
legyen 1 

A FöLdea-féte Margit rémeit a fő-
rangú hölgyeknek is kedve ne szépít 6 
szere, egéws világon el van terjedve* 

Páratlan hatása szerencsés összeállítá-
sában rejlik, a bor azonnal felveszi és 
kiváló hatása már pár óra alatt és/Mheto. 

Mivel a Fölidea-féte Margit-Cré* 
m e utánozzák és hamisítják, tessék ere-, 
deli védjegy^yel lezárt dobozt elfogadni, 
mert csak ilyen készítményért vállal a 
készítő mindennemű felelősséget 

A Fötdes-féCe Ma^git-Crémet á?n 
talmatlan, zsírtalan, vegytiszta készítmény^ 

A' bor mindennemű .tisztátalanságát,* 
ssepto, p a t a n á t t initesgert, m&y< 
foltot» r á n c o k a stb, g y o r s a n » é s 
b i i t o s a n e l távóí i i t . Nemcsak az arc-
bőr, hanem a nyak, vás é i kés fé-f 
h é r i t á s é r e é s s z é p í t é s é r e is legal-
kalmasabb, Nagy tégely 2 korona, kicsi 1 
korona minden gyógytárban és drogériájába 

. Késziti és postán küldi: 
F i I d e i K e l e m e n gyógyszerész A r a d . 

, Kapható Szarvason : 7—7 
Miklós PA1, Bugyis Andpî  és: 

Csábrády János gyógyszert árakba n. 

Í .> 

6 fillér. — Touristadoboz 12 
zsebben kényelmesedi' hordható alakban' 80 fillér. 

Kirándulásokon, sport-lourákon, hadgyakorlatokon kitűnő szolgálatot tesz. ti 
Bármely viztten eld«« kitlíníí limonádét ad. 

Késziti : KERTÉSZ EENÖ"éyégyszerészikIÍBtíl*1l?ll
cniid4 Szabadkán, 

5—-25 Kaphaló: f t e t e i l k f i m m + t n i úrnőnél Szarvason. 
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Hibás lábaknak a 
legipszelését elvál-

Fíók 

3- * Kondoros. 
ezipok müizléssel 

készületnek el. 
f 

ö t (az Árpád bazár-helyiségben), a hol a 

anyagból müizléssei készített modern szabású czípők kaphatók. 

igrendelések a láb természetes felvétele után fuj eljárás) kü-

lönös gonddal és ízléssel készíttetnek eh 

arány 

Magyar, angol és francia szakismerettel ^ dolgozom, miután a 

Máit* Magyar Kir. Kereskedelmi kormány támogatása révén t&nul-

oztam a czipészet technológiáját, miből jeles eredménnyel vizsgáztam. 

T i s z t a , í i o o n j i $ n j o d ^ r p tyúQka a z i r á o y e l v e n ? . 

Kérem a uagyrabecsült közönség kitüntető pártfogását 

S Z Ű C S J Ó Z S E F 
CzipéSz 

A legjobb gummísarkok, 
krémek, selyemfüzó'k 

minden színben, 
cipő sámfák 

nagy választékban kaphatók. 

Lúdtalpbetét faragását 
eszközlöm, úgyszintén 

parafagyökér 
és re mezből k aphatók. 

í 
» 

Jó meghallgatom és elhiszem ha vesz; 
azokból az illatszerekből melyek 
LITAUSZKY PÁL fodrász üzletének 
kirakatában láthatók. 

1 

szabadkézből 

Gim a kiadóban. 

ay 

Alapíttatott 1880-ban. Telefon szám : 16, 

M l) E L A D O L F 
r . • r 

S Z A R Y A S 0 N . Beliczey-ut 9, szám, 

Könyvnyomdámban 
m indennemü könyvnyom dal 
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. 

8 Könyvkötészetemben 
mindenféle könyvkötészeti 
munkák egyszerű és díszes 
ki vi tel ben a legj u tány osabb 
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, iró- és rajszerek. 
. * 
Énekes- és imakönyvek nagy 
választé kban. Mind enn e m ü 
papír és Írószerek nagy 
raktára. — Vidéki megren-
delések pontosan és gyorsan 

eszközöltetnek, 

Sámuel Aodlf könyvnyomdája, Szarvason, 

n fj) b 

ÍV VyWj 
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