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Kettős gyávaság tartja minálunk 
kitagadottságban az igazi tudományt és 
művészetet. Az egyik az az ostoba ál-
szemérem, mellyel rösteli nyíltan kimon-
dani, sőt maga előtt szégyelli, hogy 
kenyér, dicsőség, visszhang és elismer-
tetés nélkül tönkremegy és megfullad. 
A másik az az élhetetlen élelmessége, 
mellyel azt hiszi hozzájuthat mindazon 
javaknak legalább egy töredékéhez, ha 
megalázkodik az intra mu ros hájasodó 
nyegleség előtt, s esmuchnak vagy ud-
vari bolondnak áll be oda hol csak 
egy hely váló nek i : a czézári. Botor 
számítás: az alamizsna elfogadásával 
csak a jogához való jogot eszi el ön-
maga elöl. 

A drágaság. 
Irta : Jeszenszky Pál kir. tanácsos, az 0. M, G. 

E. ügyvezető titkára.. 

Alig van aktuálisabb kérdés, mint 
a drágaság kérdése. Az utóbbi hetek-
ben még a képviselőházat is mozgásba 
hozta, sőt napokon át foglalkoztatta. 
Magától értetődik, hogy e kérdésben 
is nagyon ellentétesek voltak a véle-
mények, a szerint, amint a szónokok a 
fogyasztók, vagy pedig a termelők 
szempontjából bírálták a kérdést. 

A fogyasztók a drágaság m»att a 
mezőgazdaságot okolják s a védővá-
moknak tulaj don^i különösen a 
hus és a többi élelmiszereknek drága 
voltát. Fiát hiszen, hogy a védővá-
moknak gyenge termés esetén meg 
van a kívánt hatása, azt tagadni sen-
kinek sem jut eszébe, de hogy a vé-
dővámok hatását a laikus publikum 
túlbecsüli, azt néhány adattal bizo-
nyítjuk. Julius 29-én pl. Budapesten 
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20 ,20korona Liverpolban 21.79 korona 
Bécsben 23.30 korona, Prágában, 
2180 korona, Mannheimben 25'6 2 
korona, Chicagóban 20*10 korona, 
Newyorkban 20'18 korona volt a 
búza ára. A védővámokkal védett 
Magyarországon a buza métermázsán-
kéntiára tehát teljesen egyforma a 
vámmentes amerikai piacok buza árá-
val. Vámvédelem nélkül vájjon mek-
korra ára lenne ma a magyar búzá-
nak s mezőgazdaságunk a drága 
munkabér s nagy terhek mellett hogy 
existálhatna ? Ezekkel a kérdésekkel 
persze a fogyasztók nem tartják érde-
mesnek foglalkozni 

A hus rervdkivü'i drága voltát 
sem a Balkán állomok elmaradt állat-
be b oza ta Ián a k lehet l u laj d o n i ta n i. B i -
zonyilja ezt az is, hogy mikor a 
Szerb állatbehozatalt 1907-ben betil-
tották, habár 70.000 drb. marhával 
kevesebb került a budapesti piacra, a 
h m ára még sem emelkedett, mert a 

T Á R C A . 

A fralál rokooa 
Én a Hálál rokona vagyok, 
Szeretem a tüno szerelmet, 
Szeretem megcsókolni azt* 
-Aki el megy 4 

Szerelem a beteg rózsákat, 
Hervadva ha vágynak, a nőketa 

A sugaras, a bánatos 
Öszi-időket* 

Szeretem a szomorú órákat 
Kísértetes, intő hívását, 
A nagy Halál, a szent Hálái 
Játszi mását, 

Szeretem az elutazókat, 
Sírókat és föLébredőket, 
S dér-esős, hideg hajnalon 
A mezőket. 

Szeretem a fáradt lemondást, 
Könnyetlen sirást és a békét, 
Bölcsek, poéták, betegek 
Menedékét. 

Szeretem azt, aki csalódott, 
Aki rokkant, aki megállott, 
Aki nem hisz, aki borús : 
A világot. 

Én a Halál rokona vagyok, 
Szeretem a tíinö szerelmet, 
Szerelem megcsókolni azt, 
Aki elmegy. 

k ö z ő n s ' 

ADY ENDRB. 

A külföldi szinházak műsorát vizsgálva, 
azt tapasztaljuk, hogy valamennyi színház a. 
tömeg Ízléséhez mérten többnyire olyan mii-
fajokat kultivál, «melyeknek nem annyira az; 
irodalom müvelése, mint inkább a szórako-
zás a főczélja. Csak nagyon kevés azoknak 
a színházaknak száma, amelyekben igazi Írói 
juthat szóhoz. S ha/ ez megtörténik, akkor 
is nagyobbrészt csak erkölcsi sikerre számit-
hat a szerző. A klasszikusokkal mée; mosto-
hábban bíinnak ; a közönség unja őket és a 
modern reformált színpadon, technikai fogya-
tékosságuk miatt nem szerepelnek- Unalmas-
nak Játiák őket s ha mégis akad valaki, aki 
müveikben gyönyörködni vágyik, inkább ol-
vassa azokat. 

A műsort a víg múzsa alantasabb fajai 

Kapható Szarvadon; S á m u e l A d o l f kí'nyv* és píipukemkedésében (IMiczoy-ut 9. RZMIII), valamint 
m i n d e n nagyobb dohánytözsttc 'ben* HilCVWlUHUU'MIMJ«* msclMKqn 
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saját tenyésztésünkről származó kiná-
lat a kereslet mindig kielégítette, kie-
Jégiti most is s csupán kivitelünk 
csappant meg. Az erös áremelkedés-
nek okai a rossz takarmány termésű 
évek, arai azonban természetes, mert 
hiszen a drága takarmánnyal tartott 
jószág árának arányban kell állni a 
xáforditott költségekkel. 

Tény azonban az, hogy a húsár 
nem áll arányban az élő jószág ára-
val. Világos tehát ebből, hogy a hus 
drágaságot a közvetítő kereskedelem 
idézi elő. Elkerülhetetlen szükséges 
tehát elsősorban az illegális közvetítést 
csökkenteni és a fogyasztót a terme-
lővel közelebb hozni. 

A drágaság azonban nemcsak 
speciális magyar, haliam nemzetközi 
jelenség is és a pénz vásárló képes-
ségének j elentékeny csökkenésében 
leli magyarázatát- Nál unk azonban 
sok más egyéb faktor is segiti a drá-
gaságot intenzivebbé tenni. Itt vannak 
pl. az ipari kartelek, a sindicátusok, 
amelyeknek egytől-egyik célja az ár-
emelés, Az áremelésnek csak kis 
részben ad létjogosu'tságot a foly'onos 
strájkok által kierőszakolt munkabér 
drágulás. 

A drágaság enyhítésének első 
módja tehát a közvetítő kereskedelem 
kiküszöbölése. Ezért van tehát szük-
ség termelő és fogyasztási szövetkeze-
tekre, melyek árcsökkentő képességét 
az emiitett parlamenti vitában cáfol-
ták és kétségbe vonták. Ennek az ál-
láspontnak a képviselöéje azonban 
megfeledkezett arról, hogy a fogyasz-

dominálják ; a magasabb rendű vígjátékkal 
azonban szinte mostohán bánnak. Ellenben a 
iburlesk bohózat, vaudeville és opérette azok 
a műfajok, amelyek a nagyközönség igényeit 
¡kielégítik., Ezek a darabok azonban ma már 
olyanok, hogy csupán milieujét képezik azon 
aurztisztikus produkczióknak, amelyekben 
mint nézőknek részünk van. Ezek a műfajok 
ábölcsőkórukban bírtak niveauval, da a közön-
ség izlése folytán ma már variété jellegük 
van. A jövőben pedig ennek av visszafejlő-
désnek meg lesz az az eredménye, hogy ki-
zárólag artisztikus produkeziók fogják a nagy-
közönség élvezetét és szórakozását képezni, 
amint ez különösen Angolországban már tény-
leg be is következett* 

Sajnos, azt látjuk, hogy minél maga-
sabb szellemi színvonalon áll valamely nem-
zet, művészi szempontból az annál értékte-
lenebb, amit irodalomban és művészetben 
produkál. 

Amerikában a színház fogalma pláné a 
cirkusz nivéaujára sülyedt le. A színház, va-
riété és cirkusz egy ugyanazon fogalom és 
egyetlen célja a szórakoztatás. 

Ennek magyarázatát abban lelhetjük, 
hogy a közönség idegzete nem engedi, hogy 

tási szövetkezetek hamisítatlan és jó-
minőségű árut adnak a fogyasztónak 
és h í a portékák ára azonos is a 
kereskedővel, azok na k jóminősége a 
szövetkezetek áru it határozol tan ol-
csóbbá teszik a szatócsok áruinál. 

A szövetkezetek ellenségeit azon-
ban hasztalan próbálnék napnál lé~ 
nyesebb argumentumokkal meggyőzni. 
Hasztalan utalunk a nyugati államok 
hatalmas szövetkezeteinek a példájára 
amelynek leginkább igazolják a fo-
gyasztó szövetkezetek létjogosultságát 
és életrevalóságát. Igaz ugyan, hogy 
ott más a publikum is és a nyugati 
államokban a szöv etkezeti eszm ét 
még nem diskreditálta a „rész vény tár-
saság m. sz." féle csodabogár. 

A drágaságnak egyik jelentékeny 
oka az élelmiszer ipar rendezetlensége 
és széttagoltsága valamint ennek túl-
ságos áremelő törekvései is. Előmoz-
dítja a husclrágaságot a kormánynak 
az a helytelen politikája1 amely pre-
miumokkal segiti elő az ab rak takarmá-
nyoknak az országból való kiözönlését. 
Ez drágítja nálunk az állathizlalása 
Csökenteni lehetne a drágaságot a fo-
gyasztási adók leszállításával, vagy 
eltörlésével. 

íme feltárulunk a drágaság főbb 
okait, amelyek után nagyon könnyű 

>*> * * • 

orvosszert találni a drágaságra. Szün-
tessük meg a drágaság okait, ezzel 
együtt megszűnik maga a betegség is, 

A gazdasági munkás és 
cselédbizíúsitás reformja. 

A Pestvármegyei Gazdasági Egye-

a néző három vagy négy órát töltsön a zárt 
nézőtéren, szűk padsorok között ülve, csak 
azért hogy annyi idő alatt egyetlen komoly 
daráb nézésében legyen elmerülve. Ezért 
kedveli hát azt, ami fantáziáját izgatja ugyan, 
de nem fárasztja. Erre a célra a legalkal-
masabb az a zsáner, amelynek cselekménye 
képtelen ugyan, de mulatságos. 

Francziaország színházainak műsorát, 
ugyancsak a burlesk műfajok dominálják, 
melyeknek egyetlen célja a közönség fáradt 
idegzetének felfrissítése. 

Összehasonlítva a külföld eme színpadi 
viszonyait a mienkkel, arra a meggyőződésre 
juthatunk, hogy a hazai szerzők többnyire a 
külföldről importált színpadi produktumok 
hatása alatt Írják meg darabjaikat. Innen van 
az, hogy hazai írónk csak ritkán írnak olyan 
darabot, melynek meg van a maga nemzeti 
karaktere. 

A szerzők mentségére szolgálhat azon 
körülmény, hogy a közönség, értve alatta a 
nagy tömeget, anyagi sikerrel azokat a mü-
veket tünteti ki, amelyeknek bár csak kevés 
irodalmi értékük van, de a közönség azon 
igényeinek, melynek célja a szórakozás, 
képtelen bohóságuknál fogva megfelelnek. A 

sülét kezdésére gyors egymásután bárt 
foglalnak állást a gazdasági egyesületek, 
igy a többek között maga az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület is, a 
gazdasági cseléd és munkásbiztositó 
pénztár reformja érdekében, 

Érdekes ez az állásfoglalás azért 
is, mert a gazdasági egyesületeket, de 
különösén az 0 . M. G. E.-ét mindun-
talan azzal vádolják, hogy a nagy 
birtok politikájának szegődött szolgála-
tába, holott a cseléd pénztár reformja 
érdekében napvilágra került javaslatai 
világosan bizonyítják, hogy az 0. M. G. 
E. és a gazdasági egyesületek mindenkor 
szivükön viselik a munkások és cseledek 
érdekeit. 

A javaslatoknak két lényeges 
pontja van. Az első pont szerint a 
gazdasági munkások és cselédek részére 
oly nyugdíjbiztosítást kíván létesíteni, 
amelybe bármily életkorú embernek 
megengednék a belépést és a nyugdíj, 
amely a tagsági évek számával növe-
kednék 10 évi tagság után nemcsak 
igazolt rokkantság esetén, hanem a 65. 
életév betöltés után akkor is folyóvá 
tétetnék, ha a nyugdijbiztositott teljesen, 
ép és egészséges. A nyugdiját élvezi* 
halálakor pedig a hátramaradott család-
tagok 1 évi nyugdijösszeget kapnák 
segély címén. 

A nyugdijbiztositásnak ez a módja 
nem róna nagy terhet a biztosításra 
díjfizetésére kötelezettekre nézve. Az 
évi tagsági dij 10.- korona, a felvételi 
dij 1.- korona lenne. Ezért 40 évi 
tagság után évi 240.- korona nyugdíj 

komoly nagy egyéniségek megnyilatkozásának 
sorsa ellenben többnyire csak az anyagi bu^ 
kás, amelyet egy szürke köpeny takar: az; 
erkölcsi siker. 

Ezek a sorotc persze nem azt akarják 
jelenteni, mintha örömmel látnók az irodal-
mi törekvésektől való távolodást. Ellenkező-
leg annak örülnénk igazán, amikor a mai* 
gasabb törekvésekre nézve kedvezőtlen viszo-
nyok közt is egy-egy kiválóbb munkát az 
erkölcsi siker mellett az anyagi jó eredmény 
is jutalmazna. Inkább csak a tények regisztrá-
lására szorítkoztunk. 

Egyébként helyesléssel kell fogadnia 
minden müveit embernek azt a körülményt, 
hogy a legtöbb állam tart fenn szubvencio-
nált színházat, amelyek feladata első sorban 
a klasszikusabb műfaj művelése és az iro-
dalom nagyobb igényeinek kielégítése. Nem 
lehet azonban tagadni, hogy ezeknek a 
színházaknak válóban nagy szükségük vaa 
a szubvencióra . és gyakran a segélyezések 
dacára sem tudnak boldogulni. 

Hogy pedig a szubvenció nőikül nem 
tudnak meglenni, ez igazolja legjobban a 
magánszínházak eljárását, amely szerint azt 
adják a közönségnek, amit éppen a közön-
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járna . Rövidebb idei tag?ág után pedig 
az emiitett összegnek megfelelő hái yada. 

A tervbe vett reform a régi álla-
pottól, amint látszik abban külömböznék, 
hogy a nyugd'jbízto-itást nem köti 
"korhatárhoz és a 65. életév betol!ése 
után a biztosított munkáé, vagy cseléd 
részére a nyugdíj minden köiü'mények 
között folyósitlatnék. Ily módon számi-
tani lehetne aria, hogy józan gondol-
kozású föl cl míveseinknek és munkása-
inknak egész serege lépne be az 
áldásos intézménybe viszont a munka-
adó gazdák hűséges cselédeiket jutal-
mazhatnák azzal, hogy őket, bizonyos 
szolgálati idő eltelte után, saját kölsé-
gükön iratnak be a nyugdijat bizlositő 
pénztár kötelékébe. 

A javaslat második része szinten 
üdvös ujitást tartalmaz, nevezetesen a 
m ezög az d as á g i m un k ás biz t os i tás t 
hasonlóvá akarja tenni az ipari mun-
kások baTes e t híz I osiíásáva1. Cs upán 
abban tér el, hogy a baleset miatt 
elhin yt munkások családjait jövőben 
sem akarja csekély hivi járulékokkal 
segélyezni, hanem ugy amint a mullban 
egy összegben adott számottevő tökét, 
40«.- koronát biztosit részükre. A 
javaslat szerint a táppénz G() nap 
helyed itt is 70 napra lesz hiztosiiainló. 
A végleg elnyom omlottak nyugdiját 
pedig évi 120.- korona helyett, annak 
kétszerésére, évi 240. koronára emeli. 

Érdekes a jnvisbikba különösen 
az, hogy e nagy jelentőségű reformokat 
ugy ki várija meg vaIósit ni, miszerint 
az az erdekeltekre az eddiginél semmi-
vel sem nagyobb terheket ne rójjon, 
vagyis a biztosítási összegek maradnak 
a régiek. -Csupán- a gazdáktól vár némi 
áldozatot, nevezetesen azt kívánja, hogy 
a gazdnk jövőben gazdasági cselédeik 
haloméioi alkalmával, a cseléd munka 
mulasztása chnén a napi L- koronás 
ká'pót'ást- nem a baleset napjától, ha nem 

ség nemcsak nhnju de egyenesen követel, 
fcs ha ebben van IribAztaini val<\ HZ is 
bizonyos, hogy ez egyuttal hozzájárult a 
színművészet sokoldalúságának a fejlesztésé-
hez, a megszokott sablonoktól való Felszaba* 
diííisálíoz, a rendezís reformjához. Kzt pedig 
szívesen vehetik azok is> akik a komolyabb 
irányzatot kedvelik jiohhaií. És ha ezek kissé 
dorgálva mondogatják* minden közönségnek 
olyan színháza van, aminőt érdéinél, a ma-
¿ánszinhátfak a maguk versengésében azt 
tartják szem eJöttt hogy minden s'/inháznak 
meg legj en az a' közönsége, amelyre szük-
sége van. 

csak a balesettől számított első két hét 
elteltétől számítva fogják megkapni. Ily 
módon az apró-cseprő balesetek arány-
lag nagy költségei jövőben nem terhelik 
az intézményt s az igy elért megtaka-
rít ás t ford i l h a tj ák súlyos balesetek 
fokozottabb segélyezésére. 

Ez a csekély változtatás a gazdákra 
tehát nagy terhet nem fog róni. Viszont 
a javaslat megvalósulása esetén a 
gazdasági cseléd és mtinkásnép nyugdíj 
biztosítása, egy ujabb hatalmas lépessél 
jutott előre a fejlődés utján. Alig lehet 
tehát kétségünk, hogy a reformot 
valamennyi gazda örömmel fogja üctvö-
zöIn i, igy annak m egvalósu 1 ósa rclelöbbi e 
várható. 

h í r e k . 
— Szar vasi ügy véd jelöllek 

! tiltakozása> Székely Ferenc igazság-
I üg ym i n isz t er törvényj a vasi ato t doboz-

ta tolt ki az igazsápügyi szervezeti és 
eljárási szabályok módosításáról amely 
azt tervezi, hogy az ügyvédjelölteknek 
gyakorlati ideje két évvel meghosszab-
bilassék és az ügyvédjelöltek az ügy-
védi oklevél megszerzése után még 
két évig nem nyithatnak önnáltó iro-
dát, hanem valamely ügyvédnél, vagy 
a bíróságnál jelöltösködni tartoznak. 
Az igazságügyminiszternek ez a tör. 
vényjavaslat tervezete az ügyvédjelöl-
tek körében élénk feltűnést, sőt v is -
szatetszést kellett. A helybeli ügyvédje-
löltek tegnapelőtt gyűlés keretében til-
takoztak a sérelmes törvénytervezett 
ellen és a budapesti országos tillako/ó 
nagygyűlésre dr. Lövy Gyulát küldték ki. 

— Automobil szerenesétlen 
ség. A Szarvas-szentandrási utón su-
Iyos Automobil-szerencsétlenség történt 
tegnapelőtt. Gróf Wenckhein Dénes 
automobiljától egy szembejövő szekér 
lovai, melyet egy 11 éves kis leány 
Dorogi Zsuzsi hajtott, megbokrosodtak 
(s a. szekeret az írókba fordtInttak. A 
kis'lány su'yos s*i ü l ő k e t szenvedett 
A gróf g< ndoskndott orvosi segélyről 
és az okozott kárt megfizeti. 

— Felfüggesztett jegyző. Kövér 
Béla, a mező kovácsházi járás föszolga-
birája felfüggesztette állásától Harsány! 
Gyula mezőkovácsházi jegyzőt és ellene 
rögtön fetrveimi eliárást indított. Har-
sányt ellen az utóbbi időben számos 
följelentés érkezett. Okirathannsitással 
és azzal van vádolva, hogy az ameri-
kai kivándorlási társaságokkal összeköt-
tetésben állott. 

— Vizbe fúlt. Kon daes Pál szarvasi 
lakos cselédje, Ba kutya Mari 18 éves 
leány folyó hő 15-én a Körösbe esett 
és bele fulladt. Holttestét a rendőrség' 
fogta ki folyó hó 18-án. 

— A Szarvasi Torna és atlé-
tikai klubnak szombat este rende-
zendő táncestétyére a meghívok széjjel-
mentek, A meghívókból a jelzett délutáni 
atlétikai és football mérkőzés "helye 
kimaradt. A falragaszokbői ugyan érte-
sülhetett a t. közönség a mérkőzés 
helyéről, de pótlásként ide is írjuk 
hogy az az Erzsébet ligetben lesz. 

— Uj községi jegyző. Békés-
sámson község képviselőtestülete leg-
utóbb tartott gyűlésén Básthy Endrét 
választotta meg jegyzőjévé. 

— Az őcsödi híd padlózata tel-
jesen elromlott, ugy hogy a Ivdat tel-
jesen uj padlózattat kell ellátni. A ke-
reskedelemügyi miniszter a beruházást 
alapból erre a célra 25,000 koronát 
utalványozott ki. A költség meglévén,, 
a munkáin lókra az alispán a pályáza-
tot meghirdette. Kétféle ajánlatot lehet 
e pályázat értelmében beadni: deszka-
és hetonpad'ókra. Az államépilészeli hi-
vatal csak amián fog dönteni afelett* 
hogy mi módon eszközöltessék a híd 
kijavítása. 

— Betörések a pusztaföldváré 
tanyákon. A mult visarnip délután 
Pusztaföldváron Németh An'al és Berlint 
József tanyáit a gazdák távollétében 
kirnboMák. Az egyik IHyröl 320, a. 

j másikró l 51) korona készpénzt és nagy-" 
mennyiségű ruhát loptak el. A csendőr-
ség meiál^pilotta, hogy a betörők Csaba-
felé szöktek és felkérte a csabai csendőr-
séget a betörök kézrekeritésére. 

— A vármegye közbiztonsága^ 
A c-endőrség mu lt havi jelentése sze-
rint vármegyénkben I4G bűneset for-
rt u t elő. A csendőrség ügy buzgalma* 
folytán mind a 14(5 bűneset kiderítte-
tt.lt. A cs ndőrség 2í cselben tartóz-
tatta le a vétkeseket. A nagyobb bűne-
setek számaránya a következő : ember-
élet el eni bűncselekmény szemérem 
eUeui vétség 4, csalás o, lopás 46* 
te.-tisértés 12 esetben fordult elő. 

— Az iparos ifjúsági önképző-
kör zászlószenttló ünnepe. Az ipa-
ros ifjúság ön képző-köre íennállásánalc 
és működésének 20 esztendős jubileu-
mát fényes ünnepélyek közt készül 
megülni. Díszzászlót szerez be s azt 
méltó ü n li epélyességgél szenteli 
A társadalom élénk rokonszenve kö 
működő egyesület, mely kétség 
hivatása magaslatán áll, a napokban* 
készítette el a jubiláris ÜUUP 
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programmját. Sikerült megnyernie zász-
lőanyául ebesfalvi dr. Lengyel Sándorné 
úrnőt* az ünnep védnökeiül dr. Dancs 
Szilárd, dr. Haviár Gyula, dr. Gerö 
•Oszkár, Liska János, dr. Lengyel Sándor 
-és dr. Reisman Adolf urakat. A zász-
lószen telési ünnep f. év október 2-án 
lesz, A társadalom széles, rétegeit ér-
deklő mozgalomról időnként értesíteni 
fogjuk olyasóinkat. 

— Megvadult bika. Király Sán-
dor csorvási korcsmáros bikája hétfőn 
megvadult és gazdáját megtámadva, 
jobb combját szarvával keresztül szúrta. 
A sérülés életveszélyes. 

— Nyilvános nyugtázás, A f. 
hó 6-iki diákmulatságon felülfizettek: 
Léderer Rudolf 50 kor., Haviár Dani 
20 kor,, Dr. Belopotoczky György 10 
.kor., Dr. Sziráczky János 10 kor., Mocs-
konyi József 5 kor., Renglovich János 
1'60 kor., Schreiber Lipót 6 60 kor., 
Dr. Reismann Adolf 6*60 kor., Schabatka 
Mihály 6<60 kor., ifj. Delhányi Béla 
40 fül., Simon Károly 1 60 kor., Val-
kovszky Mihály 6*60 kor., Dr. Haviár 
Gyula 6'60 kor., Szenes Béla lv60 kor., 
Mészáros Dani 20 kor., Sterbetz Gábor 
10 kor., Dr. Bolza Alfonz gróf 8 kor., 
Héthy Sándor 16*60 kor., Grosz Mór 
1-60 kor,, Dr. Lengyel Sándor 6*60 
kor., Dr. Fuksz Béla 8-80 kor., Kelló 
Gusztáv 30 kor., Dr. Zsilinszky Mihály 
10 koronát. 

SZARVAS ÉS VIDÉKI 

28-án vasárnap d. u, Postásfia és a 
huga féiheiyárakkal bérlet szünetben, 
28-án vasárnap este bérlet szünetben 
Baba M. Turchányi Olga felléptével. 

Nyilatkozat. 

Dr. Glásner Adolf ur a gyulai kir. 
ügyészség előtt, egy kihallgatása alkal-
mával oly kijelentést tett, hogy elmém-
ben meggyöngült embernek tart engem. 

Ezt valószinüleg abból következteti, 
hogy egy izben ügyvédemül fogadtam öt, 
holott tudhattam volna, hogy mennyire 
veszedelmes hozzá közelíteni. 

Meg is csalt szokása szerint, be-
csukathattam volna, de túlságos könyö-
rületből megkegyelmeztem neki. Tudom 
hiba volt / a közbiztonság szempontjá-
ból ártalmatlanná kellett volna őt lenni. 
De ami késik, nem múlik. 

Távol áll azonban tőlem, öt tisz-
tességes és becsületes embernek tartani, 
mert valóban elméjében meggyöngült em-
ber lenne az illető, aki Dr. Glasner Adolf 
úrról tisztességet és becsületet merészel-
ne feltételezni. Ilyen nem is fog akadni. 

Szarvason 1910. augusztus 19-én. 

Lusztig Miksa. 
*) E rovatban icözlöttekerfc nem vállal fele-

lősséget a szerkesztőség, 

Az 1910. évi hadméntességi dij kivetési 
lajstrom folyó évi augusztus hó 22 napjától 
augusztus hó 30 napjáig terjedő 8 napon át 
a katona ügyosztályt vezető jegyző irodájá-
ban közszemlére lesz kitéve, hol azt a hiva-
talos órák alatt bárki megtekintheti. 

Erről az 1883. évi 44 tcik 16 §-a ér-
telmében azon figyelmeztetéssel értesíttetnek 
a liadmentességi dijkötelezéttek, hogy netáni 
felszólamlásaikat, és pedig: 

a) azok akik hadmentességi díjjal már 
a múlt évben megvoltak róva a lajstrom ki-
tételének napját; 

b) azok pedig a kik a hadmentességi 
díjjal a folyó évben első izben rovattak meg, 
tartozásuknak a haddijkönyveeskébe történt 
bejegyzését követő 15 nap alatt a gyulai 
M. kir. Pénzügyigazgatósághoz benyújthatják. 

Szarvason, 1910. augusztus hó 18-án. t 
Az elöljáróság nevében: 

Dr. DÉRCZY FERENC KOVÁCS JÁNOS 
jegyző. biró. 

2187—1910 tkvi. szám. 
Árverési hirdetményi kivonat 

A szarvasi kir. járásbiróság mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
a Békésszentandrási takarékpénztárnak 

191Q, augusztus 21. 

Murányi Sándor végrehajtást szenvedő 
elleni 1400 kor. tőkekövetelése s jár., 
iránti továbbá a vele csatlakozottnak 
kimondott Bóján Lajos és nejé Mada-
rász Sándor és neje és kkoru Demjén 
Sándornak u. az elleni végrehajtási ügyé-
ben a gyulai kir. törvényszék illetve a 
szarvasi kir. járásbiróság területén lévő 
Öcsöd község határában fekvő az öcsödi 
1684 sztjkvben felvett 2192—93/b hrsz. 
veresházi 800 négyszögöl szántóra 85 
kor. az öcsödi 2810 sztjkvben A. f . 1. 
rsz. a. felvett 2192—93/a hrszámu 
800 négyszögöl veres házi szántóra 85 
kor. ugyanazon tjkvben A. f . 2. rsz. 
a. felvett 2192—93/c hrsz. 1066 7 r a d 
négyszögöl veresházi szántóra 114 kor. 
az ugyanazon sztkvbeii A. f . 3. rszám 
alatt felvett 2 1 9 2 - 9 3 / a hrszámu 1066 
Vív-ad négyszögöl veresházi szántóra 114 
kor. az ugyanazon tjkben A. f . 4. rsz. 
a. felvett 2194/b hrsz. 1200 négyszögöl 
veresházi szántóra 128 kor. és az ugyan-
azon sztjkben 2. f . 5. rszám alatt felvett 
2194/a hrszámu 1200 négyszögöl veres-
házi szántóra az árverést 128 koronábaa 
ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a fentebb megjelölt 
ingatlanok az 1910. évi szeptember 
hó 23-ik napján d. e. 9 órakor 
Öcsöd községházánál megtartandó nyil-
vános árverésen eladatni fognak, de a 
kikiáltási ár kétharmadán alól nem. 

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10 %-át kész-
pénzben vagy az 1881 : IX, t. cz. 42 
§-ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881 évi november hó 1-én kelt 
3333 I. M. számú rendelet 8 §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírokban a 
kiküldött kezéhez letenni avagy az 1981: 
LX. t. cz. 170 §-a értelmében a bánat-
pénznek a bíróságnál előleges elhelye-
zéséről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

Kir. járásbiróság mint telekkönyvi 
hatóság. 

Szarvason* 1910. junius 24*én. 
MÉSZÁROS, kir. járásbiró. 

JJj fodrásünő. 

A mélyen tisztelt hölgyközönség pár-
toló figyelmébe ajánlja magát 

Fabriczy Mariska 
fésülőnő 

A mezőtúri határban 100 kisholdas bir~ 
tok uj cserepes tanya-épület! istálló s egyébb 
gazdasági mel l ¿képletekkel jutányos ár&ni 
eladd. Vevők jelentkezzenek Delhányi Bélánál 

A mai nap begördül színházunkba 
Thespís kordéja. Kívánjuk hogy Ma-
riházy director fáradtságos munkáját 
estéről estére zsúfolt házak, taps, 
virág, nagy rokonszenv és becsületes 
siker koronázza. És mivelhogy ez a 
siker egy kicsit mindnyájunkat érdekel, 
hát mi is szívesen oda fogunk állni a 
tapsolók közé. 

Heti műsor. 
21-én vasárnap d. u. Varázskeringö 
féiheiyárakkal bérlet szünetben. 
21-én vasárnap este bérletszünetben 
Luxemburg grófja M. Turchányi Olga 
és Mariházy Babi felléptével. 
22-én hétfőn 2. sz. bérletben Liliom. 
23-án kedden 2. sz. bérletben Obsitos 
M, Turchányi Olga felléptével. 
24-én szerdán 4. sz* bérletben Sásfiók. 
25-én csütörtökön 5. sz. bérletben 
¡Elvált asszony. M. Turchányi Olga fel-
léptével. 
26-áíi pénteken zóna előadásban Gésák 
M. Turchányi Olga felléptével. 
57-én szombaton 6, sz. bérletben A kis 
cukros M. Turchányi Olga felléptével, 
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Szarvas nagyközség alólirott elöljárói 
«ezennel közhírré teszik, hogy a földadó 
.házbéradó házosztályadó — I. II. IV, oszt. 
adó, tőke kamataadó és általános M. kir. 
penzügyigázgatóságtól leérkezvén folyó hó 
22-től 30-áig bezárólag államiadót kezelő 
községi jegyzői irodájában közszemlére van-
nak kitéve. 

Szárvas, 1910,. augusztus hó 19. 
Az elöljáróság nevében : 

'Krsnyák Mihály, Kovács János, 
jegyző. 

Szarvas nagyközség alólirott elöljárói 
ezennel közhírré teszik, hogy az adókivetési 
bizottság előterjesztendő, s adókiszámitási 
javaslatokat is feltüntető HL oszt, ker. adó 
lajstrom gyulai M. kir. Pénzügy igazgatóság-
tól leérkezvén folyó hó 22-től 30-áig bezá-
rólag államiadót kezelő kösségi adóügyi 
jegyzői irodában közszemlére van kitéve. 
Ezen adókiszámitási javaslatokat mindenki 
megtekintheti, s ugy az őt valamint a má-
sokat illető adójavaslatokra nézve észrevé-
teleit megteheti. 

Szarvas, 1910, augusztus hő 19. 
Az elöljáróság nevében: 

Krsnyák Mihály, Kovács János, 
jegyző. 

• i 

Cím a kiadóban. 

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 i/agy kis mértékben való 
elárusitásával nem foglalkoznak, nyílt közsé-
gekben abban a kedvezményben részesülnek, 
hogy a saját termésű boraiktól házi szükség-
letre szánt bo mennyiség után italadó tejében 
bor után 6 kor. 70 fillér bor must és szölö 
cefre után pedig 5 kor. 40 fillért adót 
fizetnek. 

Akik tehát házi fogyasztás számára 
biztosított kelvezményre 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 szölö birtok 
terjedelme, a házi fogyasztásra szánt bor 
évi átlagos mennyisége, a termés mennyisége 
és a nagyban' 50 literen felüli/ való eladásra 
szánt bormenyiségefc hektoliterekben kifejezve. 
Szarvason, 1910 évi augusztus hó 12-én 

Az elöljáróság nevében: 
KGSBIF (UTGS S. k, Kavéss ¿ámois s. k 

gyző. biró. 

Felhívás. 

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

Különösen felhívjuk a szülőlc figyelmét 
hogy ezentúl az óvodába való beiratásra 
külön figyelmeztetve vagy felhiva idézés 

által nem lösznek, tehát azon körülmény 
hogy felhívást nem kaptak, a birsig kirová-
sánál figyelembe nem fog vétetetni. 

Szarvason, 1910. évi aug* hó 12. 
F&pgíhg áv* Rwáos Jiatíöa a; fc. 
jegyző. 

Siarvas nagyközség elöljárósága részé-
ről alólirottak ezennel felhívjuk az iskola 
köteles gyermekek szüleit, hogy az 1904, 
szeptember hó l-től 1896. év szeptember 
hó l-től 1896. év szeptember hó l-ig szüle-
tett illetve 6—14 év kozöttiiskola köteles 
gyermekeiket folyó év szeptembe 1—10 kö-
zötti napokon annál is inkább beírassák, mi-
után ezen felhívás már intésiíl tekintik, és a 
fenti határidő alatt be nem iratkozott gyer-
mekek szülői atörvény értőimében legszigo-
rúbban fognakbüntettetni. 

Különösen felhívjuk a szülők figyelmét 
hogy ezentúl az iskolába való beiratásra 
külön figyelmeztetve vagy idézés által felhi-
vajiem lesznek, tehát azon körülmény hogy 
felhívást nem kaptak, a birsig kirovásánál 
figyelembe nem fog vétetni, 

Szarvason, 1910. évi aug. hó 12. 
Az elöljáróság nevében : 
Pecrétiae ditr. Kewiíad <ii!n$ap s. k. 
jegyző, biró. 

Lapunk nyomdájának könyv-
kötóazotóbon ogy llgyos fiú to-
tóssal kttnyykftig,tanúiénak fal« 
vetotík. 0*2^0 o ^¿V"" ' ö 

Szarvas község elöljárósága ez uiton is: 
közhírré teszi, hogy a békéscsabai állami 
mértékhitelesítő hivatal tisztviselője a mérté-
kek és mérő eszkezök időszakos hitelesítését 
Szarvas községben folyó évi augusztus 22* 
napjától fogja végezni szeptember hó 24-
napjáig bezárólag. A hitelesítés helyéül SL 
községháza udvarán levő, eddig is mérték-
hitelesítésre használt helyiség jelöltetik ki~ 

Minthogy az időszakos hitelesítésben, 
való részvétel az 1907 évi V. t.-ez.-ben_ 
megszabott törvényes kötelesség, melynek 
elmulasztása az idézett törvénycikk 32, §-a. 
szerint 200 koronáig, visszaesés esetében, 
pedig 8 napig terjedhető elzárással és 40Q* 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel bün te -
tendő, - figyelmezteti az elöljáróság a lakosa 
ságot, hogy az időszakos hitelesítésben; 
mindazon felek tartoznak részt venni, a kik: 
a közforgalomban mértékeket és mérőeszkö-
zöket használnak, tekintet nélkül arra, h o g y 
a hitelesítésre előzetesen jelentkeztek-e vagj r 
sem. 

A hitelesítés sorrendjére, ngyszintén a, 
hitelesítési eljárásra vonatkozólag részletese 
felvilágosítást nyújtanak a községházán ésL 
a község utcáin kiragasztott hirdetmények-

Szarvas, 1010. évi julius hó 28« 
Az elöljáróság nevében: 

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

r • 

Alólirott községi elöljáróság ezenneL 
közhírré teszi, hogy a vásári és piaci hely-
pénzszedési jog 1910 szeptember l-től 19I3L 
augusztus 31-ig terjedő 3 évre 1910. évi 
augusztus hó 13-án d. e. 10 órakor fog a. 
községháza tanácstermében nyilvános szóbeli, 
árverés utján bérbe adatni. 

A kikiáltási ár a képviselőtestület, 
182/1910. kgy. sz. határozatával 2000 fcoro^ 
nában lett megállapítva s ezen az alapom 
elért eredmény egy évi bérösszegnek fo j£ 
tekintetni. 

Bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százaléka^ 
vagyis 200 korona teendő le készpénzben* 
mely összeg az első félévi bérbe fog betudatni,* 

Bérlő köteles félévi haszonbéri összeget 
készpénzletétéi, telekkönyvi bekebelezéssel 
vagy pedig az elöljáróság bírálata szériát 
elfogadható kát egyetemlegesen kötelezett* 
készfizető kezessel biztosítani. 

A jóváhagyott részletes árverési félté* 
telek a községi főjegyzői irodában a hivatalos! 
órák alatt naponként megtekinthetők. 

Kelt Szarvason, 1910. év'i julius hó 29-éce: 
Az elöljáróság nevében: 

ir Lajos s. lc. Kovács János s. k* 
főjegyző. 

=2=3* 

. W »• 



szarvas fcs VÍMKE 19 10.. augii zlus M 

ko2hí i ré les2i, hegy írircífíi \\ 

2 

idejét az ipartestületnél^ minit 
nál az 1884 évi XVII. t -cz- 73, §-a 
rendelkezése alapján két hónappal a 
szabadulás elolt okvetlen jelentse be. 

Szarvas, 191Q- augusztus hó. 

TÁKOS LAJOS 

Beliczey-tilea 166* esaíádl ház 
előnyős fellélelek mellett eladó. 

Tudakozódni lehet 
Temesváry Eécmé íTjlajdono?n&ve) 

• V9" 
JlOf- > 

Az elrö keiül el Len egy 4 szoba 

és nit1!!^! épüipiokböi álló ház eladó. 

Értekezni a ki dóhivala lban. 

1 

» • 

Ozv. Tájber Gm-szlávné urnö báva 
>v esetleg egy 4 szebm és egy 

t szobás lakás a megfelelő mellék-
helyiségekkel haszonbérbe kiadó. 

Értekezik 1 eh eí? 

kfWségi szánwevöveí l 

L » » . • ** JK 

h 

I 

: E T t o z o 

l í c - 1 S r s n t 

a 

akinek éjjel - nappal szün-
telenül vlszketegsége van 
s nyugalmát, alvását és 
sokszor társadalmi Idtét 
veszélyezteti, az sajnálátra-
rnéltő. Ámbár ez csök hőr-
ingerlesre mutat, mégsem 
léic^ctL ezitl' lg oly s/<er ez 
ellen, ami eiinok a kínos 
helyzetnek véjiet vetett 
volna, Hetek sot: hónapo-
kon út ezen bajban szen-
vedők I étstíöbc vannak 
esve, testileg s lelkileg 
megtörve, képtelenek tái-
sasagban mozogni. Sokszor 
csak egy kis pontot képei 

a bőrön, amely rettenetcsen viszket s a vakíntí 
u j ja t önkívülctlenul maj! a I IOZ KÉSZTETI Ez r e n cl csen 
a kezdete s rosszabbodó viszket egségre vezet. A 
viszketegség okai még eddig nem Tettek kiWüatva, 
miután azonban a betegség jeleinek tekinthető, 
« £ y minden ilyen osctbén amúgy Isnx orvosi 
fanácsra kell hallgatni. Sok orvos S VÍSZkelog-
betegek kü önösen hangsúlyozzák a Zuckcr-félő 
szabad, győgyszappnn kedvező S gyors hatá íít. 
A vastag fehér hab ezen szappan a Ital előírás 
szerint alkalmazva, azonnali enyhülést s a visz-
ketegség beszüntetését hozza macával, u^y* hogy 
végre tef)<?sen elmuKk. Ezon ideghántó borb? |t a 
Zucker-félo szabad, gyógyszappán segélyével 
egyszerűen s a legnagyobb reinénynyel el lehet J 

( távoli tani. 
A megrendelésnél a következő különbségre kell 

ügyelni; 
Znclcor szabad* 35°/,-os gyógyszappanja a leg-
hatbatdsab s legnagyobb. Darabja 2 kor. 50 fUU 
Zuckor szabad. 15y',.-<»'s gyógyszappanja, ha-
tásában s mennyisedben gyengébb. Darabja 1 kor. J 
Éhlíéar Váltf ZMclcöo^"krem (zslrtáldnitő) a bőr-
krémek gyöngye. Egy tubus ára 1 kor. 90 li'.L, 

ktatubiti U» kör« 

K a p h a t : 
i zo luron : Göilner Hujrő gyógyszer 

Egy cl sc rangú biztosító társulat, 
amely mindén bizio*itási ágra 
kiterjed, keres ügynököket Békés-
vár m -gye öss/os k n ^ g c 

Cím a kiadóhivatalban. 

legjobb FémHszHtó a világon 

H^zqál jon ¡L&gpd ^ F ö l c U s - f é l e 

it- eremet, 
arca tiszta, üde és b á j o s 

l egyen ! 
A F ö l d e s - f é l e M a r g i t - r é m e l i a fu-

ra ngn höIgy< knek is ked^ enc S7(vpitő 
fzerc, íiz c<*£>/, vilígon H van terjedve. 

Pá r a l hi n hálása s>er<• ncses rj^sfteáJ 1 iiá-
síYbiir. n jbk, a bőr axnnual lel veszi és 
kiváló hi'lá^M mfir púv ó n al?»lt ós/l )helo4 

Mivol a Fotdes-féije Margit-Cré« 
me ulnrózzak ós Ivatni-iiiák. tessék ere-
dtíii v̂  dje-'v<ryd lézárl dobozi eiíbuíHlni, 
mort (w-k ilyen k.é^.ilniónjért vallal a 
készítn ir)intl(ini»einíí felolíisFóíreN 

A Fölídes-féile Marpii-Crémet ár-
talmatlan, zsirHilan, vrgylis la kós^iini^ny. 

A hor mind' nnemíi ,t é í t í \ \ l a n s á g á t , 
f?epüö, p * t * n í s t mi te t^e r tv m á j -
fo l to t , r á n c o k a stb. g y o r s a n és 
b z.tosan eütávoüit . Keincsak az am-
bör, hanem a n y a k , v a s és k é z fe -
h é r c : Bére és s z é p í t ' *5re is lepni-
kalmasahb. Nafív tégely 2 koronar kicsi 1 
korona minden tííi ban ás drogériabavu 

K^szili f s posián küldi': 
F 1 l e s K e l e m e n evfiiiy^erész A r a d , 

Köphatű Szarvason : 7—T 
Mikló< P 1, Bugyis Andor, cVs 

Csábr tdy J.ino« ^'ó^yszortárakban» 

Egy adag fi fillér. — Tour is tadoboz 12 adaggal, 
z ^ é h b f n kíi iyelnie^en ho rdha tó a j k b a n 80 fillér. 

KirYrdiiláukcn. Í f o l UivíáLcn, hgí'syalcrlalckcn kitűnő szolgálatot tesz. 
Bármely vízben oldva kitiino limonádét ad. 

I ; Cfn . t i : Y T W i í i Z I P K Ö s ^ b a d k é n . 
í 15—25 Ki ] l .Mó ; $ U I M I Ó I S?aivasf n. 

^MBsagaaifamaia fffira'i it , 
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Budapest, IV., Ferenc dek-tere 2. szám. 
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elsörerdü kivitelben, jutányos árban kaphatók 

a 

Egy teljesen uj üzleti 

és egy 

szabadkézből 

Cim á kiadóban. 

Húszár A. 
ialtás, bútorozott szoba, üzlethelyiség 
fővárosi és vidéki ingatlan vétel-ela-
dási és hirdetési irodája, B ú d a p e & t , 
2 r i o y i - 6 t c z a I. (S reSban? p a l o t a . 
Külön osztály ingatlan, birtok, fővá-
rosi házak vételére, eladására, cserére* 
Ezenkívül mindennemű ügyben 5 kor. 
előleges beküldése mellett utbaigazi-

ás t* felvilágosítást ad. E czélra külön 
i i f ormatiós osztálya van. V á l a S z b é -

Legmegbízhatóbb vállalat. Első 
rangú ajánlatok. 
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Fiók 

%om.a. SZARVAS. Kondoros. 

Hibás lábaknak a 
legipszelését elvál-
lalom. Utána helyes 
czipők miiizléssel 

készíttetnek el, 

i 

(az Árpád bazár-helyiségben), a hol a 

legjobb anyagbél miiizléssel készített modern szabású czipők kapha'ók* 

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

lönös» gonddal és ízléssel készíttetnek eh 

Magyar, angol és írancia szakismerettel dolgozom, miután a 

H ^ y Mélt. Magyar Kir. Kereskedelmi kormány támogatása révén tanul-

mányoztam a ezipészet technológiáját, miből jeles eredménnyel vizsgáztam, 

T i S z t a , fi3)ov9 cS n j o d ? r i ) iQúQka a z i r a o y c i v e H } . 

Kérem a nagyrabecsölt közönség kitüntető pártfogását 

S Z Ű C S J Ó Z S E F 
c z i p é s z n?e&ter . 

A legjobb- gummisarkok, 
krémek, selyemfüzó'k 

minden színben, 
cipő sámfák 

nagy választékban kaphatók. 

Lúdtalpbetét faragását 
eszközlom. úgyszintén 

rendes talpbetétek, 
parafagyökér 

és remezből kaphatók. 

injádon) 
ö o t r 

Jó meghallgatom és elhiszem ha vessr 
azokból az illatszerekből melyek 
L1TAUSZKY PÁL fodrász üzleténele 
kirakatában láthatók. 

szabadkézből 

I — Cim a kiadóban, — 

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. 
• 

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

alatt köttetnek be. 
Olcsó és tartós munka! 

Fontos kiszolgálás! 

r A** 

• 

Könyvkereskedésem ben 
kaphatók az Összes helybeli 
iskolákban használandó tan-
könyvek, író- és rajszerek. 
Énekes- és imakönyvek nagy 
választékban. Mindennemű 
papir és Írószerek nagy 
raktára. — Vidéki megren-
delések pontosan és gyorsan 

eszközöltetnek. > 1 

Sámuel Aodlí könyvnyomdája, Szarvason. 

ttomiaafl 
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