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Ugy sejtjük, hogy a szarvasi kő-
műves strike-kal beléptünk az európai 
szociális áramlatba. Nem az első, nem 
is az utolsó ez, hanem ilyen kimon-
dottan munkásháboru karekterü strike 
még eddig nem volt. Nem béreme-
lésről, sem munkaidő redukcióról van 
szó, az ütközője a munkaadók és a 
munkások harcának az, hogy a mun-
kásoknak hoznak törvényeket és a 
munkások nem akceptálják többé 
azokat rabszolga alázatossággal. A 
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rólunk nélkülünk elv ellen való harc 
ez, tagadhatatlanul a legsarkalatosabb 
pontja az egész munkáskérdésnek s 
hogy a szarvasi kőmivesek fölismer-
ték, — szocialista kézszorítás nélkü 
mondjuk — becsületükre válik. 

£t ljusHrdgasdg l^érclése. 
Irta : Bnbinek OyuJa az OMGE igazgatója, 

A husdrágaság nem máról-hol-
napra állott be, lassanként fejlődött a 
kormány és társadalom nembánomsága 
és a rosz takarmány termésű évek kö-
vetkezményeképen. Evek óta hivjuk fel 
már mi is, de az osztrák gazdatársa-
ink is a kormány és a társadalom 
figyelmét a szertelen közvetítés káros 
hatásaira, most, hogy a baj az egész 
vonalon megvan s a termelő és fo-
gyasztó között épp az élelmezés ellá-
tása körül egyformán átvághatlan há-
lózat íejlödött, amely az élelmezést fe-
leslegesen és felette megdragitja, ez a 
tény végre hivatalos megállapítást nyert 
ugy nálunk, a földmivelésü gyi minisz-
ter révén, mint Ausztriában az osztrák 
kormány részéről. 

Ezen a bajon csakis ugy segíthe-
tünk, ha a hatóság és társadalom 
vállvetve közreműködik a felesleges 
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közvetítés kiküszöbölésén megfeleli mü 
intézmények létesítésével. 

A társadalomnak feladata vásár-
pénztár, nagyvágók, fogyasztási szövet-
kezetek révén közelebb hoznia a fo-
gyasztást a termeléshez. A kormány-
nak feladata olcsó hitelről gondoskod-
ni a gazda részére, hogy az állathizla-
láshoz szükséges forgótőkét a gazda 
ne az állatközvcltötöl kapja nagy 
uzsorakamatra, hanem egy olyan for-
rásból, amely a nyugodt állatértékesi-
tésbe be nem folyik, s e téren a gaz-
dának szabad kezet enged. 

A kormánynak feladata a husfo-
gyasztási adók eltörlésével, a községi 
illetékek megszüntetésével a húsfo-
gyasztást olcsóbbá tenni. A legfonto-
sabb élelmiszernek a megadóztatása 
antiszociális, mert legérzékenyebben a 
szegényebb kereseti osztályokat nyomja 
az adóprés. 

Az állam feladata a colis agrico-
les intézményét mielőbb életbeléptetni. 
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„Édes fiam, hogy érezed magad ? 
Nem hagyta még el szivedet a hit ? 
Nem vagy beteg ? Van-e meleg szobád ? 
Nem csaltak-é meg fényes álmaid ? 
Miért nem irsfc, ha pár rövidke sort is ? 
Aggódva lessük itt mindannyian — 
Hideg a tél, metsző a levegője, 
Vigyázz magadra édes kis fiam,, 

„Apád egy kissé gyönge, beteges, 
A régi bajt még nem heverte ki. 
Ha rólad van szó, mindég mosolyog, 
Te vagy a legfőbb öröme neki* 
Ha jön egy versed, elolvassa százszor. >, 

A nővérednek uj ruhája vau, 
Tudod, nagy újság az ilyesmi nálunk — 
Vigyázz a pénzre, édes kis fiam." 

„Egymás között ugy elemlegetünk, 
Kivált ha jö a hűvös este szárnya. 
Mit csinál Imre ? Van-e most neki 
Meleg szobája, meleg vacsorája. 
Ilyenkor aztán elborong a lelkünk 
S terád emlékszünk hosszan* szótalan .«. 
Megyek íeküdni . , . imádkozni érted . . . 
Isten megáldjon, édes kis fiam." 

^Farkas Sntre. 

— Irta: CSEHOV A. — 

Ilja Szergeics Peplov és a felesége, Kle-
opátra PepIoVna feszült figyelemmel hallga-

tództak az ajtó mögött. Az ajtón tul, a kis 
termben valami szerelmi ügy folyt le a hall-
gatódzó házaspár leánya és Sisupkin kerü-
leti iskolai tanitó közt. 

— Jól indul a dolog, — mondá Pep*> 
lov, türelmetlenségében remegve s megelé-
gedetten dörzsölve kezeit . . . Figyelj jól, 
Kleopatra; ha a tanitó csak valamiképpen 
is kitárja a szivét, fogd a szent képet, menj 
be s álld meg őket azon nyomban. A szent 
képpel való megáldás szent cselekedet, annyi 
az ereje, mint az esketésnek. A tanitó azután 
már nem léphet többé vissza, s olyan, mintha, 
össze lennének enyvezve egymással. 

Az ajtó mögött pedig a következő pár- . 
beszéd folyt l e : 

— Ugyan ne mondjon ilyeneket, — 
mondá Sisupkin, egy gyufát rántva végig a 
kockás nadrágján . . Sohasem irtani öntiek. 
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Hány gazda rendezkednék be arra, 
hogy terményét közvetlenül a fogyasz-
tónál helyezze el, ha vasutak a co-
lis agricoles intézményét életbeléptet-
nék s ha a különbözö fogyasztási 
adók a húsnak ily vasúti csomagokban 
való házhoz szállítását meg nem ne-
hezítenék. 

A~ legfontosabb leiadata azonban 
a kormánynak az állattenyésztés fel-
lendítése. S itt ki kell mondanunk azt 
a véleményünket, hogybár a mostoha 
évek szük takarmánytermésének az ál-
lattenyésztésre gyakorolt káros hatását 
teljesen kiküszöbölni nem lett volna 
s nem is lesz lehetséges a jövőben 
sem, de megfelelő intézkedésekkel s 
a nép megfelelőbb gazdasági nevelése 
esetén a magyar állattenyésztés sem 
maradt volna mögötte a fogyasztás 
által támasztott jogos igényeknek. Is-
mételten megállapíthatjuk az általunk 
annyiszor hangsulyoztatott igazságot, 
hogy az állattenyésziésnek, általában 
gazdasági kérdéseknek központi keze-
lése gyakorlati eredményeket nem 
szülhet. 

Hiába van meg a nagy állatte-
nyésztési felügyelő, illetve ma már a 
gazdasági felügyelői szervezet, műkö-
désének gyakorlati eredménye vajmi 
csekély s illetve nem "az, a minek 
lennie kellene az esetben, ha a kor-
mány társadalom szervezésére egyide-
jűleg a kellő gondot fordított volna. 

Nem elég, hogy az Állam hivata-
lokat . teremtsen, hanem szükséges, 
hogy magát a társadalmat tanítsa 
önálló adminisztratív müküdésre, mert 
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a társadalom olcsóbban és gyakorla-
tibb módon látja el ezeket a teendő-
ket. Tessék létesíteni egy érdekképvi-
seleti szervezetet s ennek révén állat-
tenyésztési egyleteket, amelyek mig 
területük állattenyésztésének minőségi 
és mennyiségi fejlesztésére gondot 
fognak fordítani, a mellett majd ráne-
velik a gazdát arra is hogy takarmá-
nyával okszerűen gazdálkodjék s bő-
séges esztendőkben ne kótyavetyélje 
el azt, hanem gondoljon a holnapra, 
a szűkebb esztendőkre s megtanítja 
arra is, hogy értékes tenyészállatjai 
eladása helyett takarmányvásárlással 
tartsa fenn azt a fontos termelőtöket 
amelyet az állomány mindenkor kép-
visel. 

Meg kell szüntetnia növendékállat 
pusztítást is, de megint nem ren-
deletekkel, hanem a nép nevelésével, 
a községi fogyasztók szervezésével és 
megfelelő felvilágositásával, mert a mi 
kisigényű és kisfogyaszlásu községeink 
csakis szövetkezve lesznek képesek arra, 
hogy növendékállatvágatásról lemond-
janak. 

Minden eszközzel elő kell segíteni 
a külföldi tenyészanyag behozatalát is. 
Ez a leghasznosabb befektetés, mert 
versenytársaink tenyésran yagát csök-
kentjük s a magunkét növeljük ez 
által. 

Mindezek az állattenyésztés fellen-
dítésére irányuló törekvések fellendíté-
sére irányuló törekvések benne vannak 
az uj földmívelésügyi miniszter prog-
ramrajában s csak az a kivanatos, 
hogy ezt a programmot gyakorlati 
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kézzel valósítsa meg. Nagy könnyebb-
ségére van a husdrágaság, a mely még 
azon körök érdeklődését is felkeltette 
az állattenyésztés fontossága iránt, 
amelyek állandógyülölködéssel kisérték 
a kormánynak és törvényhozásnak 
minden olyan intézkedését, a mely a 
mezőgazdasági termelés fellendítését 
célozta. 

Felette kívánatos tehát, hogy a 
földmivelésügyi miniszter ezt a kedvező 
hangulatot ügyesen kihasználva gya-
korlati javaslatokkal járuljon a legkö-
zelebbi parlamenti ülésszak elé, gon-
doskodván oly intézmények létesítésé-
ről, amelyeket egy következő minisz-
ter szeszélye meg nem dönthet. 

A husdrágaság kérdésének pedig 
át kell esnünk. A közvetítés kikü-
szöbölésével a városok és fogyasztók 
sokat segithetnek magokon addig is 
mig majd egy bő takarmánytermésü 
év nyomán a zárak önként csökkenni 
fognak. Ez a jövő tavasznál előb n e m 
várható. Akkor is csak abban az eset-
ben, ha a jövő év takarmánytermés-
kiáltásai már biztatok lesznek 

Ha nótás kedvünk volna, egész 
aktuálisan elgondolhatnánk most hogy 
még a buza ki sem hányta a fejét, 
már a madár elvitte az elejét®. Ez a 
madár tudniillik a szemfüles finánc, 
mely be sem várva, hogy elcsépeljenek 
a magyar gazdák, országszerte fölverte 
héthónapos álmukból fiókáit, a kedves 
pénzügyigazgatókat, hogy rajta fiaim, 

— Csak ne tetesse magát. Azt hiszi, 
nem ismerem a keze irását? — nevetett 
Natasenka, egy pillantást vetve a tükörbe. 
Mindjárt tudtam, hogy ki a levél irója. 
Milyen borzasztó egy ember ön. Maga akar 
szépírást tanítani, a betűi pedig olyanok, * . 
Isten bocsássa meg . . , mint a macskaka-
parás. Hogyan taníthatja tanítványait szép-
írásra, ha maga oly átkozottul rosszul ir ? 

— Hm, az nem mond semmit, A ka-
ligrafiánál nem a szépírás a fődolog. Hanem 
az, hogy a gyerekek ne feledjenek semmit. 
Az ember a füle tövé mögé üt a gyereknek, 
vagy letérdelteti . . . kézirat . . , kézirat I 
Nekraszov iró volt, pedig akkora betűkkel 
irt, mint az öklöm . . f szent Isten . * . 
van az archívumban tőle egy kézirat . . . 
láttam. 

— Az nekraszov volt, de én magáról 

beszélek. (Sóhajt.) Jaj, de szerettem volna 
irólioz menni férjhez. Versekét csinált volna 
rám. 

— Ha csak az kell, verseket én is tu-
dok csinálni. 

— De miről? Milyen témáról? 
— Hát . , , a szerelemről . . . min-

denféle érzelemről . . . a maga szemeiről... 
hogy a ki csak olvassa, elfakad riva á nagy 
meghatottságtól. . . De, ha önhöz lírai ver-
seket irok, megengedi viszonzásul, hogy 
megcsókoljam a kezét ? 

— Ugyan, Ezt akár mindjárt megteheti. 
Sisupkin fölkelt a székről s megragadta 

Natasenka bársonyos, tojásszappantól illatos 
kezét. 

— No most. Be a szent képpel, — 
monda Peplov gyorsan a feleségéhez s meg-
lökte a könyökével. Szinte belesárgul! a nagy 

izgalomba , , , Majd én Is bemegyek. 
Peplov betaszította az ajtót. 
— Gyerekek, — mondá kiterjesztett 

kezekkel s könnyező szemekkel, áldjon meg 
az Isten benneteket, éljetek és termeszsze-
tek gyümölcsöket... sokasodjatok. 

— Én is megáldalak benneteket, — 
hebegé a mama szintén könnyes szemekkel. 
Legyetek boldogok, gyermekeim. . . Jaj, 
maga csúnya ember, maga elrabolja egyet-
len boldogságomat, — zokogott .Sisupkin 
felé. Szeresse a leányomat s viselje a gondját, 

Sisupkinnak tátva maradt a szája a 
rémülettől és csodálkozástól, s egy szó nem 
sok, annyit ^e tudott mondani. A szülök 
Lerohanása nagyon merész és orginális volt. 

— Benne vagyok a szószban, — gnn-
dolá magában. Az ördög tudja, nem én, 
hogy mint fogok belőle kievickélni, 

Kapható Szarvason : S á ni u e 1 A d o l f könyv 
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csak énekeljetek. Vagyis, mivel az 5 
kobzuk a dob, doboljatok ! Irgalmatlanul 
hajtsátok be a héthónapos exlex alatt 
felszaporodott adóhátrál ékokat, valamint 
a folyó év IIL negyedére járó adórészletet 
is, még pedig egy összegben, minden-
féle halasztás, vagy részletfizetés meg-
tagadása mellett. 

így szólt a föfinánc, a magyar 
pénzügyminiszter. 

Nos, ehhez a szóhoz az országnak 
s van szava. Különösen pedig a magyar 

gazdaközönségnek. Mert a szigorú ukáz 
kizárólag az ö bőrére lett kiadva, Az 
ipari és kereskedelmi körök nevetnek, 
söt tapsolnak a rendelethez, hiszen-
rájuk az újév óta tartott exlex miatt 
még ki sincs róva az adó, ám a gazdák 
már izzadhatják, még pedig irgalom, 
halasztás és részletfizetés engedélye-
zése nélkül. Annyi szeretettel sem volt 
irántuk a pénzügyi kormányzat, hogy 
bevárná, míg a gazdák jó közepes idei 
termésükkel égy kissé kedvezőbb érté-
kesítési konjunkturákraspekulálhatnának 
Nem, hanem fuss iziben, te makacs 
nemfizetö adóalany, friss búzáddal a 
Mózsihoz, add el neki, ahogy veszi, 
aztán megint siess a meg se melegedett 
kis pénzeddel megtölteni Dr. Lukács 
László pénzügyminiszter ur önagymél-
tóságának üres tarisznyáját. 

A magyar gazda 90 százalékának, 
sajnos, nincs egy batka forgótökéje 
sem. Aratás után, az újból44, fizeti 
emberemlékezet óta összes hitelezőjét, 
elsősorban adóját mindig. Most egy 
összegben kilenc havi adót préselnek ki 
irgalmatlan rí 1, halasztás és részletfizetés 
nélkül, rajta. Hol vegye másunnen ezt 
a rengeteg pénzt, hanem abból, hogy 

— Az i—i—isten áldjon meg bennete-
ket, — mondá az apa s zokogásban tört ki. 
Natasenka . . . gyermekeim . . . álljatok 
szépen egymás mellé Kleopatra, add csak 
ide a szent képet. 

Egyszerre fölhagyott a sírással s na-
gyon különös arcot vágott. Egészen oda 
volt a rémülettől és a dühtől. 

— No szépen vagyunk, — mondá 
dühösén a feleségének* Akaszszanak fel, ha 
ez szent kép. 

— Szent Isten i Oh, Uja. 
Különös eset történt. A kaligrafus föl-

nézett s látta, hogy meg van mentve. A 
mama zavarában a szentkép helyett Lasecs-
nikov irónak a képét kapta fel a falról. Sem 
Peplov, sem életpárja nem tudta, hogy most 
mitévők legyenek,. A kaligrafus azonban 
elég okos volt ahhoz, hogy ebből a kavaro-
dásból kimentse a lelke üdvösségét. Gyorsan 
köszönt, aztán fogta magát s kirohant a 
lakásból. 

a termesét elpazarolja? íme, jgy kergeti 
bele a magyar gazdákat a rájuk úgyis 
mindig farkasként leselkedő gabona- és 
börzespekulánsok karmaiba maga a 
pénzügyi kormány. A kilenc havi adó 
egy összegben, haladéktalan követelé-
sével kényszeríti őket, hogy silány 
árakon elpazarolják a termést, a helyett, 
hogy szövetkezeti, közraktári, elevátori 
tárakban elraktározva kivárhassák vele 
a kedvezőbb áralakulásokat. A börzi-
ánerek s egyéb gabnaspekulánsok egész 
éven át úgyis csak azon törik a fejüket 
miként nyomhassák le igy őszire a 
gabnaárakat, hogy aztán tavasszal, 
mikor a gazda vesz, kétszeresre felsró-
folhassák ; íme most maga a kedves 
pénzügyi kormány siet hatalmas segít-
ségükre holmi könyörtelen adópréselö 
rendeleteivel. így fost nálunk a gon 
dosan előrelátó politikai es az atyai 
jóindulatu kormányzat! 

Ez az egyik szavunk a pénzügy-
igazgató urak már fölstimelt dobjaihoz, 
s intéztük a pénzügyi kormányzat 
bölcs vezetőségéhez. A másik meg az, 
hogy valamire figyelmeztessük a pénz-
ügyminiszter urat, a miről szemlátomást 
egészen megfeledkezett. A Wekerle-féle 
1909-es uj adótörvény, méltóztassék 
emlékezni, kompromisszum alapján 
keletkezett. Ez a kompromisszum a 
kormány s a külömbözö kereseti ágak 
mivelöi, vagyis az "adóalanyok" között 
jölt létre. Avval, az egymásnak külö-
nösen előlegezett, becsületes hittel, 
hogy a sokait felmagasztalt magyaror-
szági adófizetési aránytalanságokat az 
egyes kereseti ágak közt legalább majd 
kiegyenlíti ez az uj adótörvény, ha 
egyéb hasznot nem is hoz, söt uj 
terheket. Ezt a kívánatos eredményt, 
minden érdekelt fél jól tudja, meg is 
teremtette volna a törvény, ám csak 
akkor ha egészében végrehajtják. És 
éppen az a komoly kormányi ígéret, 
az egész törvény végrehajtása tudniillik, 
volt a conditió sine qua mon-ja annak 
a békés megegyezésnek is, mellyel 
például a gazdatársadalom szó nélkül, 
hazafias készséggel vállalta az uj tör-
vényben neki csak uj terheket jelentő 
progressivitást, ka taszteri kiigazítást 
mivelési ágváltozás folytán stb. Ám 
ugyanakkor másfelül a kormánynak 
vált becsületbeli kötelességévé / :mellyel 
szemben a boldog örökösnek nincs 
jussa a leltári jogkedvezményhez 1: /, 
hogy az uj törvényben felállított uj 
jövedelmi adót is életbe lépteti a 
megállapított időpontban. Ez által 
megszünteti azokat az égbekiáltó igaz-
ságtalanságokat, amik a magyarországi 
egyenesadórendszer mezején a gyakor-

i életben az egyes kereseti 
tényleges adóterhei között fennállnak 
s a miknek segélyével míg a gazdát 
a kijátszhatatlan földadókat, házadóval,, 
kereseti s általános jövedelmi pótadóval 
könyörtelenül meglógta az adó prés,, 
addig az ipari, kereskedelmi, lateiner 
s börziáner köröket valósággal futni 
hagyták a kijátszható III. osztálya 
kereseti adó révén. 

Ám mit csinál most az uj, kétol-
dalú becsületbeli szerződéssel hozott, 
adótörvény megalkotójának utóda, a; 
nemzeti munkapárti pénzügyminiszter 
ur ? Az uj törvényből egyszerűen 
kikereste, végrebajjtotta s fogdmegjeivel 
szívtelen szigorúsággal máris exekvál-
tatja azt a részt, a mi a gazdákat 
sújtja : a föld- és házadórészt; ellenben' 
felfüggeszti, bizonytalan időre kitolja. 
végrehajtását annak a résznek, mely a 
többi kereseti ágnak is igazságos és 
kijátszhatatlan megadóztatását lett volna 
hivatva eredményezni: nem lépteti 
életbe az uj jövedelmi adót. 

Vagyis az adóreformnak kitűzött 
intenciója, a becsületes és arányos 
adózás helyett bekövetkezett a régi 
rosz állapotnál is rosszabb uj helyzet: 
a magyar gazdán már dobolják az uj, 
terhesebb adót, a többi kereseti ág 
pedig vígan dudál ez országos dobszó 
mellé a maga megmaradt huncut. 
III, osztályú kereseti adójának köpö-
nyege alatt, mely egyébként az idén: 
még rá sincs húzva. 

így fest nálunk a gyakorlati életben 
minden kikürtölt, szép intencióju adó-
reform, Elrontják a végrehajtásában,, 
s az orvosságból mérget csinálnak^ 
Ujabb mérget a közelégedetlenségnek-

H Í R E K . 
— Hymen. B úgyis Babikát elje-

gyezte görgői és topolczi Görgey Dezső* 
— Tanárválasztás, A bánya-

kerületi szarvasi ág. hitv. ev. tanító-
képzőbe a felügyelő-bizottság pénteken 
három uj tanártválasztott Az uj tanárok 
Sándor, Jámbori Endre és Tömöíkény* 
Jenő okleveles tanárokat. 

— Halálozás. Salacz Pista, fő-
gimn. tanuló, néhai dr. Salacz Oszkár 
volt szarvasi ügyvéd fia, élete 18-ik 
évében Lussin-Grandéban elhunyt. 
Temetése e hó 18-án ment végbe 
Budapesten. 

— Jegyző választás. Kondoros 
község képviselőtestülete mult pénteken 
töltötte be a lemondás folytán ürese-
désbe jött adóügyi jegyzői állási A 
választó közgyűlésen dr. Wielaiid 
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Sándor főszolgabíró elnökölt s mind a 
tiz pályázót jelölte az üresedésben levő 
állásra. A megejtett névszerinti szavazás 
során Kovácsik István csorvási aljegyző 
24, Leszi oh László tenkei aljegyző 9, 
Micsinay Lajos kondorosi segédjegyző 
6, Viczián Mátyás szarvasi jegyző 3 
szavazatot kapott, igy Kovácsikot a 
járásföszolgabirája a község megválasz-
tott jegyzőjének jelentette ki. 

— Milvész - hangverseny. 
Mult számunkban már megemlékeztünk, 
hogy a mező túri, szarvasi és türk evei 
fiatalság szept. 3-án a bpesti Bethlen 
Gábor Kör Otthonának alapja javára 
Mezőtúron az „Uri Casinó" termeiben 
tánccal egybekötött müvész-hangver-
senyt rendez. Az estély rendezői a 
meghívókat már szétküldötték. A hang-
verseny műsora : Költeményeiből olvas 
Harsányi Kálmán a Petöti Társaság 
tagja. Énekei Krisanich Lujza ének-
művésznő, zongorán kiséri dr. Várko-
nyi Béla' orsz. m. kir. zeneakadémiai 
rendes tanár. Felolvas Sidney Carton. 
Zeneszerzeményeiböl zongorán előad 
dr. Várkonyi Béla. Költeményeiből ol-
vas Nil. Énekel Ocskay Kornél opera-
énekes. 

— Nü%y idők tanúja. Kiss 
Ferenc. 48-as honvéd, 86 éves korában 
elhunyt. 

•— Beiratások. Az izrael hitköz-
ség négyosztályu népiskolájában a bei 
ratások í. évi szeptember hó 1—2 és 
4-én délelőtti 9-töl 11 óráig, délután 
2-töl 4 óráig lesznek megtartva- Még 
pedig oly képen, hogy 1-én és 2-án 
a hitközséghez tartozó szülök gyerme-
kei és a mult évben járt idegen tanu-
lók lesznek felvéve, 4-én a teljesen 
idegenek vétetnek fel. Felkéretnek az 
igen t. - szülök . vagy helyettesiteöik, 
liogy a beiratáshoz személyesen megje-
leni szíveskedjenek s kötelesek a kezdő 
gyermekek születési és oltási bizonyít-
ványait a beiratáskor bemutatni. A 
tanév szeptember 5-én kezdődik. 

— Tiíz. Dr. Szemző Gyula egyik 
bérlője tanyáján kedden virradó éjjel 
egy villámcsapás felgyújtott egy asztag 
szalmát, mely porig égett. A kár biz-
tosítás utján megterül. 

—• A szentandrási kassza* 
betörök büntetése. Országos szenzá-
ciót keltett az a betörés, melyet 
Békésszentandráson követtek el ez év 
március 4. és 5. közötti éjjel az ottani 
takarékpénztár kárára 14290 K 10 f. 
készpénzt vittek el és még a Wertheim 
szekrényhez sem kellett a betörőknek 
nyúlni, mert ez a nagy összeg a pénz-
táros íróasztala fiókjában volt elhelyezve. 

Amilyen szenzációs volt a betörés, 

épen olyan volt a tettes elfogatása is. 
A nyiregyházi állomás éttermében 
duhajkodott égy legény és mikor a 
rendőrség igazolásra szólította fel, ötölt-
hatolt. Pénz azonban 14000 K volt 
nála. Majd bevallotta, hogy ö a szent-
andrási betörő. 

Időbe került, mig a személyazo-
nosságát megállapították,tmert különféle 
álneveket mondott be kihallgatása 
során. Végre is kisült, hogy Kolompár 
Kis József 22 esztendős rákóczifalvai 
lókupec és a betörésben cinkostársai 
voltak: D. Kiss Ferenc es Murányi 
Lajos öcsödi legények. 

Kolompárra még az is rábizonyo-
sodott, liogy ö ütötte le Öcsödön február 
18-án éjjel Selmeczi Sámuelt, hogy 
kirabolhassa, de ebb en megakadályozták. 

A gyulai törvényszék augusztus 
l l-én tárgyalta ezt a bonyolult ügyét 
és Kolompár Kiss Józsefet 5 évi 
fegyházra, D. Kiss Ferenc es Murányi 
Lajost 2—2 évi fegyházra ítélte. 
Kolompár büntetése jogerős, mig két 
cinkostársa Ítéletét a királyi ügyész a 
vádlottak terhére,megfelebbezte. 

— Gyújtogató villámcsapás. A 
hétfőről keddre virradó éjszakán hatal-
mas zivatar rohant végig Szarvason 
villámcsapásokkal és mennydörgésekkel 
vegyest. Egy villám belecsapott Schvartz 
Zakariás házába, melyet felgyújtott és 
porig égetett. A kár nagy, de biztosí-
tás révén megtérül. Nagyszerencse, 
hogy a szomszédos hatalmas fatelepet 
sikerült megmenteni, mert annak ki-
gyulladása m érhetetlen veszedelmet 
hozhatott volna. Derék tűzoltóink közül 
többen, bátor munkájuk közepett meg-
sebesültek. 

szénáson Keceli Mészáros Dániel gazda-
ságában szerdán éjjel 11 órakor 
kigyulladt és teljesen elégett egy hatal-
mas árpaasztag. Elpusztult mintegy 400 
q árpa. A kár biztosit ás révén megtérül. 
A tűz keletkezésének oka ismeretlen. 

Mariházy társulatáról való ¡téle-
tünk egy hét lejátszódott előadásai 
után feltétlen elismerés, sőt nyomaté-
kos dicséret. Végleges ítéletünkkel 
azonban várunk az újonnan szerződ-
tetett tagok bemutatkozásásáig. 

Luxemburg grófja. Lehár gyö-
nyörű zenéjü operettjében a Luxem-
burg grófjában mutatkozott be a tár-
sulat operette személyzete. M. Tur-
chányi Olga Angéla szerepében cso-
dálatosat nyújtott, játéka, éneke tul van 

minden deffiniálhatő szépségeken. A 
darab címszerepét játszó Balogh Bé-
lát ¡méltó dicséret illeti, ugyancsak 
Gulyás Menyhértet, Szentes Jánost, 
kihez kevés hasonló kitűnő komikust 
láttunk és Oitta Ottiiíát. Mariházy 
Baby'Lift boy szerepében csókolni való 
volt. A zenekar összhangzó, egy tónusu 
élvezetes játékot produkált. (S, A.) 

Liliom. A Molnár Ferenc szeme 
csudálatosan éles tud lennie minden-
féle jellemzőségek iránt, • mint valami 
detektív camera röptében le tudja kapni 
a kézzelfogható valóságot, de még 
valamivel többet ís. Molnár Ferenc 
egyenetlen; nem mindig tud a saját 
tehetsége magasára emelkedni, még 
ritkábban tud e magasságban megma-
radni, de ez csak a tehetség rendkí-
vülisége mellett bizonyít. A darab igen 
ó előadásban került színre. A cím-
szerepet játszó Mariházy Miklós in-
dividuális művészember, akinek magas 
intelligentiája játék stíllusát jelIegze-
tessé teszi. B arabás Ella fényes erős 
drámai talentum, aki művészetének 
egész, igaz nagyságában mutatkozott 
b e. Sebestyén Rózsika aranyosan 
napsugaras, bájosan üde Mari volt. 
G. Székely René és Gulyás Menyhért 
a társulat értékes képviselőinek tűn-
tek ki. (S. A.) 

Az obsitos. Kedden volt az 
Obsitos opérette szarvasi premierje. 
Elvitathatatlan nagy siker járt nyomá-
ban, de ez nem annyira a darabnak, 
mint a tempós és jó előadásnak'köszön-
hető.G. Székely René „Nemzetes asz-
szonya" nagy, viharzó szenvedélyek 
remegését kitudta fejezni egy belső 
zokogás elcsukló reflexével. Sebestyén 
Rózsika nemes egyszerűséggel, s.ert-
zibilis lehalkultsággal játszotta Málcsit. 
A darab címszerepét kreáló Radványi 
Dezsőnek értékes^ szép baritonja van. 
Szentes, Gulyása szokott kitűnőek. (S A) 

Sasfiók. Mily előkelő és teljes 
erejű művészettel megcsinált. Az em-
bert megejti s az osztályozgató bírá-
latot zavarba ejti ez a nyugodt önál-
lósága egy maga utján járó tehetség-
nek. A darab tulajdonképen egy bri-
liáns szerep és Barabás Ella brilián-
sul Ís adta. Előadása kifejező a szó 
igazán művészi értelmében, Metter-
nich szerepét a legbecsületesebb átgon-
dolással játszotta meg Gulyás. (S. A.) 

Az elvált asszony, Péntekén az 
Élvált asszonyt mutatták be. Alaposan 
megnyirbálták és megrövidítették. M. 
Turchányi Olga Gondájának gyönyö-
rűséggel szegődtünk a varázsa alá. 
Amikor csókdosó .szemeivel ránk néz, 
ennek a nézésnek mély lelki tartalma 

«¡ear> ól 
^ Ü l 
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belereszket a szivünkbe. Kedves élénk-
séggel játszotta meg Sebestyén Ró-
zsi ka Márjét, üde hangja kellemesen 
csengett. Gulyás a hálókocsi kalauz 
szerepében kacagtatta meg a közön-
séget Mariházy tökéletes világfi volt. 
.Balogh, Szentes sikerrel oldották meg 
szerepüket (S. A.) 

Gésák. Az értékes színpadi mun-
kának az a sajátságuk, hogy mennél 
többször látjuk, halljuk őket — min-
idig ujabb és ujabb szépségeket fe-
dezhetnünk fel bennük. — Így voltunk 
\a Gésák elsőrangú reprizével is. 
«Őszintén kacagtunk a sokszor hallott 
mókákon és szivből gyönyörködtünk 
-a jól Ősmert lágy melódiák szépségei-
ben, De egyébként is színházi ese-
mény volt a tegnapi előadás. A tár-
sulat kitűnő koloratur-énekesnője F. 
Tibor Lóri ekkor lépett fel először. 
A jól megtelt ház előtt pazarul csil-
logtatta játék és énekbeli művészeté-
nek gyöngyeit. Frenetikus hatás járt 
minden egyes énekszáma nyomában 
é s a második fölvonás b ril íján s-ki vi-
tel ü szóló trillái tomboló lelkesedést 
keltettek. M. Turchányi Olga, szivből 
a szívhez szólott és olyan kedves 
lénni, mint a milyen ő szokott, talán 
senkise tud. Minden mozdulata kecses 
és természetes, minden mosolya oly 
üdén csillog, mint harmat a rózsaszir-
mon. Lévay Margit helyett Gitta Otí-
liát láttuk a francia lány szerepében. 
Ügyes és graciózus táncát megismé- 1 

téltette a közönség és hálásan tapsolt 
neki. Szentes János kormányzója tipi-
kusan jó volt és derültséget kelfétt/ 
Ujj Kálmán iklyi vonatkozású kupié-
ival alig tudott a karzat betelni. A 
kisebb szerepekben Radványi Dezs.őt, 
Balogh-ot és Barabás Ellát említhetjük 
meg. A rendezés gondos, a kiállítás 
ízléses, ügyes volt. A zenekar itt, ott 
ingadozott. (sz—ő.) 

Tapasztaltam ugyan már több izbéii, 
így pl. a Fjnkelstein Bálint, Jordán Bálint, 
Dr. Salacz Bernát, Spitzer Aladár urak elleni 
ügyekben, hogy a szarvasi járásbíróságnál 
ellenfeleim iránt rendszerint bizonyos, szim-
pátiával méltóztatnak viseltetni, de hogy en-
nek kedvéért egyes ügyeket Tekíntetességed 
egyszerűen beszüntessen, még is furcsa va-
lami ; lám ez illusztris testület másik két 
tagjáról, Schabatka Mihály és Illyés Alajos 
járásbiró urakról, hogy puszta szimpátiából, 
cselekedjenek ilyet, — fel nem lehet tételezni. 

De m3glehet, hogy egy kis téved ás, 
egy kis szabálytalanság történt megint, hisz 
a szarvasi járásbíróságnál oly gyakori. Elle-
nem Schabatka Mihály és Illyés Alajos járás-
biró urak által hamiskásan kitűzött árverést 
kellett volna beszüntetni — és beszüntették 
helyette a Lővi-Kőnig féle ügyeket. 

Az elintézésének mindenesetre correc-
tebb m5dja lett volna, ha megfordítva mél-
tóztatnak cselekedni és a cserébe már csak 
azért sem mehetek bele, mert a földemet 
szép haszonnal, de Lövi és Kőnig urakat 
még vesztességgel sem lehet parcellázni. 

De talán még ki lehetne a dolgot repe-
rálni; hisz az egész eljárás, birtok licitálás, 
ugy se volt más, mint egy kis terminus 
csúsztatással, aktacserével és más egyébbel 
illusztrált szerencse korrigálás. Schabatka 
Mihály és Illyés Alajos járásbiró urak, Dr. 
Salacz Aladár, Spitzer Bernát és Dr. Fischbein 
Soma urakkal ezt együttesen és Trieszti 
kávéházszer üen játszották; visszakövete-
lem hát tőlük az árát. Tessék ennek 
az előkelő társaságnak megmondani, hogy 
legjobb lesz a dolgot szépen, csendben 
rendbe hozni, amit elkezeltek visszaadni; 
üsse őket másutt a kő, tőlem nem tudja 
meg senki. Titokban marad, hisz a szarvasi 
járásbíróságnál eltitkolni való úgyis elég 
akad, egyel több vagy kevesebb, már egyre 
megy — nem szólok róla senkinek. 

És ha a verebek mégis arról csiripel-
nek, hogy a fülemile kinek, . . mit fütyöl 
olyan szépen — igazán erről se tehetek/-de 
tehetnek róla azok a jó madarak, akik hogy 
befütyöljek nekik, arra bizony elég okot 

mi * 

H y i l t b e a d v á o y 

Tekintetes 
Mészáros Gusztáv 

kir, járásbiró űrhöz 
úgyis mint a járásbíróság vezetőjéhez 

Szarvason. 
Több mint másfél év előtt Tekintetes* 

bégednél, mint a szarvasi büntető járásbíró-
ság akkori vezetőjénél Lövi Simon és Kőnig 
Adolf urak ellen büntető feljelentést tettem, 

Néhány tárgyalást méltóztatott akkor 
ez ügyekben tartani, de azóta hogy 
lettek — mit sem lehet róluk hallani I 

* E rovatban köziöttekért nem vállal felelő-
séget a Szerk* 

Egyébként bátorkodom beadványomat, 
a Tekintetes járásbírósághoz ez uton intézni, 
így biztosabb hogy nem fog vele valami vé-
letlen I ? szabálytalanság történni, ;Kérem 
méltóztassék azt minél előbb és nem ügy, 
mint ahogy beadványaimmal Schabatka és 
Illés urak szoktak tenni, — hanem sürgősen 
lehetőleg még ez évszázadban elintézni. 

Szarvason, 1910. aug, 26. 
Teljes tisztelettel 

Luaziig Miksa. 

Szarvas nagyközség alólirott elöl-
járói ezennel közhírré teszik, hogy a 
szarvasi m kir. adóhivatal területére 
alakult adókivető bizottság tárgyalásait 
az 1909 évi május havától mai napig 
kelettezett s alább felsorolt foglalkozások 
szerint- a következő sorrendben fogja 
megtartani; 

á) folyó év szeptember hó 9-én 
d. é 9 órakor 1—H0< tárgyalási tételig.. 
Albérbe adó, cséplőgép es, dohány 
kisárus, la és tűzifa kereskedő, föld-
bérlet* 
b) folyó év Szeptember hó 10-én d. e 
9 órakor 111—167, ig földbérlet,, 
harmados, hentes, kenyérsütő, kin 
közjegyző, lábas jószág kereskedő,, 
nyomdász, olajmalom, p álinkaföző, 
órás, ékszerész, rövidáru kereskedő,. 
sertés kereskedő, szikviz gyáros, füszec-
kereskedö, szatócsok, szülésznő, ügynök, 
vegyeskereskedés, tojás, baromfi, zöidL-
s ég kereskedők, faedény ár ulás, vendég-

szövő . 
Szarvas 1910 augusztus hó 27^ 

az elöljáróság nevében 
Mlítólty fitaSBÍk KiMlg 

jegyző « biró 

müórás a Buck-féle házbam 
ó r a-j a v i t ó üzletet nyitott-

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

Az 1910. évi liadmentességi dij kivetést 
lajstrom folyó évi augusztus hó 22 napjától 
augusztus hó 30 napjáig terjedő 8 napon á t 
a katona ügyosztályt vezető jegyző irodájá-
ban közszemlére lesz kitéve, hol azt a h iva-
talos órák alatt bárki megtekintheti. 

Erről az 1883. évi U tcik 16 §-a é r -
telmében azon figyelmeztetéssel értesíttetnek 
a hadmentességi díjkötelezettek, hógy nefcáni 
felszólamlásaikat, és pedig : 

a) azok akik hadmentességi díjjal m á r 
a mutt évben megvoltak röva a lajstrom ki-
tételének napját ; 

b) azok pedig a kik a hadmentességí 
díjjal a folyó évben első izben rovattak meg* 
tartozásiiknak a baddijkönyvecskébe történt 
bejegyzését követő 15 nap alatt a gyulai: 
IvL kir. Pénzügyigazgatósághoz benyújthatják.. 

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

Dr. DÉRGZY FERENC KOVÁCS JÁNOS,-
jegyző. biró. 

TJj fodrásmő. 
A mélyen tisztelt hölgyközönség páxf-
toló figyelmébe ajánlja magát 

Fabriczy Mariska 
fésül őnő 

Lakásom : Félsziget utca 51 szám. 
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A mezőtúri határban 100 ki$ho!das bír-
uj cserepes tanya-épület, H á l lő s egyébb 

gazdasági melléképületekkel jutányos árón 
eladií. Vevők jelentkezzenek De I hányi Bélé 

Özv. Tájber Gusztávné úrnő háza 
esetleg egy 4 szobás és egy 

:2 szobás lakás a megfelelő mellék-
(helyiségekkel haszonbérbe kiadó. 

Értekezni lehet POHL KÁROLY 
községi számvevővel. 

Egy elsőrangú biztositó társulat, 
amely minden biztosítási ágra 
kiterjed, keres íigynököketBékés-
vármegye összes községeiben. 

Cint a kiadóit iva taiban. 

legjobb Femtisz.Htó a v i lágon 

BŐRSZENY 
ekcémára ét hasonló bBrbajokra, neveze-
lesea ha nedvesedő helyeket vagy kérgesedést 
idéznek elő, nagyon hat * Zacker-féle szabad* 
gyógyszappan, ámbár ezen bajokr ál minden 
körülmények között .az o^vos tanácsát ki kell kérni* 
Azon sokszoros tapasztalatból, melyet az orvosok 
cs be tegek egész l e t e g e szerzett, megállapít-
ható, hogy a Zucker.féle szabad, gyógy-

s z a p p a n & legtöbb esetben az nnal enyhíti ar. 
viszketegséget, ha a vastag krém szerű hab — » 
Msználati utasítás szerint alkalmazva — a moss* 
kodás után egy ídefg * megfelelő helyen marad. 
Ettől függ ugyanis, hogy a baj áltál elfajzott és 
elhaló bőrrésrecskék lehulljanak és erzel ai erős 
viszketegséget okozó bőringer fnyhüljön, abŐrmeg-
úju'ását előrnozdittassék és a Zucker-féle száib. 
győgyszappanf hosszabb ideig használunk, ren-
desen hamarosan lehámlik a bőr legfelső rétege 
és egy tij, egészséges, gyenge bőr keletkezik utána. 
Ezt ciél szerű egy kiválóan jó és enyhítő, de aem 
túlságosan zsirozó bő: krémmel ho szabb' ideig 
kenni, mig különleges kezelésre 1qbbé incs szük-
ség. Erre legalkafinasabb a Z u c k ^ - k r e m a . 

Rendeléseknél figyeljiuüt a kivetkező külöib-

Zacker szab. S$°/Ö-O* gy^gyszappanja 
a leghathatósabb és a legnagyobb. Egy darab 
ára 2;5Q kor. 

/ Zackér szab. 15°/Q-O« gyógyazappaajá-
hatása és mennyisége valamivel gyöngébb. 

Darabja 1 kor. 
Ehhez váló a Zack<">b»kréma (sem Ksiroaö), 

valamennyi bőrkréra gyöngy«* Egy tubus ára 
2.50 kor., kis tubus 1<25 kor. 

Minden gyógyszertárba», drofiriAban, Ülatszerkaraikédésbaii stb. kapható. Figyel-
jünk azonban a kizárólag általunk hasznait eredeti 
csomagolásra és ne engedjünk rábesaélésnek, hogy 
értéktelen szappanokat sózzanak nyakunkba. ' 

A Zacker szabad, gyógyseappaal & ft l«tk^>kr«aét nem pótolja semmi. 

Kapható : 
Mezőtúron: Göllner Hugó gyógyszer-

tárában. 

3 

• I r % * M 

w m 

rr 

V a r r ó g é P , 
k e r é k p á r é& 
b e s z é l ő g é p 

Tudomására hozom 
a. n. é. közön-
ségnek, miszerint 
S z a r v a s o n az 
Árpád szálloda 
é p ü l e t é b e n Ifj. 
Kovácsik Károly ur ^ H H M M M M Q 2 
füszerüzlete mellett, 
amai kor igényeinek j r o p f i ^ H B B ^ ^ H f ©yitottaH), 
o megfelelő o ^ — a m e l y b e n elsőrendű 

Singer és különféle szerkezetű elsőrendű Német 
és Magyar gyártmányú gépeket tartok raktáron, a 
melyeket olcsó árban kedvező részletfizetés 
mellett árusítok. 

MiQdef) Varrógép j ó £ á g á é r t 
5- tő l 10 éVi j ó t á l l á s t Vállalok, 

ha nevezett idő alatt a gép hibásan dol-
gozna, kötelezem magamat azt díjtalanul 
megjavítani. 

Minden fajtájú varrógép, kerékpár és beszélőgép 
alkatrészeket is tartok raktáron, ugy szintén ne-
vezett gépek javítását is elfogadom és azokat saját 
műhelyemben szakszerűen kijavítom. 

Géphimzésben és szabászatban a vevők ingyenes 
alapos oktatást nyernek, 
A n. é. közönség b. párt 
fogását kéri tisztelettel 
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IT Elsőrendű gyártmányok! is 

Egy adag 6 fillér. — Touristadoboz 12 adaggal, 
zsebben kényelmesen hordjiató alakban 80 fillér. 

Kirándulásokon, sporUöurákon, hadgyakorlatokon kitiino szolgálatot tesz . 
Bármely vízben oldva kitiino l imonádét ad. 

Készíti: KERTÉSZ EENÖ gyógyszerész k r , t í t á l
g ^ a o n ó d 6 Szabadkán. 

í — 25 Kii] ható : 2f í< í < *M3t lé úrnőnél Szarvason. 
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, jutányos árban 

DEUTSCH F. KÁROLY es TÁRSA 
Budapest, IV., Ferencziek-tere 2. szám. 
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: Egy teljesen uj üzleti : 

és egy 

szabadkézből 

— Gim a kiadóban. — 

t 

Húszár Á. 
lakás, bútorozott szoba, üzlethelyiség 
fővárosi és vidéki ingatlan vétel-ela-
dási és hirdetési irodájat BúdapQát, 
Z r i g y i - ú t c z a I. ő r Q S l j a n ) p a l o t a . 
Külön osxtály ingatlan, birtok, fővá-
rosi házak vételére, eladásúra, cserére. 
Ezenkívül mindennemű ügyben 5 kor, 
előleges beküldése mellett utbaigazi-
ás t , felvilágosítást ad. E czélra külön 
nformatiós osztálya van. V á l a £ z b s -
ly^g . Legmegbízhatóbb vállalat. Első 

rangú ajánlatok. 

Lisztek olcsó árakon Naponta friss kenyér, élesztő. 
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M M e o k i erdeke? 
» 

A mélyen tisztelt közönség szives tudomására 
hozom, hogy kitűnő zamatu Cuba gyöngy, Jáva mocca 
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K
itűnő 

hegyí borok, kőbányai sörök, szerém
í szilvórium

 
törköly, 

barack, szepessi 
borovicska, likörök. 
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kávéim most érkeztek. Az idény, előre haladta foly-
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hegyí borok, kőbányai sörök, szerém
í szilvórium
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borovicska, likörök. 
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tán ásvány, gyógy vizeket leszállított áron. Legjobb 
szobapadló mázokat, linoleumot, festékeket, ecseteket, 
meszelőt, lehetőleg olcsóbban árusítom. 

Egyben ajánlom fűszer, gyarmat áruk, csemege, 
vegyes árucikeimet bevásárlási forrásul, a nagy kö-
zönség szives pártfogását kér 

kitűnő tisztelettel: 

i 

K
itűnő 

hegyí borok, kőbányai sörök, szerém
í szilvórium

 
törköly, 

barack, szepessi 
borovicska, likörök. 

Stollwerck és Suchard csokoládék, Bonbonok 
cukorkák.. 

1—3 

" V. 
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Gyoma. SZARVAS. Kondoros. 

Hiba 
legip 

s lábaknak a 
szélesét elvál-

lalon 
czipc 

ik Utána helyes 
>k müizléssel 

kés zittetnek el. 

E I S ő r e i ) 4 ü c z i p e S z ü z l ^ t (az Árpád bazár-helyiségben), a hol a 

legjobb anyagból müizléssel készített modern szabása czipök kaphatók. 

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

lönös gonddal és Ízléssel készíttetnek el. 

Magyar, angol és francia szakismerettel dolgozom, miután a 

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

máiiyoztam a czipészet technológiáját, miből jeles eredménnyel vizsgáztam, 

T i S z t a , f i i j on? e S f i j o d e r i } n j í i r j k a a z i ráoyelVefi? . , 

Kérem a nagyrabecsült közönség kitüntető pártfogását 

S Z Ű C S J Ó Z S E F 
V 

c z i p é s z n j e s t e r . 

A legjobb gummisarkok> 
krémek, selyemfüzők 

minden színben, 
cipő s: 

nagy választékban kaphatók. 

Lúdtalpbetét faragását 
eszközlöm, úgyszintén 

rendes talpbetétek, 
parafagyökér 

és remezből kaphatók. 

m a 

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

" i pp 

szabadkézből 

— Gim a kiadóban. — 

Alapíttatott 1880-ban. Telefon szám : 16. 

S Á M U E L A D O L F 
r _ • r 

S Z a H Y Ä S O H, Beliczey-ut 9. szám. 

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

mellett készíttetnek. 

i 
Könyvkötészetemben 

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

alatt köttetnek be. 
Olcsó és tartós munka! 

Pontos kiszolgálás! 

Könyvkereskedésemben 
kaphatók az összes helybeli 
iskolákban használandó tan-
könyvek, iró- és rajszerek. 
Énekes- és imakönyvek nagy 
választékban. Mindennemű 
papír és Írószerek nagy 
raktára. — Vidéki megren-
delések pontosan és gyorsan 

eszközöltetnek. 

„ S z a r v a s é s V i d é k e " k i a d ó h i v a t a l a . 
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