SZERKESZTŐSÉG :
Belicey-út 9 szám, hová a lap szellemi
részét illető közlemények küldendők.
Kéziratot a szerkesztőség nem ad vissza.

Nyütiérbea égy sor közlés! dija 50 i.

Küzdelem a létért.
A természet átlát- és növényvilágában egy faj sem
hatalmasodhatik, szaporodhátik el túlságosan a többi
fajok rovására.
Minden állat- és növényfajnak vannak tekintélyes számú ellenségei, melyek a tulszaporodást korlátozzák. Hiszen ha nem törekednék a
nagy természet az egyensúly
fentartására, képzeletet felülmúló zavarok állhatnának elő.
Gondoljuk csak el, hogy
egyetlen egy ponty ivás, peterakás idején 300.000 ikrát
képes vizbe juttatni s ha nem
lenne e petéknek száz meg
száz ellensége, mindegyikből egy-egy hal fejlődnék.
És ha ez a rohamos szaporodás igy tartana, rövid idő
alatt minden hajóközlekedés
fennakadna a rengeteg hal
miatt. Vagy gondoljunk a
parányi baktériumokra pl. a
Coccusokra. Ezekből
egy
milliméter hosszú
vonalra
2000-et lehet egymás mellé
helyezni. Egy köbmilliméterben 8 ezer millió Coccus
fér el. Parányi lények ; de roppant
szaporák, elannyira,
hogy egyetlen baktérium nemzedéke négy és fél nap alatt,
ha mi sem gátolná szaporodását, képes lenne nemzedékeive) megtölteni a világ
összes óceánjait. Tovább szaporodva, képesek lennének
uj égitesteket hozni létre elhalt testökkel.
Eljutottunk az emberhez.
Az emberiség gyors szaporodását növény- és állatvilági
ellenségei nem képesekeléggé
korlátozni.
A régi világban, tökéletlen
közegészségügyi
állapotok

Társadalmi

és szépirodalmi

FELELŐS SZERKESZTŐ:

hetilap
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folytán a ragályos betegségek
őrködtek az eggyensuly felett.
A XlV-ik században dühöngő
pestis 25 millió embert sepert el Európa lakóiból. Ma
már a bakteriologusok nagyszerűen sarokba szorították
e rettegett bacillusokat.
A fejlett emberi értelemmel nem bir a természet
szerves világának sokféle
faja sikerrel szállani szembe.
Az aggódó természetnek segítségére jön azonban maga
az ember. Gyors szaporodásának gátat vet saját faja.
Egymásnak esnek és különböző címen néhány millióval- redukálják az élő - egye*

dek számát.
A világháborúban mintha
ez a csodálatos természeti
törvény nyerne kifejezést a
példátlan embermészárlás által.
Nem védjük és növeljük,
de pusztítjuk a saját ember
fajunkat. Emberi felfogás szer i n t azonban hasonló munka
ez a hasisfüsttel elkábított
indusokéhoz, kik a lakásukban operáló tolvajoknak egyenesen segítenek vállukra rakni
az elemelésre kijelölt ingóságokat. No de hogy is lehetnénk emberek, ha nem volna
bennünk egy jó adag tökéletlenségO is ?
to

Háborús
Przenpysi be</ételéotk
b í r * S z a r v a i»OQ.
Az elmúlt csütörtök délután futótűzként terjedt el
Szarvason is Przemysl bevételének hire. Már arról is
biztos értesülésként beszéltek, hogy Belgrádon fehér
lobogó leng, a 1:)éke jeleként.
Ennyi örömhír persze sok
volt az érző kiibiéknek. Ki
is kerültek itt-oltt a házakra
a nemzetiszínű zászlók. Sőt
rebesgették,
h ogy
estére
nagyszabású ha zafias tüntetés készül, i\ z elmaradt
ugyan, de helyiitte annál bővebb italozás fo lyt igen sok
helyen, ugy, ho gy a kiürült
sörösüvegekből igen jó fedezéket lehetett volna egybeállítani.
ft b á d S t r c g á z á í l i t ó k
szigorúbb ellenőrzés*.
Az országszerte mégdöbbentő eseteket feltáró hadse-

regszállitási visszaélések erélyesebb
intézkedéseket
s
a szigorúbb ellenőrzést tették
szükségessé. Az ország több
megyéjében mozgalom indult
meg e szigorúbb ellenőrzés
kieszközlésére. így a többi
között Kolozsvár is fel irt a
honvédelmi miniszterhez a
hadseregszállitásoknál előfordult visszaálések ügyében.
Ezt a feliratot hasonló szellemű felirattal pártolja Békésmegye, mivel megállapítást
nyert, hogy a szállításoknál
gyönge az ellenőrzés.
A k a t o n a b*SzálláSolá$i
kártételeket a katonaság
A katonaság beszállásolása nem szokott minden kár
nélkül történni. A Gyulán
elszálásolt katonaság után is
sok kára van a lakosságnak,
mivel a legjobb akarat és aíegkomolyabb vigyázat mellett

KIADÓHIVATAL: .
Belicey-út 9 szám, hová az előfizetési
•• és a hirdetési pénzek küldendők. ••

Előfizetés : Egész évre 8 K, félévre 4
Kp negyedévre 2 K. Egyes szám 20 /.

is elkerülhetetlenek a kisebb
nagyobb rongálások, melyek
a beszállásolás folytán az
épületek, lakások berendezéseiben történnek. A gyulaiak,
bár érzékeny káruk van, ezideíg még semmit sem kaptak. Mozgalmat is indítottak
a kárvallottak, de nem értek
célt, mivel az okozott károkat a katonaság tartozik megtéríteni. A megyei beszállásolási pótadót erre nem vehetni igénybe. A kár megtérítésére legalább is 300.000
korona volna szükséges, Békésvármegyét illetőleg.
HlfKS

¿zár- és

8

tazérezredekoél*

A honvédelmi miniszter
egy régebbi rendelete megengedte, hogy 1874—1877
évi születésü karpaszományos népfelkelők közül felvehető honvédhuszár ezredenként és honvéd tábori
ágyús ezredenként husz húsz,
honvéd lovas tüzér osztályonként tiz jelentkező. A
most megjelent honvédelmi
miniszteri rendelet szerint,
miután a tüzérség és lovasság állománya teljesen fedezve van az 1878. 1890. évi
születésü és esetleg újólag
népfelkelési bemutató szemlére
behívott
népfelkelők
mint önkéntesek a háború
tartamára, vagy három évre,
sem a tüzérséghez, sem lovassághoz fel nem vehetők, sőt
a tüzérséghez az 1892—1894
évi születésü egyéves önkéntesek sem lesznek beoszthatók.

Adakozzunk a Vőrős
Kereszt
Egyletnek!
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2.

a kórház előtt.
*

*

*

f Szfráczky őyúla.

a.
Fekete gyászlobogót lenget a
szél a most komorrá lett főgimnázium homlokzatán. Egy közbecsülésben álló tanárember korán
bekövetkezett halálát hirdeti. Az
elcsendesült alma máter hangyarajként nyüzsgő tanulóifjúsága nem
fogja már Ősszel viszontlátni kedves tanárát, Sziráczky Gyulát.
Súlyos betegsége már kora tavasszal elvonta a katedrától. Szerető családja odaadó gondozásában keresett enyhülést. Régi egészségét azonban sem szerető, hűséges felesége, sem jó gyermeke
nem tudták többé visszaadni a
sokat szenvedő gondos családapának. Napról-napra súlyosbodott állapota: Péntek délután aztán a halál megváltotta szenvedéséitől^ A közéleti izgalmaktói,
harcoktól mindig távol álló, komoly, kötelességtudó tanárembert
mindenki tisztelte, becsülte s korán bekövetkezett halálát igaz fájdalommal fogadták. Találjon jóleső, boldog pihenést siri nyughelyén sókat szenvedett teste s a
kérlelhetJen enyészettől megkínzott lelke számára. Áldott legyen
örök nyugalma!
Az elhunyt végtisztessége ma
d. u. 4 órákor megy végbe a
gyászháznál, honnét az ev. ó-temetőbe szállítják örök nyugalomra.
A főgimnázium kormányzótestülete
és tanári kara külön gyászjelentésben tudatta az érdemes, hü
munkás, a szeretett kartárs s az
ifjúság jóságos tanárának az elhalálozását,

— Mozgalom as önálló
vámterület érdekében. Kolozsvár város köriratában felhívta
Békésmegyét is, hogy már most
követelje az önnálió vámterületet,
mivel Ausztriával kötött vámszerződés 1917-ben lejár. A megyebizottság, tekintettel a nagy érdekekre, melyek az önnálió vámterülethez fűződnek, hasonló szellemű feliratot intéz a törvényhozáshoz.

— Munkásegyesület! gyűl é s . A „Magyarországi Munkások
Rokkant- és Nyugdijegyleté"-nek
487. sz. szarvasi fiókpénztára f.
hő 13-án d. u, 5 órakor a községháza kis tanácstermében évi
rendes közgyűlését tartja, melyre
tisztelettel meghiva a tagokat a
vezetőség.

— Akik nehezen várják
a sorozást. Igen örvendetes
jelenség,
hogy
községünkben,
különösen az intelligens osztály
43—50 évfolyam be li tagjai, igen
nehezen várják a sor alá kerülést
s fiatalos hévvel, a legnemesebb
hazafias lelkesedéssel eltelve szeretnének máris a harcmezőre vonulni.
•

Egy páraterhes, csöndes alkonyatkor egyik helybeli katonai kórház
előtt üldögéltek a sebesült vitézek.
Egyszerre azonban ijedten húzták
be nyakukat a pihenő hadfiak.
Megeredtek az ég csatornái, azaz
csak az ablakból öntötték nyakon
őket a kedélyes ápolóleányok,
Mily óriási fejlődése a huszadik
század ízlésének,
mikor a gyön-.
. V'
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— Évzáró vizsgálatok. Az
— A hadikölcsönjegyzésnél alig szerepelnek a had- áll. leányiskola évzáró vizsgálatai
seregszállítók. A hadikölcsön- f. hó 17-től 22-ig bezárólag tar-

jegyzők névsorából hiányzanak tanak, F. hó 25« én évzáróünnemcsak a nagyvagyonu gazdák, nep, 26-án pedig a magánvizshanem a hadseregszállítók nevei gálatok megejtése. A növendékek
is. A* hadseregszállítók még a kézimunkái és rajzai a vizsgálagazdáknál sokkal több pénzt sze- tok alatt a polg isk. 1. 11. és 111.
reznek. Még az is nábobbá válik osztály termében tekinthetők meg.
— koldusból, aki becsületesen
— A csabai gazdák pénzjár el és nem csapja be a kato- bősége. A hadíkölcsönre a Békés
Csabai takarékpénztár egyesületgéd ápolónői kezek is ily kedé- nai kincstárt, hát még az, a ki-csal nél 1.108,000 koronát jegyeztek
lyesen enyelegnek ? És ezt neve- is. Pedig ilyen vau a legtöbb. Kik eddig, amely összegből maga az
zik enervált ruék nyugati kultú- a nehéz időkből szépen pénzel- intézet 250,000 koronát jegyzett.
nek, nem ártana esetleg megtaní- Jellemző és mutatja, milyen pénzrának? Süssék m e g !
— Elátkozott ház. Egész tani őket arra, hogy az üzleten bőség uralkodik különösen a
gazdatársadalom körében, hogy
bátran gondolhatja a hozzánk té- kívül vannak hazafias kötelesséa nagy takaréknál eszközölt jegyvedt idegen elátkozott háznak a gek is.
zésekből negyedmillió
koronát
— Aki fél kézzel jött h aza. készpénzben fizettek ki a gazdák.
Beliczey-uton roskadozó egykori
Bakay Géza-féle házat A hatal- Aki szerdán estefelé Szarvason a
— Munka kisiparosok
mas sarokház azelőtt sok mozgal- a Beliczey-uton járt, annak megrészére. A kereskedelemügyi
mas napott látott. Most teljesen indító látványban volt része. Egy
minisztérium nagyobb mennyiségű
üres, kihalt. Csaknem valamennyi béna hadfi haladt végig az aszkatonai szabó munkát helyezett
ablaka bezúzva. Az ablakszár- falt járón. A vonatról érkezett.
kilátásba az arad-kamarai kerünyakkal a szélvihar játszik olykor. Jobb keze helyett csak a kabát
let szabó iparosai részére. Az
Talán még baglyok és denevérek ujja lógott s a harcból megmaradt
aradi iparkamara az ipartestületek
is tanyáznak a porlepte termek- balkezével batyuját szorongatta a
bevonásával most munkálkodik
ben ? Felhők között bujkáló hold hóna alatt. Öreg népfelkelő leheközre azon, hogy minél több
fényénél kész romantika ez az el- tett, tudj' isten hány szegény gyermek atyja. Végtelen bus tekintet- kisiparosnak jusson a munkából,
némult épület.
ugyanakkor az érdekelt iparosok
— Felemelt alumneumi te) haladt tova. Miután hazájáért is törekedjenek minél többen részt
s e g é l y - A szarvasi főgimnázi- jobb karját odaadta, hazajött nyovenni az előnyös feltételű munumi alumneumának eddigi 200 morogni, béna testtel. Élő példája
kában,
koronás segélyét 400 koronára ő a tetemre hívásnak azokra nézve,
— Uzsoráskodás a koremelte fel a megyebizottság leg- akik kényelemben itthon maradpával.
A gabonarekvirálást szitak s akik mindkét ép
keutóbb tartott gyűlésén.
gorúan végrehajtották, de a rekzüket csalásra használják, mig má— A beszállásolási pótadó sok véreznek és életöket hozzák virált gabona egyik termékét, a
korpát már kiszolgáltatták a 'kenagysága. A katona beszállá^ áldozatul.
reskedőknek, akik azzal valósásolási pótadó költségvetése 93681
gos uzsorái űznek. Orosházán
— Ragyogó kulturális ál- 39—42
K 48 fillér kiadásban és 16993 K
koronáért is adtak már
dozatkészség.
A
hazafias
önbevételben van megállapítva.
el a kereskedők egy mázsa korfeláldozás magasztos példái köze- pát. Az erő takarmánnyal való
— Vérmérgezés. iiska Já- pett ízléstelen módon rikit az a ilyen üzérkedés kárára van az
nos főgimnáziumi tanár a gőzállattenyésztésnek és kárára van
fürdőben, tyukszemvágás folytán kulturális szűkmarkúság, mely sok- az országnak is. Emellett még
iábaujján vérmérgezést
kapott. szor ép oly egyének részéről nyi- osztálygyülöletet is szita gazdákGyulára szállították, hol jól sike- latkozik meg, kiknek az isten elég ban a kereskedők ellen. Szügség
rült műtéttel elejét vették minden vagyont adott ahoz, hogy megta- van a kereskedelem korlátozákomolyabb bajnak.
nulhassák, hogyan kell kulturem- sára is.
— Az ifjúság ujabb köl- berhez méltó módon szolgálni
— A szamarkandi levél.
csönjegyzése. A hadiköJcsön- a nemzeti népnevelés ügyét,
Egy kigyósi magyarnak derék
jegyzésből a tanítóképző ifusága Arról panaszkodunk, hogy mekatona fia orosz fogságba került.
dicséretes módon vette ki részét gyénkben még sok ujabb iskolára
Hónapokig nem hallottak szülei
eddig is. Legelőször is az ifjúsági lenne szükség s ime mégis akadróla semmit sem, úgyhogy már
segélyegylet jegyzett tekintélyes nak emberek, kik a meglevőket is
halottnak hitték. Egyszer aztán
összeget, /(/ss Sándor tanárelnök sokalják. A kultura durva pofonéletjelt adott magáról a fiu. Lelelkes felhívására. Nemrég emlí- csapása volt nemrégiben a csabavél jött tőle messze Ázsiából,
tettük, hogy a növendékek Tö- csüdi kulturbotrány is. LegújabTatárország fővárosából, Szamarmörkényi
Dezső
önképzőköri ban a magyar föld termékeny takandból, Az öreg magyar sohse
tanárelnök nemes buzdítása alap- laján lábat vető nagyszénási birhallotta hírét annak a városnak,
ján 300 koronát jegyeztek a má- tokos, Schwarcz Lajos, a pálmafélre is értette a fia levelét, ahol
sodik
hadikolcsön alkalmával, téri iskolát beszüntette. Pedig aki
az ifjúsági zászlóalapból. Most a magyar földet ki tudja hasz- az a város neve szerepelt. P a ugyancsak ezen alapból 50 koro- nálni, az talán tartozna valami naszkodott csabai ismerőseinek
nát jegyeztek ujabban. Az ifjúság kevéssel a magyarkulturának is? is a szerdai hetipiac alkalmával
amelyre berándult: „Minden rendezen hazafias szellemű buzgalma
— Nincs hus Szarvason. ben volna már. Örülök én is, az
dicséretes fényt vet nemcsak az
ifjakra, de a vezető tanárokra is. Űrnapkor vígan böjtöltek a szarva- asszony is, hogy életben maradt
siak, felekezetkülönbség nélkül a fiu. Mert így mégis csak haza— Przemyslnél fogságba
Nem lehetett hust kapni. De mi is kerül legalább. Csak azt nem
A
került szarvasiak,
lesz velünk ? Mióta az olasszal is értem, hogy mivel érdemeltem ki
szarvasi ifjanik • közül a k i m u ^ szembe kerültünk, veszélyben fotőle azt a títulát, hogy „szamát
tatás szerint Przemysl kapitulációja alkalmával fogságba kerültek: rog a makaróni is. Már pedig kend". Négy helyen is említi a
Mészáros Elek a 8 lionv. gy. ez- valami borzasztó sivár lesz ez a levelében. Na, csak jöjjön haza t
red századosa és Reitter Ferenc földi élet makaróni és rostélyos Majd megmosom a fejét a
a 10 honv. gy. e. zászlósa.
nélkül ?
kének",

1915 junius 6.
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— Évzáró ünnepély. Vonzó
müsoru ünnepéllyel fogja befejezni
a helybeli áll. leányiskola az
1914—15-ik tanévet. Az ünnepély
műsora: l. Huber K. „Nemzeti
zászló". Három hangra énekli a
polgári leányiskola 111. IV. oszt.
tanulói. 2. „Ami házunk". Elmondja : Da'ncs Melinda el. isk.
1. oszt. tanuló. 3. Feleki Sándor :
„Nehéz kérdés". Elmondja ; Áts
Nagy Sárika el. isk. II. oszt. tanuló. 4, Farkas Imre: „Levél".
S z a v a l j a N e m e s Jolán el isk. 111.
oszt. tanuló. 5. Dr. Balogh György;
„Tábori posta". Szavalja : Plenczner Edit el. isk. IV. oszt, tanuló
6. Erődi E. „Vadászdal". Éneklik
a polg. isk. I. II, oszt. tanulói. 7.
Mohácsi Jenő : „Magyar paraszt".
Szavalja: Kis Katalin polg. isk.
1. oszt. tanuló. 8. Székely Sándor:
„Przemysli hősök".
Szavalja:
Nagy Mária polg. isk. 11. oszt. tanuló. 9. Vogl. „Das Erkennen".
Szavalja: Gerhát Anna polg. isk.
IV. oszt. tanuló, 10. Nil: „Vázlat".
Szavalja: Varga Anna polg. isk.
III. oszt. tanuló. 11. Slicher F.
„Bücsu az iskolától".
Három
hangra, éneklik a polg. isk. IV.
oszt. tanulói. 12. Báthory G á b o r :
„Levél a táborból". Szavalja: Belopotoczky Zsuzsi polg. isk. IV.
oszt. tan. 13. Szabolcska Mihály:
„Legenda a csatatérről". Szavalja:
Reich Berta tanf. növendék. 14.
Igazgat«? évi jelentése! 15 Bátori
L. „Talpra magyar". Három hangra
éneklik a polg. isk. 111. és IV. o. t.
Felvételi

birdetméoy

A szarvasi államilag segélyzett ág. h.
ev. tanítóképző-intézetbe az 1915—16-ik
tanévben oly ép testű tanulók vétetnek
fel, kik 14-ik életévüket betöltötték, de
18 évesnél nem idősebbek, a gimnázium,
polgári iskola, vagy reáliskola négy osztályát sikerrel végezték. A jó magaviseletű, szorgalmas növendékek tandíj, tápdij és benn lakás kedvezményében részesülhetnek, azonkívül ösztöndíjat ís
kaphatnak. Az intézet 20 teljesen ingyenes és 10 féldijas internátusi helyre
hirdet pályázatot. A féldijasok évi 67.50
koronát fizetnek s ezért lakást, fűtést,
világítást, reggelit, azon kívül betegség
esetén' orvosi kezelést és gyógyszert
kapnak. Ugyancsak pályázatot hirdet az
intézet ingyenes és féldijas köztartási
helyekre. Féldijasok 55 koronát fizetnek
egész évre. A növendékek atyai gondozásban és szigorú ellenőrzésben részesülnek. Kik ez intézetbe óhajtják felvétetni magokat s kedvezményekre számítanak, kérvényüket a következő címhez intézzék: „A szarvasi ev. tan. képző
Nagyságos és NagytiszteietÜ Intéző Bizottsága". Az igazgatósághoz küldendő
kérvényben megjelölendő az óhajtott
kedvezmény. Á kérvény mellékletei: keresztlevél, iskolai bizonyítvány, orvosi
bizonyítvány* mely igazolja a folyamodó
ép szervezetét, szegénységi (községi) bizonyítvány, Részletes felvilágosítást készséggel ad az igazgatóság. Válaszbélyeg
csatolandó. A jüniiis hó végén megjelenő évi „Értesítő" 10 filléres bélyeg
ellenében küldhető.
Szarvas, 1915. junius

hó.

Igazgatósig.

A sebesültek számára.
A Vörös-Keresztnek adakoztak : Kepenyes györgy a- hadbavonult elesettek javára 10'— K,
Péim János a vak katonáknak
5'— K, Kepenyes György a helyi
fióknak 20-— K, Fleischer Jenő
20'— K, Sárkány Pál 20 — K,
Peim János 5 — K, Tusjak János 1.20 K, Bartos Pál ur gyűjtése 10.50 K, Gedra János adománya Kutlik Endre utján 4 —
K, Wolf Gyula a Szentegyletben
adományozott 10—
K, Szöllősy Béla 5'~
K. Összesen:
110.70 koronát.

montenegrói, 9. hol látták az
illetőt utóljára, 10. sebesülten tünt
e el az illető, 11. pontosan közlendő annak a. neve és- lakcíme,
a ki az illető után tudakozódik.
A hivatal a foglyok részére táviratot nem közvetít, mert a foglyoknak bármilyen távirati állomáson lehet közvetlenül sürgönyt
fel adni, ha tartózkodási helyük
ismeretes. A hivatalnál való távirati tudakozódás, mint célhoz
nem vezető, kerülendő.
Gyula, 1915 május 26-én.
alispán helyett:

Szarvason, 1915 junius 4-én

liliomtejszappan
Bergmann ¿t Co. cégtől
Tetseben
a—Bibe.
egyre nagyobb kedveltségnek és
elterjedtségnek örvend szeplő ellen való elismert hatásánál fogva
s a bőr- és szépség gondozásban való feliilmuihatatlanságáért.

Ezernyi elistnéröléréll Sok legnagyobb kitüntetés 1 Bevásárlásnál óvatosság! Ügyeljen nyomatékosan a Steckenpferd védőjegyre és a cég helyes nevére l
Darabja 1 kor. kapható gyógyszertárakban, drogériákban, illatszerüzletekben stb.
Hasonlóképen kitíinő Brgmann
Manera liliomkrémje (80fill. egy
tubus). KitünÖ szer női kezek
gondozására
14-40

Drt Deimel sk.

HIRDETMÉNY.
A m. kir. honv. miniszter urnák
6000 Eln. 18/915. sz. rendelete
alapján felhívatnak az összes
községünkben tartózkodó 1897
évben született akár saját, akár
idegen illetőséggel biró népfelkelésre kötelezett egyének, továbbá az 1892, 1893, 1894 és az
1878 évtől 1890 évig bezárólag
terjedő időben született népfelkelésre kötelezett osztrák honosságú illetőleg Bosznia-, Hercegovinái tartományi illetőségű egyének közül azok, a kik a népfel 7
kelésf bemutató szemlén népfelkelési fegyveres szolgálatra akár
alkalmatlanoknak találtattak, akár
alkalmasságuk folytán bevonultak
és később a népfelkelési tényleges szolgálatból alkalmatlanságuk
folytán elszabadságoltattak, tekintet nélkül a szemlebizottsági határozat vagy az elszabadságölás
idő pontjára, amennyiben az
időközben tartott pótszemlén nem
vizsgáltattak meg, legkésőbb 1915
évi junius hó 10. napjának déli
12 órájáig okvetlenül jelentkezzenek összeiratásuk végett, mert
az elkésetten jelentkezők a törvény
teljes szigorával büntettetnek.

3.

Jelenleg is felmondatlan állásban lévő, teljesen hadmentes, m é r 1 e g k ó p a a

főkönyvelő

levelező, ki t ó t ú l i s b e s z é l ,
óhajtana családi okok miatt
lehetőleg Szarvason takarékban, bankban vagy magánvállalatnál bármily m e g -

a „3 í'cnyövei".

felelő á l l á s t nyerni.

h a s z n á l j á k köhögés, hurut, rekedtség, elnyálkásodás és
szamárköhögés ellen a

Cím a kiadóhivatalban.
2-12

családból

való

es ellátással

féle MELLKARAMELLÁKAT
•• a „3 f e n y ő v e l " ••

221 o n . d . o r o s o n ,
vas- és füszerkereskedése
közjegyzőileg
hitelesített
bizonyítvány orvosoktól és
magánosoktól.
87—120

tanulóival felvesz
bármikori belépésre. Egy-két
gimnáziumot végzettek előnyben.
2—G

Elöljáróság.

Csomagja 30, doboza 60 flll.
Kapahtó minden gyógyszertárban és drogériában.

Nirdettiréoy.
A Hadifoglyokat Gyámolító és
Tudósitó Hivatal (Budapest. IX.
Üllői-ut 1.) felkéri mindazokat,
akik a harctéren eltűnt, illetve hadifogságba jutott katonák iránt
érdeklődnek, hogy mindenesetre a.
következő adatokat közöljék:
1, A hadifogoly neve, 2. születési éve és helye, 3 polgári
állás-,'vagy foglalkozása és vallása,
4. katona rangja, 5, ezredének,
századának stb. száma, 6. a háború kitörésekor melyik városban
szolgált az illető mint katona,
vagy hová, melyik városba vonult
be a mozgósítás következtében,
7. tábori postája, 8. melyik harcorosz,
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használata által arca
tiszta, üde és bájos lesz.
A Margit-Créme a főrangú hölgyek
kedvence szépítő szere, az egész világon el van terjedve. Páratlan hatása
szerencsés összeállításában raj lik, a bőr
azonnal felveszi és kiváló hatása már
pár óra alatt észlelhető. Mivel a Margit-Crémet utánozzák és hamisítják,
tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt
elfogadni, mert csak ilyen készítményért
vállal á készítő mindennemű felelősséget. A Margit-Créme ártatlan, zsírtalan, vegytiszta készítmény, amely a
külföldön általános feltűnést keltett.

fl janija ujonan és dúsan berendezett aranya ezüst- és
' 1 ékszeráru, továbbá valódi és china-ezüst evőeszköz
és dísztárgyak raktárát.
H e s z és becserél magas áron bármilyen mennyiségben
v
töredék arany- és ezüst árut, brillantot és gyémántot.
Magy választék mindenféle zseb-, fali-, haran
és
• i harfaharang ütő inga órákban, Iátszerészeti cikkekben és tajtékárukban.

Ára l K, — Margit szappan 70 fillér.
Margit-pouder K 1.20. — Gyártja :

w

O r a - és i
Kapható •

Laptulajdonos: ÖZV. SÁMUEL ADOLFNÉ.

Bugyis
Károly gyógyszerészeknél
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