Szarvas, 1915. november hó 7.

SZERKESZTŐSÉG:
Belicey-út 9 szám, hová a lap szellemi
részét illető közlemények küldendők.
Kéziratot a szerkesztőség nem ad vissza.
Nyllttérben egy sor közlési dija 50 f .

Kinek ne lettek volna és
ne lennének az életben kedvenc eszményképei, emberi
törpeségeken átröpülő g y ö nyörű ideái, mikről sokat álmodva s melyek után szomjas ajakkal futva, mire az élet
ufját részben vagy teljesen
megfutotta, csüggedten szomorúan
kell
tapasztalnia,
hogy ezek az űzött, hajszolt
ideák elérhetetlenek, mert nagyon magasan állanak s az
ember pedig nagyon lent
van. A XX-ik század vezérlő
eszméje gyanánt emlegetjük
a humanizmust, az emberszeretetet, /) könyörületet. E
fenséges
eszményképeknek
csillogó palotákat emeltünk,
hozsannát zengve tömjéneztük körül, a tulfinomult lélek
gyöngédségét csillogtatva a
szenvedők, kínlódok százezrei számára. És jött a világháború. És a finyás kulturemberből durva vadállat
lett. Gyilkol, rabol, rug, harap, mint a legutolsó útonálló ; biblia, imakönyv helyett
a legvallásosabb ember keze
is haláltszóró fegyvert szorongat. A kézmives nem a
békés munka szerszámát forgatja, de gyilkol ragad, hogy
szélmarcangolja
ellenséges
embertársát. Folyik a vér, a
száz jajt és tenger gyászt
szülő piros, meleg embervér patakokban. És a hideg,
csontig ható novemberi eső
hull, egyre hull alá. Vért és
könnyet csatakos sárral kever egybe s mintha a szenynyés pocsolya fenekén ott
látnók halálra váltan, ágyontiporva a humanizmus fens é g e s alakját Fata morgana,
Gyönyörű látomány volt csupán. Egy ideával ismét szegényebbek lettünk.
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KIADÓHIVATAL:
Belicey-út 9 szám, hová az előfizetési
• • és a hirdetési pénzek küldendők. Előfizetés: Egész évre 8 K, félévre 4
K, negyedévre 2 K. Egyes szám 20 £

Dani milyen nagytekintélynek s Beszéde közben a főgimnáziumi
becsülésnek Örvend a politikai énekkar szép egyházi dalt adott
egyházi s a legkiválóbb szellemi elő, igen sikerülten. A beszéd véLóbátoo ülő szarvasi
kapacitások körében.
gén a tanítóképző énekkára adta
n>atrói)a.
Kondoleáltak : Mélts, Dr. Ber- elő, mély hatást keltve, a „Térj
A háborus vi 1 ág igazán zeviczy Albert v. b. t. t. a M. m agad hoz d rága Sión" kezdetű
eredeti képet varázsolt a Tud. Akadémia elnöke, Mélts. szent éneket. Az ó-templomban
szarvasi járókelők elé az el- Dr. Mágócsy Diétz Sándor bpesti töt nyelven Placskó István emegyetemi tanár, Földes Béla eurómúlt vasárnap délelőtt. A pai hirü közgazdászunk, bpesti lékezett még a nagy napról, tarBeliczey-uton, ficánkoló pa- egyetemi tanár, Tóth János v. talmas, lelkesítő szent beszédben,
ripa hátán, amúgy huszáro- kultuszminiszteri államtitkár, Jiísth mig utána magyar nyelven, az
sán ülve, egy vén földmives Gyula a politikai élet nagynevű elemiskolás és polg. leányiskolás
asszony galopozott, kezével vezérlő alakja, Mélts. Dr. Zsig- növendékek számára Kelló Guszmondy Jenő egyházkerületi felolykor-olykor egy kis pálcái ügyelő, Mélts. Sehol íz Gusztáv táv méltatta a reformációt, tanulsuhogtatva. Rossz nyelvek bányaker. püspök, Dr. Déri Ár- ságosan ismertetve a hitbeli újjáazt mondták, hogy* sokkal min kir. tanácsos, orvos Lipcsé- születést a kicsinyek előtt,
stylszerübb lett volna a kü- ből stb. Dr. Déri Ármin megin— Öcsödi ügyek. Öcsödön a
lönc hölgy alá egy seprű- dítóan meleg, szép sorokban em- rendőrtizedes és a kézbesítő fizenyél. N o de ha a mandsuri lékszik meg a hősi halált halt tésemelésért folyamodott a nagy
ifjúról, kit lipcsei tanulmányútja
kozákok asszonyai szintén alkalmával közelebbről is alkalma drágaságra való tekintettel. Á
szőrén ülik meg a lovat, volt megismerni. Déri tanácsos képviselőtestület a kérelmet egész
akkor csak a szarvasi tót- mint a „Lipcsei Magyar Egyesület" terjedelmében nem teljesítette,
asszonyok s e maz2ébMnü& elnöke ifj. Haviár Dani nemes mert már egyszer adott nekik 15
magyar érzelméről, korát felőlmuló
vissza a haladó korral?
komolyságáról, kedves, konciliáns, százalék emelést. A másik 15 száfinom modoráról elragadtatással zaléknyi emelést azonban megemlékezik meg kondoleáló sorai- adta nékik. A segéd- és kezelő(SofQbár M á t y á s Sírja.
ban. A kiváló tudós, Földes Béla személyzet 25 szazalék drágasági
Nagyváradon a hősök te- a nagy elme bölcsességével ad
pótlékot kért. A képviselőtestület
metőjében törpe kis kereszt kifejezést soraiban ama mélycsak 15 százalékot'szavazott meg
látható s rajta kuszált betük- értei mü igazságnak, hogy manapság az egyén megszűnik, minden számukra, de elvállalta valamennyi
az alábbi vers :
az álladalomé s az egyén szá- nyugdíjjárulékának fizetését, ami
„Hazáért, királyért
mára legfeljebb a fájdalom ma- körülbelül 10 százaléknak felel
Ez volt a jelszavunk,
rad, mit a nagy közért hősi hameg. A községi előfogatos bejeElhagytuk érette
lált halt családtag elhunyta okoz.
Családunk, otthonunk,
A legmélyebb részvéttel emlékszik lentette lemondását, mert nem
Gombár Mátyás volt a nevem
meg az „állambölcs" apa nehéz volt képes a régi 6000 koronáért
42 évet éltem,
fájdalmáról, melyet tiszteletet pa- az előfogatozást teljesíteni. Erre
Szarvason élő nőm és gyermekem,
rancsoló méltósággal tud elviselni. való tekintettel a képviselőtestüTiteket a hősök szelleme kisérjen!"
Egész halmaz részvétnyilatko- let 10,000 koronára emelte fel a
E távolban nyugvó föl- zat, jeles, kiváló emberektől, jő bérösszeget.
dink sírját halottak napján ismerősöktől, hűséges bajtársak— A közigazgatási bizottság
az őrkülönitmény virággal tól, tisztelőktől stb. A fogadó
november havi ülését nem a hő
díszítette fel s szép koszo- szoba párnázott széke roskadozik második hétfőjén, hanem nov.
rút helyezett a keresztre. Le- alattuk. Egy-egy betévedt napsu- 10-én tartja, azért, mert a hó
gyen csendes sírj álma a
második hétfőjén Gyulán pótszülőföldjétől távol nyugvó szegélyű leveleket mintha glóriás szemle tartatik, mélyen az alispán
fény sugározná körül. Arany be- elnököl.
családapának1
tűk csillognák felénk; Dulce et
— fl hös 101-esek. Az Alföld
decorum pro patria móri 1" . . .
szivéből származnak a 101-es vi* * i
tézek, Megyénk hősei is oda tartoznak. Most fényes kitüntetés érte
Megindító az a meleg részvét,
Őket. Ugy a trónörökös, mint Jómely az ország minden részéből
zsef főherceg külön is megdicsérmegnyilvánul közéletünk jelese
— fl reformáció emlékének ték őket kiváló vitézségükért.
Haviár Dani iránt, kit dicső em9

lékű fiának hősi halála alkalmából az ország legelőkelőbb emberei keresik fel a legmelegebb
hangú részvétnyilatkozatokkal, sőt
nlég külföldről is kondoleáltak a
lesújtott édes atyának, A kondoleálö nevesebb kapacitások közzül csak néhányat emiitülik fel
annak illusztrálására, hogy Haviár

megünneplése. Szárvas nagyközség protestáns vallású lakossága
a nagy naphoz méltó kegyelettel
áldozott a reformáció emlékének.
Az uj-templomban magyar nyelvű
Ünnepi istentisztelet volt, A szent
beszédet kiváló ékesszólással, szivet, elmét megragadó
erővel
Bartös Pá! ev. lelkész mondotta.

— Szántás cséplőgéppel Az
igavonó állatok s a nagy munkáshiány találékonnyá teszik az értelmes embert, Megyeszerte kezdik alkalmazni azt az eredeti
szántási módot, hogy az ekét
magánjáró cséplőgéphez kapcsolják s ugy szántanak. A kísérlet
nagyszerűen beválik mindenütt.

,

2.
~ Elnézés égy sebesült tanuló
Iránt, fiursán György IV. éves
szarvasi tanítóképzős növendék
még a mozgósítás idején hadbavonult. A kárpáti harcokban jobb
keze középsőujjait robbanó golyó
roncsolta szét írni megtanult valahogy,' de zenélni képtelen e
csonka kézzel. A tanítóképzőben
pedig a legfontosabb tárgyak közé
tartoznak a zenei tárgyak. A sebesült ifjú, miután a seregből végleg elbocsátották, a kultuszminiszterhez folyamodott a zenei tárgyak alól való felmentésért. Az
e n g e d é l y t megkapta s a jelen tanév
végén a szarvasi tanító képzőben
„ fog befejező képesítő vizsgát tenni
e vérkeresztségen keresztül ment
hős ifju.
— Az internáltakat visszavitték. A szerbek ellen kezdődő
nagyarányú offenzíva következtében a határmenti szerb és német
lakosságot eltávolították az ország
belső helyére. Szarvas is kapott
belőlük néhányszázat. Mivel most
már a határon tisztább a levegő,
rövid ittlétük után ismét visszavitték őket rendes othonukba. Reméljük, hogy a tej ára most már
* alábbszáll ?
—

Békéscsaba

hadikölcsön-

jegyzése. Békéscsaba legutóbb
tartott közgyűlésén a Ill-ik hadikölcsönre 200.000 koronát jegyzett. A jómódú nagyközségtől
kevésnek tartják ez összegét.

— Orosz fogoly tanító. Janurik
Mátyás nógrádmegyei tanitó, községünk szülötte, orosz' fogságba
került s mint irja, a hideg kii ma
dacára is jól érzi magát. Iszik
teát rogyásig s akad ruszli is.
— Árpád Is enged. Már tudniillik nem a nagy honalapító az
engedékeny, de a szarvasi „Árpád"-szálló, illetve tulajdonosa:
Szarvas nagyközség. Jelenlegi bérlője, tekintettel a háborús viszonyok folytán szörnyen pangó üzletre, bérelengedésért folyamodott.
25% bérleengedést kapott. Nem
sok az igaz, de mindenesetre,
többet ér 25 botnál.
— Az ág. h. ey. egyetemes
közgyűlés kiküldöttei. Az ágostai
hitv. ev. egyetemes közgyűlés f.
hó 10-én kezdődik Budapesten.
Szarvasról hivatalból kiküldöttek
és megbízottak fognak részt venni.
— Áldozatkész ifjuság.
A szarvasi ev. tanítóképző ifjúsága
harmadik hádikölcsönre mintegy
100 koronát gyűjtött össze a saját
körében. Az aránylag kevés számú
növendék eme lelkes, hazafias
buzgalma igaz elismerést érdemei.
fl színügyl bizottság uj
tagjai. A szarvasi szinügyi bizottság legutóbb tartott ülésen
két elhalálozott tag, Dr. Nemes
Béla és Dr. Szlovák Pál helyébe
Dr. Déri Henriket és Líska Jánost választotta be.

SZARVAS ÉS VIDÉKÉ

— A morfinista áldozatai, hagy
Sándor békéscsabai ember veszedelmes szenvedélynek
hódolt.
Morfinista volt. Hogy morfiumhoz juthasson, hamis . recepttel
nagymennyiségű morfiumot szerzett két csabai gyógyszerésztől.
A morfium nagyfokú élvezete
folytán megőrült a szerencsétlen
ember, a két gyógyszerész pedig
súlyos pénzbüntetést kapott mivel, bár tudták, hogy Nagy Sándor morfinista, mégis adtak neki
e méregből.
— A férfi dalkar konkurrensel.
A szarva si férfi dalkart, mint
közismert dolog, majdnem állandóan emelődarukkal kellett lábon
tartani, a tagok részvétlensége
miatt. Most aztán még nehezebbé
vált a helyzete. Ugyanis veszedelmes konkurrense támadt a
muszkafoglyokban. Ha valahol három, négy muszkafoglyot látunk,
már kész a dalkar, énekelnek
összhangban, anélkül, hogy nyilatkozattételekkél
kellene
őket
próbákra terelni össze. Énekelnek a muszkák itt is, ott is s
ami derék férfi dalkarunk bizonyára lelkiismereti furdalások közepett hallgatja
melancholikus
éneküket?

, .

— előnyben a lovak. Ugy
látszik, hogy Szarvason jobban
becsülik a lovakat, mint az embereket ? Van úgyis a községnek
a végtelennél is szerényebb, liliputi községi kórháza. Lesz azonban kárpótlásul, állami támogatással segitve, nagynevű lókorházunk, 400—500 ló számára. A
kórház létesítése meglehetős előrehaladott stádiumban van már.
— A tábori csomagposta
számos
postahivatalnál megnyílt. Mindazoknak,
kik a csomagolással nem akarnak sokat
fáradni és a postahivatalnál a várakozással nem akarnak sok időt eltölteni,
figyelmébe ajánljuk Dr. Keleti és Murányi
újpesti cégnek mai aktuális hirdetését.

— T i » e n k ó t e z e r millió
h a d i k ö l c s ö n . A németeknél a
hadikölcsönjegyzés 12 milliárd
márkát eredményezett. A német
nép áldozatkészségét szépen jellemzi ez az óriási summa.
— F e l k é r j ü k azon t. előfizetőinket, kik lapunkat bármi okból
nem kapják pontosan, szíveskedjenek azt a kiadóhivatalban bejelenteni.

— Emésztési zavarok csecsemőknél, hasmenés, hányszékélés,
Lapunk szerkesztőjének egész
bélhurut stb. mindig csak hely
telen táplálás következményei és stylszerüen halottak napján mege rettegett betegségek már sok jelent „Honnan s hova?" c. müve
gondot és -bánatot szereztek az ^rnind ^nagyobb érdeklődést kelt.
aggódó szülőknek. — Ha azt A fővárosi lapok közül ^érdemesakarja, hogy gyermeke egy iga- nek tartjuk közölni a „Pesti Hírzán jóizü és könnyen emészthető lap* alábbi kritikáját :
táplálék mellett szépen fejlődjék,
„Honnan s hova ? Ez a címe annak
ugy adjon kedvencének Nestlé- a könyvnek, amely most jelent meg és
. féle gyermeklisztet. — Próbado- amelynek Krecsmárik Endre tanítóképző
bozokat teljesen díjtalanul küld tanár a szerzője. Az író, akiről eleve
a Henri Nestlé cég, Wien, I. megállapíthatjuk, hogy nagy olvasottBiberstrasse 64. e.
sága és az érdekesen gondolkozók tábo— Aggodalom a gazdák között. A sok eső miatt agyonázott
talaj megmunkálása annyira megnehezült, hogy a gazdák valósággal kétségbe esnek az őszi
vetés eszközlésének késlekedése
miatt.

— Négylábú csirke,
tazekas
Antalné orosházi asszonynak egy
kotlója négylábú csibét költött ki
az egyik tojásból. A szörnyszülött kitűnően érzi magát. Jól eszik
és iszik. Eredeti, hogy két végbélnyilása van. Sok gyáva ember
örülné manapság, há lábaik száma
szintén megduplázódnék. Négy
lábbal ugyanis sokkal gyorsabban
kereket Tehetne oldani, mint kettővel.
- - Szántás emberlábon. A
Schwarcz-féle csabacsüdi uradalomban gőzekével való szántás
közben a gép eltörte
I\omarov
Máté fogoly munkás lábát. A szerencsétlen foglyot a szarvasi községi kórházba vitték s ott próbálnak ép Jábu emberi csinálni belőle.
— Ménvizsgálat. A köztenyésztésre szánt mágánménéket Szarvason nov. 18-án vizsgálják délelőtt 9 órától kezdve, E határidőt
a vármegye alispánja tűzte ki.

rába tartozik, népszerű ismertetését adjá
az emberi testnek, az emberi test fejlődésének, Valamint elmúlásának. Beszél
utolsó utunkról és arról, ami azután
következik. A szerző ábráival illusztrált
kötet egyike azoknak a müveknek, a
melyek az ismerétek terjesztése tekintetében jó szolgálatot tesznek s amelyek
méltán megérdemlik azok figyelmét, akik
az emberi élet részletei iránt is érdeklődnek s összefoglalva kívánnak Ilyen
vagy olyan irányú ismeretekhez jutni.
A gondosan megirt kötetnek, amely a
szerzőnél Szarvason rendelhető meg,
két korona az ára."

Nemcsak helybeliek, de vidékről is többen fordultak egyenesen a szerzőhöz e műért Egy
kolozsvári kórház sebesült vitéze
soraiban jelzi, hogy alig várja
már a mü megérkezését. A nemzeti színház. nyugalomban levő egykori kiváló művésze, Kassai Vidor
szintén megrendelte. Kassai, aradi
könyvkereskedők is lépéseket tettek a mü árusítási jogának megszerzése érdekében. A jelekből
ítélve talán rövid idő alatt második kiadásra lesz szükség. A mü
iránti nagy érdeklődés oka a többi
között s az élettani tudományok
legmodernebb s legcsodásabb vívmányainak, felfedezésének népies,
érdekfeszítő és tanulságos ismertetése, mely ismeretek eddig leginkább csak a legszűkebb értelemben vélt szakemberek birtokát
képezték,

1915. november 7.

A központi iskolai kórházban
elhelyezett katonák részére adakoztak : Tusjak Jánosné 150 drb.
sütemény, 1 nagy kenyeret, 4
drb. törülköző, Sárkány Imréné
4 tál süteményt és 2 doboz cigarettát, Bolza Pál gróf süteményt,
virágot, fenyőgalyakat, Nt. Bartos
Pálné 2 tál tésztát, Bencz Ottó
bárónő 35 drb. kötött pólyát,
Bolza Géza gróf 10 kor., Dobiinger Lina 1 steralizatort, Csernák Jánosné virágot, Dr. Friedmann Ernő könyveket, Perczel
János sütemény, Deutschensmiedt
András ingyen borotvált minden
héten.
fl tornacsarnoki kórházba adakoztak okt. 2-ikától: özv. Ponyicky Györgyné minden szombaton tésztát az összes katonáknak, gróf Bolza Géza 50 üveg
sör, 100 szivar, 100 szipka, 200
cigarettát, Placskó Istvánné egy
kosár szőllő, 2 üveg must, özv.
Gaál istvánné 50 szivar, Wünschendorfer Aladárné 50 cigarettát,
özv. Dózsa Andorné sütemény,
többször gyümölcs, gróf Bolza
Pál fenyőágak és 50 drb. tészta,
Perczel Tercsike 50 drb sütemény. Midőn hálásan megköszönöm a küldött adományokat,
felkérem a nagyérdemű közönséget, hogy nélkülözhető fehérneműt, meleg pokrócokat stb. tornacsarnok! kórházunkba küldeni
szíveskednének, mert a háború
hosszú tartama miatt a mult évi
kegyes adományokból összegyűlt
fehérnemilek fogytán vannak, a
takarók vékonyak s igy pótolnunk
kell őket. Dr. Havi ár Gyuláné
gondnok.

^

fí Vörös Kereszt részére adakoztak : Mucha Sámuel 5 K, Novodonszki Pál 1 K 6 0 f, Dr. Sziráczky János koszorú megváltás
20 K, összesen 26 K 60 f.
Szarvason, 1915 november 6-án.

Jeszenszky
jegyző.

14007—1915* szám*
Szarvas község elöljáróságától.

Nirdetnoéoy.
A m. kin minisztérium 1915. évi október hó 29.-én 3925. M. E. szám alatt
kelt
rendéi étével 1915 november Kévéi
a gabonabevásárlási jogosultságot kizárólag a haditermény részvénytársaságnak tartotta fen* feladatává téve, hogy
a gabonabevásárlásí engedélyt nyertek
gabona- és lisztszíikségletéiiekellátását
minél zavartalanabbul biztosítsa, Ennélfogva az engedélyezett és közvetlenül
a termelőtől még meg nem vásárolt további gabonamennyiség
beszerzése
ezentúl kizárólag a haditermény részvénytársaság utján történhet.
Szarvas» 1915. évi november hő 6.-án.
A községi elöljáróság.

ÖZV. B L A S K Ó J Á N O S N É
Kossuth-utcai házában egy
üzlethelyiség, egy utcai bútorozott* külön bejáratú szoba
és egy kétszobás
udvari
tiszta lakás mellékhelyiségekkel együtt a z o n n a l kiadó.
Bővebbet a túlajdoooSQil.

1915. november 7,

SZARVAS ÉS VIDÉKE

3.
Szarvas nagyközség elöljáróságától.

védi, közjegyzői, modern
és Ízléses több színnyomású meghívók, eljegyzési és esküvői kártyák,
névjegyek, üzleti számlák, levélpapír és borítékok, f a l r a g a s z o k ,
gyászlapok, részvétnyilatkozatok stbi
pontosan és jutányos árban készíttetnek

megint lehet katonáinknak lysoformot, lysoform-szappant és fodormentalysoformszájvizet küldeni.
Számos levél igazolja nekünk, hogy s lysoform-készitmények igazán nélkülözhetetlenek a fronton, ha tisztaságról vagy. fertőtlenítésről
van szó. Lysoform-gyártmányaink az egész országban minden drogériában és gyógyszertárban egyforma áron kaphatók. Vásárlásnál vigyázzunk az eredeti csomaglásra.és a védjegyre.

A TTIU E L könyvnyomdában
Z / I R V A S , Bellczey-űt 9 sz.

100 gr.-os üveg lysoform ára
Lysoform-szappan darabja . . . . . . . .
Fodormenta-lysoform üvegje

Hogy azonban bárki fáradság nélkül nagyobb mennyiségben is
küldhessen lysoform gyártmányokat tábori postahivatalhoz, külön 5 kilós
csomagolást vezettünk be.

G S R O M O S minden tekintetben (Ízben, zamatban)
teljesen helyettesíti a

annak szállítunk erős faládikába jól becsomagolva, bérmentve, 10 darab lysoformszappant 5 üveg* lysoformot, 2 üveg fodormenta-lysoformszájvizet, 1 körömkefét ; továbbá mellékelünk egy érdekes könyvecskét,
melyben a fertőtlenítés könnyen érthető módon le van irva és egy „Kolera elleni védekezés" clmü füzetet Fenti mennyiség egy személynek 4
hónapra elegendő.

Próba ü v e g :
(megfelel 10 citromnak) 70 fillér.

Pontos, hogy a katona címét, kinek a rendelő a csomagot küldeni kívánja, a legnagyobb pontossággal,
olvashatóan közöljék velünk a postautalvány
hátlapján,
úgyszintén kérjük azt is megírni, hogy magyar, német vagy cseh
nyelvű használati utasítást mellékeljünk a csomaghoz.

(megfelel 20 citromnak) 1 K 40 f.
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LEGNAGYOBB NYEREMÉNY SZERENCSÉS
ESETBEN EGY MILLIÓ

kik bármilyen hangszeren tanulni
óhajtanának, forduljanak teljes
bizalommal hozzám. Rövid idő
alatt igen szép eredmény. Meghívás levelező-lap utján is eszközölhető. Házhoz órákat adni
szívesen megyek bármély időben.
Tisztelettel:
karmester.

A NYEREMÉNYEKÉRT
AZ ÁLLAM ALL JÖT.

a Hamburg állam által garantált nyeremény sorstáték biztos esélyeibea,

sorsolnak ki.
A magas kormány legújabb határozata értelmében a sorsjáték tőkeemelés
által jelentékenyen előnyös változáson ment keresztül úgyannyira, hogy majdnem minden nyeremény eredeti értékének 40 százalékával emelkedett, miáltal a legértékesebb nyereménykiállitásök tekintetében a világon egyedül áll.
Az eddigi elérhető legnagyobb nyeremény, mely 600.000 Márka volt most
I X j L X Ó

820,000

W

»

860,000

850,000

egyre nagyobb kedvcllségnek és
elterjedtségnek örvend szeplő éllen való elismert hatásánál fogva
s a bőr- és szépség gondozásban való felÜhmiJhatatlanságáérL
Ezernyi eilsmerölevéit
Sok legnagyobb kitüntetés i Bevásárlásnál óvatossági Ügyeljen, nyomatékosan a Steckenpferd védőjegyre és a cég helyes nevére I
Darabja 1 kor. kapható gyógyszertárakban, drogériákban, illatszerüzletekben stb.
Hasonlóképen kitűnő Brgmann
Maiiéra lilíomkrémje (SOfíII. egy
tubus). Kitűnő Szer női kezek
gondozására
2<i-40

elöljáróság
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A községi

Az esetleges főnyeremények, jutalmakés nyeremények következőképen oszlanak meg,

900,000

Bergmann
Tetacben

melyen

13 millió 751.000 Márkát

E G T

Lakásom : H., Arany jános-u. 228.
(Rómer János-féle ház)
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NirdetnjéoyA belügyminiszter űr .3925. m.
e. számú rendelete folytán közhírré teszi az elöljáróság, hogy
folyó évi november 1-től kezdve
december 25-ig búzát, rozsot, kétszerest, árpát és zabot senkinek
sem szabad vásárölni, csakis a
hadi termény részvénytársaságnak,
vagy bizományosának,
2. Aki buza-, rozs-, kétszeres-,
árpa- és zabtermését a haditermény rtg.-nak, vagy bizományosának november 1-től dec 25-ig eladja, vagy eladásra felajánlja, gabonájáért megkapja a hatóságilag
megállapított legmagasabb árat.
8. November 25-től legkésőbb
november 28-ig mindenki köteles bejelenteni, hogy. november
25-ikén bele számítva azt is, amit
már előbb eladott, de még el nem
szállított, mennyi búzája, rozsa,
kétszerese, árpája, zabja és lisztje
van, tartqzik továbbá bejelenteni,
hogy
gazdasági és háztartási
szükséglete címén mennyit tart
vissza és így ezeknek levonása
után mennyi a feleslege,
4. A november 28-iki összeírás
Után is jogosítva van még mindenki december 25-ig készletét a
haditermérijr rtg.-nak vagy bizományosának a maximális áron
eladni, dec. 25-től kezdve azonban a háztartási és gazdasági
szükségleten felül meglevő minden gabona közszükségleti célokra rekviráltnak tekintetik és a
termelő köteles azt maximális árnál métermázsánként 4 koronával alacsonyabb áron a haditermény rtg.-nak átszolgáltatni.
5. Ez a kormányrendelet a bab,
borsó és lencsekészletekre is vonatkozik és igy attól, aki 30 kilogrammon felüli készlettel rendelkezik és azt december 25-ig
a haditermény rtg.-nak el nem
adja, vagy nyílt piacon közvetlen
fogyasztás céljaira~el nem árusítja
olyan kereskedőnek, aki a hüvelyeseket helyben kicsinyben árul,
bab, borsó, lenesekészlete maximális árnál 4 koronával alacsonyabb áron rekviráltatik.
A bejelentés Jeszenszky jegyzőnél teendő meg.
Szarvason, 1915 november hó 4.
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Azonkívül sok nyereményt sorsolnák ki, 60,000, 50,000, 40,000, 30,0C0, 20,000,
10,000 stb. Márkával.
Az egész sorsjáték ÍÖÖ/-00 sorsjegyből áll, melyből 56,020 szám — tehát
tbb mint a fele —* 7 húzáson keresztül okvetlen sorsolásra kerül.
A sorsjegyeknek hivatalosan megállapított ára az első húzásra:

Egész

sorsjegy

M. 10, (13*50

Fél

sorsjegy

M. 5, (6*75 K.)

Negyed

sorsjegy

M. 2*50, (3'40 KO

A hivatalos, elleticimérrel ellátott sorsolási tervezetet, melyben a következő
lur/ások betétjeiről és nyereménytervezetéröí tájékozás nyerhető, kívánságra
gratis és frankó előre megküldöm.
_t
.
. .
Miden résztvevő megkapja a hivatalos huzási jegyzéket pontosan, ítiindeii
megejtett húzás-után.
_ . . ,,
t
A nyereményeket az állam garantige mellett pontosan kifizetjük. Rendeléseit
kérem adjíí fel mielőbb, de legkésőbb

n o v e m b e r 21-igj erre a címre:
S Á M U E L H E 0 K S C H E R aenr.,
Bankgeschíift in HAMBURG. (No, 10870

5-6

használják köhög é s , h u r u t , rekedtség, eínyálkásodás és
szamárköhögés ellen a

féle M E L L K A R A MELLAKAT
•• a „ 3 f e n y ő v e l "

közjegyzőileg
hitelesített
bizonyítvány örvösöktől és
magánosoktól.
107—120

Csomagja 30, doboza 6 0
Kapható minden gyógyszer
tárban
és
drogériában

1915, november 7.

SZARVAS ÉS VIDÉKE

a legmakacsabb

Székrekedé^t,

roSz

!i>egSzul)tetí a

Csodahatású szer fagyott

általános gyengeségnél, ugy serdülő gyermekeknél, mint felnőtteknek és idősebb
egyéneknek a legjobb vérképző és erősítő a

testrészek gyógyítására.
Uj iagyás 2 nap alatt jó lesz.
Ä r a e g y egész doboznak

2 K 20 f
1 K 20 f

I iiVes á r a 2

koroija

E g y egész a d a g ára 5 korona.
„ 3 korona,
»

BUDAPEST, VIII.
Jőzsefokörut

64.

;
Arnjii)

Ezelőtt:

zarv/aS

és

•A

használata által arca
t i s z t a , üde és b á j o s lesz.

••••••

A Margit-Créme a főrangú hölgyek
kedvence szépitő szere, az egész világon el van terjedve. Páratlan hatása
szerencsés összeállításában rajlik, a bőr
azonnal felveszi és kiváló hatása már
pár óra alatt észlelhető. Mivel a M a r git-Crómet utánozzák és hamisítják,
tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt
elfogadni, mert csak ilyen készítményért
vállal a készítő mindennemű felelősséget. A Margit-Créme ártatlan, zsírtalan, vegytiszta készítmény, amely a
külföldön általános feltűnést keltett.

ű jánlja ujohan és dűsan berendezett arany-, ezüst- és
ékszeráru, továbbá valódi és china-ezüst evőeszköz
és dísztárgyak raktárát.
Q e s z és becserél magas áron bármilyen mennyiségben
v töredék arany- és ezüst árut, brillantot és gyémántot.

Nagy

választék mindenféle zseb-, fali-, harang- és
hárfaharáng ütő inga órákban, látszerészeti cikkekben és tajtékárukban.

i

Ára i K. — Margit-szappan
Margit-pouder K 120. —

70

fillér

Kapható ;
Búgyis Anidor, Teffert
Károly gyógyszerészeknél
Szarvason.
Kiadó: DR. SÁMUEL ANDOR.

Laptulajdonos: ÖZV. SÁMUEL ADOLFNÉ.

buzapác a vetőmag

csává,zására

ej S z ö g é s g o t Q b a c S i r a

ellen.

Törvényesen védve. Olcsó ár,
kényelmes kezelés és a csiraképességének lényeges
emelése.
100 kiló maghoz 20 deka Agrus

200 kiló maghoz 40 deka Agrus

Mezőgazdasági vegyi laboratórium

P E T S I H y i FRIGYES
Budapest, V., kerület Vilmos császár-út 6. szám.

Szarvason kapható ;
Bárány

Béla,

özv. H o l é c z y

Guasstávné.
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