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S Z E R K E S Z T Ő S É G : 
Beliccy-űt 9 szám, hová a "lap szellemi 
részét illető közlemények küldendők. 
Kéziratot a szerkesztőség nem ad vissza. 
Nylltiérben egy sör közlési dija 50 f . 

m a ársaclalmA és szépirodalmi hetilap. 

FELELŐS SZERKESZTŐ : KRECSMÁRÍK ENDRE 

4 % 

. . Édes sejtelmekkel, fájdalmas és 
boldogító vágyódásokkal teli fiatal szi-
vek gyönyöre, szép május elseje, 
köszöntünk téged Tündőklő nap, 
szórd alá ragyogó sugaraid, mezei 
virágok, illatos orgonabokrok fiirösz-
szétek meg kábító illatárban a lelket 
szívó csókban összetapadó, szerel-
mes ajkakat. És míg minden örül és 
virul ez uj életre pezsdülő, bárso-
nyos pázsittal fedett avaron, zengje-
tek hozsannát csevegő ajkú, kedves 
kis madárkák, zengjetek dall a feltá-
madó uj, tiszta, szebb s boldogabb 
életről, a derült melegséget, hitet, re-
ményt, sugárzó szép tavaszról í . . . 

S a nap mégsem tru solyog, A 
madár hallgat a berekben s a virágos 
mezőkön szomorú sírok domborod -
nak. Vidám, mosolygó, gyönyört 
lehelő, dalos ifjuajkak nem kere-
sik a lelket szívó csókot. Elhallgattak. 
Életkedvtől ragyogó ifjúi tekintetek 
megtörtek. Sok, sok tavasz pihen 
már otl a föld alatt. Sok-sok dalos 
ajak némult örökre s- tavaszi hozsanna 
helyett köny és vérpatak mossa el 
az ifjúság költészetét, az emberi élet 
legszebb s még emlékeiben is ked-
ves perceit. Május van, csend és szo-
morúság itthon Csak a haragos ég 
dördül meg olykor s a vakító fényit, 
cikázó villámokat soha sem érdemelte 
meg az elvakult és elvadult ember 
oly igazin, mint e setét komor na-
pokban, költészetét veszteit szép má-
jus elsején. 

B e í j i v / á S o k a z a r a t á s 

Az 1866—1897 . év! születésű 
népfölkelésre kötelezettek bemutaló 
pótszemléjéiiyalkalmasnak talált em-
bereket előreláthatóan csak az aratási 

:a befejezése után fncx 

KIADÓHIVATAL 
Beiicey-út 9 szám, hová az előfizetés 
• • és a hirdetési pénzek küldendők. •• 
Előfizetés Egész évre 8 % félévre 4 
Ky aegyedévré 2 k. Égy és szám 20', 

kelői fegyveres szolgálatra behívni. A 
népfölkelés második osztályába tar-
tozó embereket (a 43 50 éveseket) 
az eddig is kövétett eljáráshoz képest 
igyelőre csak az ország belsejében 
és a hadtáp körletben jelenleg szolgá-
latot teljesítő fiatalok és arcvonalbeli 
szolgálatra alkalmas emberek fölvál-
tására fogják alkalmazni. 

U j r i ;axin?ái i& á r a k C&ak 
a z á r ú S o ! < j a j á r a 

Az bizonyos, hogy a szegény 
fogyasztókat most már a szó legszo-
rosabb értelmében csak az Ur Isten 
támogatja, hazafiatlan kapzsiság 
legutóbb már a legfontosabb élelmi 
cikkeket is elvonta a fogyasztók elől. 
A veszett fejsze nyelét aztán ugy biz-
tosította Dr. Deímel Sándor megyénk 
helyettes alispánja, hogy í, hó 20-ára 
értekezletet liivott egybe, amelyen uj 
m axi m ál is, a j el en I égin él c saknem 
kétszeresen nagyobb árakat állapítottak 
meg, mely árak az egész megye te-
rületére érvényesek. Legközelebb már 
a hentes urak aranyórát is kapnak, 
láncostul, csakhogy reábirjuk egy kis 
hus árulásra őket. E csinos kis maxi-
mális árakat, megkopasztott , jó fo-
gyasztó közönség lásd alább ; 

r eddig 5.50, most 7.60 
„ 3.16, „ 5. 

szalonna „ 4,90, „ 6.80 
kilgramonként. Tehát átlagban 40%-os 
áremelések észközöltettek. 

Szárvasiak: Adatnik Mihály sz. 
hadifogoly, Babinszky Pál sz. 1894, hadifo-
goly, Demeter Mihály sz. 1888, hadifogoly, 
(Fort dl Asti) Fuchs Salamon sz. 1884, ha-
difogoly, (beim I. R. Nr. 36. in Aíessandria), 
Fülöp Pál póttertalékos sz. 1890, hadifogoly, 
(Pavia Presidio Militare), .Gyebnár Mihály 
sz. 1889, hakifogoly, (Vogher), Ggyekiczky 
Mihály sz, 1880, hadifogoly, (Casálé Mon-
ferrato"), Hlubocsányi György sz, 1889, ha-
difogoly, (Aíessandria col I. R. Nr, 

Karcsai Mihály tisztiszolga szül. 1882, ha-
difogoly, (Pavia Presidio Militare), Kasik 
Tamás póttartalékos sz. 1885. hadifogoly, 
(Pavia Presidio Militare), Kolompár Mihály 
sz, 1890, hadifogoly, (Pavia Presidio Mili-

Szentandrásiak: Csipra^Elek őrvezető, 
sz. 1893, hadifogoly, (Fortezza Vóghera). 
Deák József tz. 1882, hadifogoly, (Fortezza 
Voghera). 

Öcsödiek: Csikász Pál szakaszvezető, 
sz. 1888, hadifogoly, Földi Lajos póttartalé-
kos sz, 1881, hadifogoly. 

Kcndorosi: Gróf György pótart. sz. 1888, 
sellesült, és olasz hadifogoly, (Pavia Presi-
dio Militare). 

•í 

— A mai nap egy órával rövidebb lesz, 
A kormány által elrendelt uj időszámifás ér-
telmében a mai napból egy órát egyszerűen 
törlünk. Éjjel 11 órakor egy órával előbbre 
kell vinni minden óramutatót, vagyis az órá-
kat pont 12-re kell beigazítani. Viszont szpt. 
30-án pedig a következő hónap első napja 
éjfél után 1 órakor kezdődik, vagyis a szept. 
30-iki nap 25 órából fog állani. A mai na-
pon tehát az éjjeli pihenés 1 órával mégrö-
vidül, aki pedig zene mellett, jó bor mellett 
énekelgetve akarja megvárni május elsejét, 
annnak egy órával szintén rövidebb lesz a 
mulatozási ideje. 

— öngyilkos fiatalember. Húsvét hét-
főjén délután az „Árpád" szálló kávéházi ter-
mében nagy riadalom támadt. Egy uri kül-
sejű fiatalember eszméletlenül fordult le 
székéről. Megmérgezte magát. Feketekávéjá-
ba szalamiákot kevert s azt hajtotta fel. Azon-
nal egy mellékterembe vitték. A kaszinóban 
épen jelenlevő főorvos, Dr. Déry Henrik 
nyombán lesietett a szerencsétlen fiatalem-
berhez, ki önkívületi állapotban feküdt s félre 
beszélt, Dn Déry azonnal intézkedett, hogy 
a községi kórházba vigyék s nemsokára hord-
ágyon el is szállították* Midőn eszméletre 
tért, elmondta, hogy Zéíinger Miksa a neve, 
Budapesten lakik, mindössze 16 éves és aty-
jával, ki ékszerész, összezördült s ezért akart 
megválni életétől. Súlyos belső sérülése da-
cára is a gondos orvosi kezelés megmerítette 
életét. Haza szállították szüleihez, 

— Jótékőny kabaré est. Május 7-étt 
tartja a helybeli hadbavonultak Özvegyei és 
árvái, valamint rokkant hőseink fölsegitésére 
a helybeli kereskedelmi alkalmazottak ifjüsá-
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gi egyesület kabarét estélyi Rendkívül gon-
dal összeállított műsor igér a közönségnek 
igazán kellemes estét nemes szórakozást. 
Elég lenne talán annyit megemlítenünk, hogy 
a rendezés nehéz munkáját a mi közismert 
mesterünk, Teleki Adolf bácsi végzi, ami már 
magában biztosítja a sikert. Ami lehetetlen 
fel nem hívnunk a közönség figyelmét a mű-
soron szereplő kitüuő számokra is. Gábor 
Andornkk néhány aktuális kabarét darabja, 
frappáns énekszámok és kitűnően megválasz-
tott szavalatok adják a műsort. Kitűnik benne, 
hogy a lelkes vállalkozást közönségünk is 
teljes méltánylással fogja felkarolni és zsú-
foltig fogja megtölteni az arénát. Hisfcen ma-
gának szerez ezzel nemes szórakozást és 
hazafias kötelességérzetéről tesz tanúságot, 
mert minden fillérje egy kőnycseppet töröl 
le a sírók és szenvedők arcáról. Részletes 
műsort a falragaszok szolgáltatnak. 

— Ahol a tehenek pápaszemet visel-
nek. Ha lehetnek nyáron szalmakalapos lo-
vak (négylábúak), miért ne lehetnének pápa-
szemes tehenek is (szintén négylábúak)? Szi-
bértában néhol nagyon sok hó van a lege-
lőkön s verőfényes napokon a visszavert 
fény szemgyulladást okozna az oltani tehe-
neknek. Ezért egész csordákat pápaszemek-
kel látnak el. Legközelebb már odamoderni-
zálódunk, hogy a kandúrok csibukozní fog-
nak s a tyúkok meg csizmacipőt húznak. 

— Mikor még a lábbancnak Is en-
gednek Az öcsödi hidat a vármegyétől évek 
óta Labancz András birja 3600 korona évi 
bérért. A háború folyamán azonban a hid for-
galma nagyon megcsökkent, ugy, hogy a 
bérlő összegét is alig tudja beszedni. A tör-
vényhatósági bizottság méltányolva Labancz 
helyzetét, elengedett neki 10Ö0 koronát a bér-
összegből, A kereskedelmi miniszter most 
ezt a határozatot jóváhagyta. 

— A katholikus templomok harangjait 
nemsokára viszik már. Az egyes egyházak 
által felajánlott harangókat nemsokára elvi-
teti a hadvezetőség. A katholikus templomok 
harngjai közül Szarvason egy 150 kilogra-
most, Szentandrásról egy 250 kilogramm sú-
lyút s Kondorosról pedig egy 51 kg, sulyu 
harangot ahnak oda ágyuöntésre. 

— Panasz a főldmivesek szűkmarkú-
sága ellen. Míg mindennek alacsonyabb volt 
az ára, a sebesült katonák ellátására bőkezű 
adományok folytak be a földmives lakosság 
részéről. Most, hogy mindennek képtelenül 
magas ára lett, egyszerre lelohadt a hazafias 
áldozatkészség s jóformán most már semmit 
sem adnak. De hiszen gyakran tapasztalhatni 
azt, hogy kinek az Isten minél többet ad, 
annál zsugoribb és szívtelenebb lesz. De van 
nem egy példa arra is, hogy zsugor! és kap-
zsi emberek, fordulván egyet a szerencse ke-
reke, alaposat esték. 

— Fogyasztási szövetkezetet alakit a 
szarvasi Intelligencia. Életrevaló mozgalomról 
van szó. Községünk életrevalóbb elemei nem 
hajlandók tovább tűrni a termelők és árusok 
basáakodását s az itt ott már valósággalhara-
miáskodássá fajuló kapzsiságot, evégből tö-
mörülnek, fogyasztási szövetkezetet alapíta-
nak, melynek már eddig is nagyon sok tagja 
van s tömegesen iratkoznak be mindennap. 
Lesz tehát végre egy radikális fegyver a fo-
gyasztó közönség kezében is, mellyel alapo-
san le fogja törni a nekivadult hazafiatíaiiul 
szemérmetlen Üzérkedőket. 

Z olvasóinknak. AzbJziös, hogy min-
denki szeretne egyszerre gazdag leríni. Ez 
. könnyen lehetséges, ha sorsjegyet rendel 
Gorzó és Társa szerencse-bankházában, Bu-
dapest, utca 11. Köztudomásu, hogy a ma-
gyar királyi szab. osztálysorsjáték a legjobb 
nyerési esélyeket nyújtja, teljesen megbízható 
is, mert a kormány gyakorolja az ellenőrzést, 
Húzás kezdődik május 24-én. 55.000 nye-
reménzt sorsolnak ki 14.459,000 korona ér-
tékben, Próba szerencse ! Írjon azonnal a 
„Gorzó" bankháznak és ingyen kap pros-
pektust, 

— Hazafias iskolai ünnepély . 
A szarvasi ág h. ev. főgimnázium 1916 má-
jus hó 1-én délután 3 órakor az „Árpád" 
szálló dísztermében a kárpáti hircók emlé-
kére igen tartalmas, vonzó müsoru Hazafias 
iskolai ünnepélyt. Beléptidij 50 fillér. — A 
tiszta jövedelmet az elpusziitott falvak újjá-
építésére farditják. Az ünnepély műsora kő-
vetkező : 1, Himnusz I Énekli a tanulói dal-
kar, 2. Megnyitó beszéd. Ta.ija: Mendöl La-
jos főglmn. tanár. 3. Honti imája. Zsasskov-
szky E.-től. Énekli a tanulói férfikar. 4. A 
Kárpálok jelentőségéről Irta és felolvassa 
Dr. Neumann Jenő fogimn. tanár. 5. Kiss 
Menyhért: Censztohöi legenda. Szavalja: 
Liska Jenő VI. o. t. 6. Katonadalok: Énekli 
a tanulói dalkar. 7, Gyóni Géza : Csak egy 
éjszakára, Szavalja : Misik János VI. o t. 81 
Szózat: Énekli a közönség, 

— Hazaf ias ünnepély. A szarvasi 
m. kir. állami és polgári leányiskola a kár-
pátok jeléntőségének méltatása ünnepet ren-
dez 1916 május 1-én az iskola fornatermé-
ben. Kezdeté d. e. fél 11-órakor. 

1- vftimnusz" 3 hangra eneKii a 
polg, ¡sk. III. és 19. oszt. - tanulói. 2 
Ünnepi beszédet mond : Weinberger Fan-
ni Igazgató. 3.. Lovich ILona „Üzenet a 
lövészárokba" 6lmondják: Bartos Irén, 
Breitner Anna, Donner TRagda, Kiss 
Irén, Miron Nándi, \?as Ilona és Zalán 
Magda elemi isk. I. oszt. tanulók. 4. 
Farkas Imre „Két ürge a Kárpátokban" 
Párbeszéd. Elmondják: Klein Erzsi el. 
Isk. II. oszt. t. -Ats Nagy Sárika el. isk. 
III. oszt tanulói. 5. frazslinszky! „ííemzeti 
induló" tnekli a polg. isk I. II. oszt. 
tanulói. 6. Pásztor Géza : ,.f)a majd visz-
szatérünk: Elmondja; Sal Margit eL Isk. 
I\?. oszt tanuló. 7. Szép Ernő: „ Beszél-
getés az angyalokkal - Elmondják: Breit-
ner Sári, Filyó Mariska, Krecsmárik Píl-
ma> Sinka Ilona és Ungár Ilona polg. 
isk. I oszt. tanulók 8, „Ezer év" m e -
lodrámai Szövegét irta: Pósa Lajos, ze-
néjét szerezte: Tarnay. S^avlaja Tíeu-
mann Jolán, zongorán kiséri: Lengyel 
Ágnes l\?. oszt. t. 9 Szász Károly: ..A 
Turí fiu története" Szavalja ; Áchim Márta 
polg. isk. IL osxl tanuló: 10 $assy 
Csaba: „Levél a Sanlpartjáról" Szavalja: 
Kovácsik Erzsébet polg. isk. III. oszt. t. 
11. Buchomek : „Kárpáti őrszem" Ének-
lik a polg, isk. III. és l\?. oszt, t, 12 
Qyökössy 6ndre : „Honvédu Szavalja : 
Behán 6telka polg. isk. I\?. oszt. t. 13. 
Szávay Zoltán: „ Imádság" El mondja : 
Bux Olga polg. isk. 19. oszt, t 14, 
^Szózat" Az iskola növendékeivel eqvütt 

KÉRJÜK AZ IGEN TISZTELT KÖ-
* GET,ÖNKÉNTES ADOMÁNYAIVAL 

-ON KÁRPÁTOKNAK HAZÁNK VÉ-
DELMÉBEN ELPUSZTULT FALVAKNAK 
FELÉPÍTÉSÉHEZ. 

— Tanítóképzősök ünnepé ly ta 
A szarvasi ev. tanítóképző' intézet a kárpáti-
harcokban elpuszuII falvak lakosainak felsd-
gitése céljából 1916, év május hó 1-én d ti} 
előtt r k 11 órakor az intézet- disztérnléb 
ünnepélyt tart, a következő műsorral: 
I. Szózat. Énekli az ifjúsági dal kar. 2. 
„Ilidül a század". Irta : Jászay - Hor-
Eleinér. Szavalja: Krizsánszky Mihály 
II. éves növendék. 3. Felolvas H. Fe-
jér Lajos tanár. 4. „Az égig érő tüz" . 
Irta: Kiss Menyhért. Szavalja : Maász 
Márton II. é. növ. 5, Szeniere K. — 
Révfy Gy: „ Uzsoki szorosban". Énekli 
az ifjúsági clalkar. 6. „Huszárok" Irta: 
Peterdi Andor, — Szaval ja : Mísurda 
János. 7. „A kereszt". írta: Szabolcs-
ka Mihály. — Szavalja: Csicsely János 
II. évilövedék. 8. „Himnusz". — Köz-
ének. Belépő dij nincs, azonban a kár-
vallottak lelket megindító sorsára való 
tekintettel a kegyes, önkéntes adomá-
nyokat az emeleti folyosón elhelyezett 
gyűjtő asztalnál a szerencsétlenek ne-
vében köszönettel fogadjuk. Kérjük az 
áldozatkész közönség kegyes támoga-

b) 30/1916. szám. 
Szarvas község elöljáróságától. 

t. 

Felhívja a község elöljárósága: 
1. az 1863. évtől 1897. évig bezárólag 

terjedő időben született összes népfölkelésre 
kötelezetteket, akik jelenleg a közös hadse-
regben, haditengerészetnél, honvédségnél vagy 
csendőrségnél nem szolgálnak, vagy hadi-
cél u szolgálat teljesítése végett tartózkodási 
helyüket el nem hagyták,- tekintet nélkül arra 
hogy a sorozáskor vagy a s z e m l é n alkalmat-* 
Janóknak találtattak, vagy alkalmasságuk íoly-
bevonultak és később a tényleges szolgálat-
ból alkalmatlanságuk miatt Elbocsáttattak, 
valamint tekintet nélkül a szemlebizottsági 
határozat vagy elbocsátás időpontjára és ar-
ra vájjon az illetők a monarchia mely álla-
mának állampolgárai; 

2. továbbá a népfelkelési ténylege szol-
gálat alól bevonulásuk előtt vagy után akár 
határozott, akár bizonytalan időre felmentett 
összes népfölkelésre kötelezetteket; 

3. mindazon népfölkelésre kötelezette-
ket, akik az eddig elrenpelt népfölkelési be-
mutató vagy utóbemutató szemlén, illetőleg 
pótszámlán megjelenni tartoztak, de ebbeli 
kötelesséküknek eleget nem tettek, tehát az 
1865. évi születsaü ily egyéneket i s ; 

hogy összeírásuk végett Szarvas község 
elöljáróságánál Jeszenszky jegyzü irodájában 
1916, évi május hó 2-ikán déli 12 óráig je-
lentkezzenek és hozzák magukkal népfölke-
lési ígazolvánzi lapjukat vagy a felmentést, 
.illetőleg elqocsájtást igazoló* okirataikat. 

A további határozmányok Jeszenszky 
jegyző irodájában és a falragaszokbót tud-
hatók meg. 
Szarvason, 1916. évi április hó 21-ik napján. 

ELÖLJÁRÓSÁG. 

Van szerencsém a nagyérdemű közön-
ség szives tudomására hozni, hogy 

Ozv. Blaskó Jánosné házába [városi fürdő-
vel szemben] helyeztem át. 

R a k t á r o n t a r t o k : I. oszt, vá-
gott bükk-fát, fenyőfát, legjnbb minőségű 
kö~> és faszenet, melyet a legjutányosabb 
árak mellett házhoz szállítok. 

A n. é. közönség további pártfogását 
k é r e m ' * Deák Jánosné 
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Néhai Melis György 11. ker. 34. sz. 
háza, berényí üti tanyaföldje, kákái 
20 hold földje, szentesi ut mellett 8 
hold, xh pal jena kákái legelő, 1 ci-
gányéri pótlék szóval az összes in-
gatlanai szakádkézből eladók. Vevők 
jelentkezzenek Dr. Belopoczky György 
és Liszka Gyula végrendeleti végre-

, ahol az árakat is megtud-
3 — 3 

a „3 fcnyő^ól" ' 

A háború okozta súlyos körül-
menyei és a megfogyott munkaerő 
hiánya folylán „Pepi kertem« gondo-
zását és felügyeletét sem tudom a 
reníjes módon eszközölni. Sajnálattal 
kell tapasztalnom, hogy e kert láto-
gatói a helyzettel visszaélnek, folyto-
nos kihágásokat követnek el, minek 
következtében közhírré teszem, hogy 
f. hó 30-tól kezdve a kert szabad lá-
togatását beszüntetem, és különösen 
figyelmeztetem a ladikázókat tartóz-
kodjanak a „Pepikert* mentén kikötni 
és ezzel tilalmamat talán kijátszani. 

íl s. k. 

Bcrmnnn £ Co. cégtől 
TéiBchen a—i 

egyre nagyobb kedveltségnek és elterjedtség-
nek örvend szeplő ejlen való elismert hatásá-
nál fogvas a bőr- és szépség gondozásban 
való felülmulhatatlanságáért. Ezernyi ellsme-
rölevél / Sok legnagyobb kitüntetés I Bevá-
sárlásnál óvatosság! Ügyeljen nyomatéko-
san a Steckenpferd védő-j egyre és a cég 
helyes nevére IDarabja 1 kor. kapható gyógy-
szertárakban, drogériákban, illatszer üzletek-

ben stb. 
Hasonlóképen kitűnő Brgmann Manera lili-
omkrémje(80 fill. egytubus). Kitűnő szer női 
kezek gondozására, 30-40 

h a s z n á l j á k köhö-
gés, hurut, rekedt-
ség, elnyálkásodás és 
szamárköhögés ellen a 

I 
MELLKARAMELLAKAT 

•• a ,,3 f e n y ő 

közjegyzőileg hitcicsilett 
bizonyítvány orvosoktól és 
magánosoktól. 120—120 

Csomagja 30, doboza 60 flll. 
Kapható minden gyógyszer-
tárban és drogériában. 

Gonosz lelketlen emberek utóbbi időben 
értéktelen kotyvalékot akarnak lySoforiQ helyett 
a közönség nyakába sózni, ezért tehát csakis 
eredeti nyolcszögletes zöld üvegben fogadjuk 
el a ly&oforiQ fertőtlenítő szert. Győződjünk 
meg arról, hogy az üveg zárt és sértetlen, hogy 
oldalába a lysoform szó be van préselve és 
hogy a dugón is lisoform szó van beégetve 

A lysoforflQ a legtökéletesebb bevált fertőtlenítő szer, biztosan és gyor-
san megsemmisíti a ragályt okozó bacillusokat, nem mérgező, kellemes illatú. 
Eredeti üvegje 1 korona, bármely gyógytárban vagy drogériában. Egy rend-
kívüli érdekes, neves orvos tollából származó könyvet, melyek c ime: 
„Egéáz&és f trtöt leoi tqS" kívánatra bárkinek ingyen és bérmentve küld 

Dr. Kelfti éi Müráoyi ««*««»» 
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a l « g n j a k a c S a b b S z é k r e k e d « s t , 

r o S z « n j é S z t é S t n j e g S z c i l j t c t i a 

Ára egy egész doboznak 2 K 20 f 
1 K 20 f 

Csodahatású szer fagy ott 

testrészek gyógyitására. 

'Üj fogyás 2 nap alatt jő lesz. 

ál talános gyengeségné l , ugy serdülő gyer-
mekeknél , min t felnőtteknek éft i d ő s e b b 
egyéneknek a Legjobb vé rképző és erősí tő a 

I u a a l 

0 

E g y egész adag ára 5 korona. 
„ 3 korona, 

: e s e n a p j a . n 

9 M 
B U D A P E S T , V I I I . 

Tisztéléttel értesítem a nagyérdemű uri kö-

zönséget, hogy bármilyen RUHAW\R-

tanitására 

ányokat tanítok április hó 1-től kezdve. 

Jelenkezni lehet lakásomon és ké-

rem szíves pártfogásukat 

ÖZV. CZdPEK GPÖF$Q?NÉ Csúcs ulca 144. 52 

gépkereskedőnek 

a Vak utcára nyiló háza ELADÓ. 
2—6 

a szarvasi főgimnánáziumnak a 

Körösön levő uszodája. Venni 

szándékozók az igazgatói irodá-

ban nyernek részletesebb tájékoztatást. 1—1 
Laptulajdonos: ÖZV. SÁMUEL ÁDOLFNÉ. Kiadó: DR. SÁMUEL ANDOR. 

A csodás hatású FÖLDE-S-fele * 

• • • • • • • • • 

II II II 

2 - 3 

* 

0' e 

e 

a 

a modern szépségápolásnál nélkülözhetetlen. 

Ezöií teljesen lugmenies, legfinomabb IÍÖ-
Vényzsirokból készült, kellemes szagú ki 
tündén habzó szappan igen kiadós, miért 
is családi használatra a legalkalmaiösabb 

eltünteti szeplóí, májfoltöt mitlesszert, pat-
tanást. A pórusokat alaposan kitisztítja s 
bj/ios és gyors hatása folyíán úgyszólván 

a bőr tisztállanságát) ugy/hogy hyöma sem 
marad a szépséghibáknak. világhírét pedig 
annak köszönheti, hogy egyszersminden-

korra elmulasztja 

Sámuel Adolf könyvnyomdája Szarvason. 

Ára 90 fillér, Kapható minden gyógytár 
kan sdroyua kereskedésbén. Hozzá-
való Margit*Créme I 20 és 2 K-ás tége-
lyekben, IWarglt-Poüder 1,20. Gyártja: 
Földei illemei] OD* 
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