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Nyilttérben egy v sor közlési dija 50 fi
Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza.
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Hányszor hallgattuk tiszteletteljes
csodálattal a nagy idők élő hőseinek
elbeszéléseit a szabadságharc regénybe illő eseményeiről? Es ki hitte volna, hogy ezek a legendás idők ismét
újraélednek ? Ki gondolta volna néhány évvel előbb, hogy élő tanuja
lesz Európa lángbaborulásának, hogy
nap-rlap után szinte m&sébe illő részleteket olvashat majd a világ legvéresebb csatáiról, melyéket valaha e földön vívtak? Eljött ismét az az idő,
mikor az apa fia mellett, testvér testvérével együtt ontja vérét a halottakkal fedett, véres csatasikon. Elérkezett
az a legendás idő* mikor a diák odahagy]á~ áz iskíolát ^s íegyvért ^ragadva
küzd a legszentebb ügyért. A rettenetes hévvel duló világháború egymásután szüli a hősöket s ez irtózatos viadalban méltóságteljesen s az
ellenség előtt félelmet keltően emelkedik ki a magyar katona bámulatos
vitézsége. Hullanak a mi véreink is,
de mindenik sírját a magyar dicsőség
gyönyörű babérkoszorúja fedi. És mig
túlfeszített várakozással figyeljük nyugat, dél és kelet halált megvető mérkőzéseit, a hazafias lélek legforróbb
óhajával kívánunk diadalt a magyar
fegyvereknek.

Nögyaij leSz 8 0 0 0 oroszból
8.000,000 ?
A felesigázott népfantázia óriási tőditásokat képes előidézni. A Máramarosban hűsölő oroszok kiveretésének hirére Szarvason
azt rebesgették* hogy a nagy tisztogatás alkalmával 8.000 orosz került fogságba. Délelőtt 10 órára már 80.000 orosz fogolyról
beszélték. Délután 1 órakor már 800.000-re
növekedett e szám» mig végre este 6 órakor
8 millióval fejezték be a sikerűit lóditást.

Aklkoek az loúkba Szállt a bátor
Az orosz betörés, Máramarösszigét kiüritése a szarvasiak között is nem kis rémületet keltett. Nosza, dugdosták már előre

biztos helyre az ezüst- és. aranypénzt. Mondják, hogy egész lázas buzgalommal folyt az
elásás. Már tudniillik ásott az, akinek volt
mit eldugnia. Sőt még olyan ember is akadt,
aki nyakába vette a világot s Pestre menelilt. Persze az egész ijedelem igen rövid

JÖf)9«k a rDQOekülők
Szerdán este a vasúti állomás azt az
illúziót keltette á szemlélőkben, mintha valami tősgyökeres galíciai állomássá vedlett
volna át. Az orosz elől menekülő lengyelzsidók egy kisebb csoportja kötött ki nálunk.
Pájeszos, kaftános, sopánkodó emberek, rengeteg gyermekkel. A szarvasi hitsorsosok
nagy számmal vonultak ki fogadásukra. Az
érkezők mintegy 70-en lehettek s azonnal a
méntelepre szállították őket, hogy 5 napi
megfigyelés alá vegyék mindnyáját, tekintett e l ^ kolerás időkre. A;r^nte!epen»i?.orzasztóan lamentáltak, hogy öt napig ott kell
vesztegelniük az istállókban. A gyermekeket
ugyanott, két fűtött szobában helyezték eh
Különben nem épen szegény emberek. Volt,
aki 80 ezer koronát is szorongatott magánál.
A szarvasi izraelita polgárok jó, meleg teával kedveskedtek hitsorsosaiknak.

Meg több ágyat a sebesülteknek.
A szarvasiak, lehet, nemsokára ujabb sebesültszállitmányt kapnak. Feltételezik ugyanis, hogy egy 26.000 lakosú, jómódú község
100 sebesültnél csak többet képes ellátni?
Erős agitáció folyik ujabb ágyak szerzése
céljából s esetleg magánházakhoz való internálás érdekében. Igen alkalmas helynek
tartják a képzőintézet baloldali, emeleti részét is, hol jelenleg 36 felszerelt ágy van a
bennlakó növendékek számára.

Nen>ts áldozatkészség« viyosóQők.
Az izr. tanácsteremben elhelyezett sebesültek gondozása csupa aranyszívű, előkelő szarvasi úriasszony kezében van létévé.
Az önfeláldozó ápolásban páratlanok. Nemes példáadásuk serkentő hatással van a
szegényebb munkásasszonyokra is. Négy
mosónő nevét emiitjük fel, akik megindító
áldozatkészséggel vállalkoztak attá, hogy a
15 sebesült katonának mindén héten ingyen
mossák kí a fehérneműit, E négy asszony:
Sindely Lászlóné, Kósa Zsuzsi, Kurucz j á nosné és Oláh Qyörgyné. Adja Vissza a
mindenható, jó Isten százszorosan nekik azt,
ámí jót és szívességet tesznek á sebesütékkél!

Belicey-űt 9 szám, liova az élöfizetési és a hirdetési

péntek

küldendők.
Előfizetési d í j : Egészévre 8 K. Félévre 4 K.
Negyedévre 2 K. Egyes szám á r a : 20 fillér.

A legnépesebb sebesült-kórház a tornacsarnok s mondhatni, a legpazarabb ellátást
itt élvezik a sebesült hadfiak, akik csupa
hálálkodással vannak éltelve a nemes szivü,
ritka áldozatkészségü ápoló hölgyek i r á n i
közöttük páratlan szivjóságával s odaadó önfeláldozásával különösen Dr. Haviár Gyuláne
válik ki, kinek félügyeléte alá vannak rendelve a tornacsarnok betegei. Figyelmessége,
anyai gondossága s lankadatlan fáradozása
nevét felejthetetlenné teszik a hős sebesültek
előtt. Ilyen derék magyar nő kellene sok e
hazának!

ipariskolai és ipartestületi ápoltak.
Igazságtalanok és elfogulták lennénk, ha
nem emlékeznénk meg a legteljesebb elismerés hangján árról az odaadó buzgalma, p
önfeláldozó gondozásról,, melyben ^ az Ipartestület és Ipariskola hélyiségében elhelyezett sebesülteket részésitik. Megérdemelné'
mindegyik nemesszivü ápoló asszony és
leány, hogy koszorúba
fonják nevöket.
Büszkék vagyunk arra, hogy a mi községünknek ily sok nemes szivü, nemes hazafias buzgalma szép asszonyai s bájos l e á nyai vannak.

Képviselőtestületi közgyűlés.
Október hó 3-án délután rendkiviili
közgyűlést tartott Szarvas község képviselőtestülete. E gyűlés fontosabb ügyei voltak:
A Tüs- és Kényes-Utcát nagy lelkesedéssel
a kiváló községi, egykori ügyvezető orvos
iránti tiszteletből Mikolay István-utcának n e vezték el. Baginyi Pál kórházi ápoló a leves
és főzelék árának felemelését kérte. Kérelmét
részben teljesítették. A helybeli két nőegylet
s az iparvédő egyesület által adományozott
segélyeket a község a „Vörös Kérészt Egyesület" pénztárába utalta át, ezen egyesület
kérelmére. Tudomásul vették, hogy az alispán nem kívánja a hadbavonultak hátramaradottal számára begyült segély átszolgáltatását. Hoffer József „Árpád-szálloda"-i bérlő
kérelmére a 9.Ö0Ö korona évi bérösszeg
25°/o-át á következő negyedre elengedték.
A polgárőrség"valóságos halvaszületett nagy-. ,
mama. Az eddigi szervezési alapon nem
prosperál. Most űz elöljáróságot egy oly
tervezet készítésével bízták meg, mely szerint fizetéses polgárőrökét alkalmaznának.
Mezőtúr város tanácsa, tökintettel az üzemhez szükséges olaj mizériájára, szükségesnek tartja a nappáli áram beszüntetését, az
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utcai világítás mellőzesét s helyette a petróleumlámpák alkalmazását *s általában az
áramfogyasztás korlátozását. Az ügyet a
képviselőtestület a községi ügyésznek adta
át. Szóval hiába, níégis csak visszatérünk a
mi sokat gúnyolt petróleum-lámpáinkhoz s
az t utcai villanykörték haszontalan cafrangokká vedlenek.
Adományok az izr tanácsterem sebesültjei
részére. (Folytatás.)
' (Szeptember 22-töl október l-ig.)
Özv. Túri Győrgyné, vaj és tej. Heizler ..Mária, óvónő,
Szivar é s 1 kg. pamut. Medvegy Jánosné és Medvegy
Mátyásné^tejésl nagy kenyér. Koniloczky Irénke, tészta.
Klein Mór, 14 uj zsebkendő. Wéber Kató, dominó.
Csesznák Jánosné, 1 kanna tej. Weisz Márkus, 15 fekete
kávé, Témesváry Ede, 5 üveg bor. PJnhár Pál, 4 }. te].
Kondacs Lajosné, 1 nagy kanua tej, Greksa Pál téglagyáros, 1 kanna tej. Szenteczky Jánosné, 5 alsóruha.
Wolfmann Jakabné, lo kakaó, 50 túrós lepény. Lówy
•Simonné, 15 tea, egy tál töpörtyűs pogácsa. WoIfGyuiVUIluaus L.aju&nc, i naiuja
.wi*«
grófnők, cigaretta. Franyics Iván, 5 horvát könyv. Lzigleczki Andrásné,fél kenyér és szalonna. Pientri Jánosné, mosott ruhák.I fj. Szvák Mihályné, 3 üveg befőtt
Sárkány Mihálvné, 2 üveg befőtt. Ország lgnácné, 5 üveg
befőtt/Reich Berta, 51. tej. Balázs, Pálne, tészta, Weisz
Adolfné, libamáj és sült. Kondacs Lajosné. 1 kanna tej.
dr. Dérczy Ferenczné, sütemény, Perczel Tercsi, sütemény. Gerlei Jenöné, 1 kanna tej. özv. Guttmanné, 1
mosdó, 1 edény/Gerő Józsefné, 1 mosdó, 1 edény.
Sámuel kántor, -i edény, Gyökössy Agicaa, lo tányér,
"Jeszenszky Frigyes, 40 tábori lap.
Ujabb adakozások : Fleischerné, . sütemény,
özv. Gubjer Györgyné, 1 kanna tej. Kerényine, szapp a n . Kohn Mátyásné, őszibarack. Kondacs Jánosé, 1
kanna tej. Konyecsnyi Jánosné, 1 kanna tej. Tóth
Maconka Jánosné. 1 kanna téj, Kniety Jánosné, vászon darabok és cigaretta. Konyecsnyi Jánosné, 1
esztergályozott müll pólya csavaró. Silberstein Fülöp né, tészta. Sárk'ány Imréné, szőllö es kenyér, Sándor Jánosné, 2 üveg befőtt. Tóth Maconka Jánosné,
1 üveg méz 1 drb. szalonna. Robitsek Sománé, szőlő.
Tébay Frida és Kovács Lujza 15 drb zsebkendő.
Perczel Tercsi, í tálca sütemény. Dr. Reismanné, 1
'üveg szilvórium, 1 tálca tésztaj Hiiszárík Györgyné,
-dió. Brachna Lajosné, 1 kalács. (Folytatjuk)

H I R E K
— halálozás. Békésmegye nagytekintélyű és ritka népszerüségíi lapjának, a „Békésmegyei Közlönynek" kiadója, Szichelszky
József elhalálozott. A lelkes buzgalmu s ne:mes áldozatkészségü kiadó emlékét kegyelettel őreik a nagyszámú tisztelők és jóbarrátok. •
— Október 6-ának ünneplése. Kegyelettel ünnepelték meg Szarvason október 6ikát. Főleg az intézetek az igaz, hazafias ér'Zés^melegével áldoztak a dicső aradi vértanuk emlékének. Különösen elismerést érde•mel az ev. egyház ama becsülést és igaz
tiszteletét érdemlő buzgalma* mellyel az eV.
"ő-templomban tartott kegyeletes gyászünnepélyt e napon, melyen az áll. leányiskola és
'az ev. elemi iskolák is részt vettek. Ugy a
főgimnázium, mint a tanítóképző szintén lelkesen ünnepelt.
t

— Adomány. Mathiászné Varga Róza
'ujabb egy koronát adott a hadbavonultak hátramaradottal részére. Rendeltetési helyére juthattuk,
j..
— Széderlevél a katonáknak. A tea
Jielyettesitőjekép katonák számára az ország
^tanintézetei .segítségével szederlevelet gyűjtetnek a katonáknak. Szarvasra is elérkezett ez a
Jelszólitás. Nálunk azonban földi szeder (Rumbus fruticosus) nem lévén, ami tanintézeteink sajnos, nem vehetnek részt e lelkes fáradozásban.

— e g y csabai tanár hősi halála,
nagytekintélyű, ifju~csabai tanár, Dr. Lautner
János, a kraszniki ütközetben hősi halált hajt
s bajtársai egy ottani kastély parkjába temették el a yitéz katonát. Áldás emlékére !
— A rendörök panasza. A hadba vonulás folytán leapadt rendőrség emberfeletti
munkát végez, A kimerítő szolgálat valósággal kibirhatalan. Éjjel-nappal talpon kell
lenniok s pihenési idejök halnali 3 órától
reggelig. Már reggel 8 órakor ismét készen
kell állaniok az ujabb szolgálatra. Helyzetük
annyira súlyos és "erőt túlhaladó, hogy ha
humánus intézkedéssel nem könnyitenek-rajtuk, kénytelenek lesznek odahagyni állásukat,
mivel a mostani túlfeszített munkát sokáig
kibírni emberileg lehetetlen.
— A reformáció ünneplése. Impozáns
módon fogja Szarvas luteránus lakossága
megünnepelni október 31-én a reformáció
évfordulóját. Az összes tanintézetek az ótemplomban fognak együttes emlékünnepet
tartani. Az ünnepély műsorát később adjuk.
— Bál' Istennek, csakhogy síit a hold I
A szarvasiak, sző ide, szó oda, valóságos
holdimádók lesznek.
Szarvason ugyanis,
minden villany világítás dacára is oly pokoli
sötétség van esténként, hogy ha hónaponként egy-két estén megjelenik a gömbölyű
hold satyrikusan mosolygó arca, hát a világosságot szomjúhozó polgárok valóságos
üdvrivalgással fogadják. Megint csak a régi
prehisztorikus állapot állott elő. Este a villa nyvi I ágítás mélységesen hallgat. A villanylámpák csakis a k f e r világítanak/ha petróleumlámpákat teszünk nielléjök. Csak azt
nem tudjuk sehogy sem kisütni, hogy mi a
csodának valók azok az utcai villanykörték,
ha nem világítanak?

fiz elöljáróság a bejelentések Ügyében intézkedik. Közhírré teszi az elöljáróság,
hogy a m. kir. belügyminiszter úr 5112/1914.
C ln. szánni rendelete értelmében Szarvas községben is a bejelentési kötelezettség el van
rendelve. Ennek alapján köteles minden szállásadó vagy megbízottja minden külföldi
vagy belföldi egyént — bármily foglalkozású
is az — aki nála bármily rövid időre megszáll, akár ingyen, akár ellenérték fejében,
állandóan vagy ideiglenesen, bérlőként vagy
rokonság, szolgálat vagy munkaviszony címen avagy bárminő más cimen részesül szállásban, megfelelően bejelenteni,
— Sietnek á vadludak délfelé. Hétfen
este nagy zajjal repült el Szarvas fölött egy
csapat vadlúd. ,A gunár hangos gágogással
vezette a pompás hegyes szögben sorakozó,
szintén nagy lármát csapó ludakat. Siettek
dél felé amiből az időjósok azt következtetik, hogy szokatlanul hideg télre számithatunk. A vadludak állati ösztöne ugy látszik,
sejti a közelgő dermesztő hideget s menekü nek a barátságosabban mosolygó dél felé.
— Díszjelvények. Őfelsége által engedélyezett „Vöröskereszt Egylet" díszjelvényeiért, illetve érmeiért folyamodó egyének részéről használandó ürlapnyomtatványokkal az
összes vidéki Vörös Kereszt fiókegyletek el
lesznek látva s ekként mindazok, akik a díszjelvényért folyamodni kívánnak, a nyomtatványokért a legközelebbi fiókegylethez fordulhatnak.
— A z i d e i o k t ó b e r i v á s á r az alispán úr rendeletére a kolera miatt elmarad.

— Figyelmeztetés a poétáknak Kezdő
ifjú versi rók tömegesen keresik fel sz rkesztőségünket ama, óhajjal, hogy verskísérleteiket adjuk közre. Mi azonban csak megfelelő
niv.öju verset közölhetünk. Annyit azonban
— Tolvaj péksegéd. Weisz Albert
mégis megteszünk, hogy az egy-két strófás
makói származasu péksegéd augusztus 26-án
vérskisérleteket saját belátásunk szerint átSzarvason csavargott, csavargása közben befésülve közreadjuk a szerző nevének kezdőtévedett, Bottka Dalnta _ nyitott 0 lakásába és
betűi alatt, de csakis oly feltétellel ha a szerző
onnan elemeit különféle ékszéreket 400 kor.
minden vers közléséért .2 koronát fizet a
értékben. A napokban targyalta a gyujai törhadba vonultak hálramáradottai segélyezésére.
vényszék a már hat ízben büntetett enyveskezü péksegéd ügyét s a jómadarat másfél
évi börtönre itélte. Weisz úr stoikusi nyugalommal fogadta e pár napocskát s így az
ítélet jogerős.
— Viszik a diákokat Is katonának. A
szarvasi főgimnáziüm és tanítóképző növendékeiből a gyulai • sorozáson többen benn
maradtak. A tanítóképző lV-ik osztályának
felét besorozták. Az ifjú katonakötelesék e
hó végén fognak bevonulni.
— Árva zászló áll magában . . . Az
idei okt. 6-iki ünneplések meglehetős hűvös e k és tartózkodók voltak. Más években legalább egy-két zászló s néhány egyesület kegyeletes gyászünnepélye emlékeztetett az életüket áldzó, szent emlékű vértanukra. Az
idén azonban egész Szarvason csak egyetlen egy gyászfátyolos nemzeti szinü zászló
lengett, még pedig az ev. tanítóképző épületének homlokzatán. Más években nem egyszer kegyeletes szép világítás volt különösen
a főúton, ma pedig nemcsak a villanylámpák nem égtek, de még a jó öreg petróleumlámpák is horkoltak. Ugyan mint szólna az
a dicső 13 martyr ehhez az érthetetlen Pálforduláshoz ? '

i

A háborús időkkel járó Súlyos nyomdai technikai zavarok dacára is a nemes
kulturmissziót teljesítő „Nemzeti Kultúra"
gazdag és aktuális tartalommal, ismét megjelent. A kitűnő tollú szerkesztőnek* Dr.
Horváth Dezsőnek elsőrangú cikke pompás
bevezetőjét képezi e legfrissebb számnak.
Oroszország és a szláv kultura kitűnő jellemzésével felette tanulságos okulást nyújt
minden olvasónak. Értékes cikkének kiegészítő részét képezi * Krecsmárik. Endre képzői tanár hosszabb értekezése Oroszországról s az orosz lakókról. Sok intim képet
találunk ecikben is az orosz közerkölcsökről
A többi cikkek szintén a legtartalmasabb s
legélvezetesebb közleménnyel gazdagítják e
hüborus számot, melynek tartalma a követű r . Horváth D . : A nagy megújhodás
Dti Horváth \ Oroszország és a szláv kultura. [{recsmárik E . : Orosz föld, orosz nép
orosz alattvalók. Szöboiovszky ].: Az életképzés tartalmassága, Dr. fiol/óssy István
A magyarság és a szittya nemzetek összetartozandósága.
Gajdács P . : Kun Bek
(költői beszély). Mányíiié Pr/gf Olga: Élet stb
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SZARVAS ÉS VIDEKE

Munkásaink nálunk tovább is dolgoznak!
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Óriási nagy vétel folytán, a legújabb
fasonban szállít az alóíirt cég 2 p á r
urí
és 2 p á r n ö i — fűzős — cipőt, b a r n a ,
vagy f e k e t e szintén erős szegezett bőrialppal szám vagy centiméterekben kifejezett
•nagyság szerint. — 4 pár cipőt csak 9 korona utánvéttel szállít.
S, S T R O C H
cipőáruháza.

KRAKAXJ (Austrie.)
Krakowska 29—136. n.

jánlja ujonan és dúsan berendezett arc
ékszeráru, továbbá valódi és china-ezüst evőeszköz
és dísztárgyak raktárát.
H e s z ' és becserél magas áron bármilyen mennyiségben
V töredék arány- és ezüst árut, brillantot és gyémántot
N a g y választék mindenféle zseb-, fali-, harang- és
hárfa harang ü tő inga órákban, látszerészetí cikkekós tajtékárukban.

Meg nem felelés esetén kicserélem vagy a pénzt
visszaküldöm.
0—12

Laptulajdonos : ÖZV. SÁMUEL ADOLFNÉ.
Kiadó: DR, SÁMUEL ANDOR.

Lemezujdonsdgok:
A vén cigány, Horvátlány, Böském
Szibill, Furlana, Húzzad csak* Ált Ígértet^ Alispán lánya* Darabja
2 korona 50 fillér.
Gitárcitera. Kottaismeret nélkül bárki azonnal játszhat
rajta. Igen csinos kiállítású és rendkívül kellemes hangú. Ára
kottával és felszereléssel 16 korona.
Okarina. A fuvolához hasonló, rendkívül kellemes^ hangja
van. Kezelése egyszerű. Az utasítás által bárki azonnal játszhat
"
Ára 1, 2 es 3 korona.
Gyermekhegedű. Valódi hurokkal felszerelve, tokkal, voés gyantával, bármely nagyságban csak 5 korona. Tanulás
céljára igen alkalmas.
Jogászmtéroga tó. Kezdőknek különösen ajálnható. Gyönyörű,
mélábus hangú, 5 billentyűvel, nyelvgéppel csak 16 kor» Finomabb
6 billentyűvel 20 korona.

Hegedű, kitűnő hangú, remekül kidolgozott, domború Stanerforma, tokkal, vonóval, 16 drb. felszereléssel csak 12 kor.
Finomabb 20 és 30 kor.
Gordonka, igen jó minőségű, nagy erős hangú, finoman
•kidolgozva, csak 30 kor. egész finom kivitelben 40 koronától 100
koronáig,
Cimbalom, remek, erőshangu, gyönyörű kivitelben 160 koronától tOO koronáig. Keveset használt cimbalmok állandóan rakFuvote, igen jó minőségű, billentyűkkel, rézékítménynyel csak b kor. Kezdőknnk különösen ajánlható. Hangversenyfuvolák 15 koronától feljebb.
Harmónium, hatalmas orgonahangu, remek kiállítású 160
koronától 600 koronáig. Használt harnióniumok állandóan raktaron.
Primcüera, finom kivitelben> kitűnő hangú, teljes felszereléssel együtt csak 16 korona. Ugyanez finomabb ¡kivitelben 20
koronától 100 koronáig.

Gsodaréztrombita. A hangverseny „réztrombita" igen köny..„. fújható, 20 priníhángot és 4 kisérő akkordot foglal magában. Finom kiviterben 6 korona.

Ha rendelésnél e lapra
hivatkozik, 10 külön-

E hangszerek eredeti ki- Y D á f l n e r
vitelben kizárólag csakis W a y i l C I

féle k e d v e s és m e g l e p ő
a j á n d é k t á r g y a t kap.

országszerte elismert elsőrendű hangszer- és beszéjögép különlegességek áruházában kaphatók

18-—35

a

a

H a n f l S Z e r - K i r á l üu
„l IClNCp^CI I M I Ű i y
IS»

Kérjen á saját érdekebétt
ingyen és bérmentve fényképes hangszerárjegyzékét
Figyeljen a Wágner névre,
hogy máshoz né tévedjen.

október 11.
SZARVAS ÉS VIDÉKE

^Pcüze^as, k á l v i t á s

és

:; clis^edéítv^ésaíifp
^ e z ő i i i r o n ,
ivaros í^sa-ufca. :

», pontosan
a legszolidabb Árakban
készttetnek,
Kályha étrakásdk és javítások elfogadtatnak.
hoz készítek.

4-5

Kolozsvári jogi vizsgákra,
vizsgára
rövid idő alatt eredményre vezető
módon elökészit Pr. Polc* R«zSő
ügyvéd, jogi szemináriuma és
jogalkalmazást tanító
intézete.
Kolozsvár,

Kossuth L. u. 35.
Telefon szám 828.

Gyárosok : Ifj. Schulz Frigyes
G. m. A. H. Aussig a/E.
Eladási helyek a falragaszokon
sssw

láthatók.
' 6—21

K O H O 6 E S, H ü B U T,
rekedtség, elnyálkásodás és szamárköhögés
ellen a
voellkaravoelláHat
a

fenyővel''

közjegyzőileg hitelesített blzőnyitvány orvosoktól és mágnásoktól.

CSoipagJa 3 0 fill. Doboza 6 0 íillgf.
Kapható minden gyógyszertárban
és minden drogériában,
58—120

kártevései ellen biztosan vódekezhetik a földbirtokos, a
külföldön 8 óv óta bevált kitünö védöszer

alkalmazásával. Kiváló eredmények,
bizonyítványok!
Nem befolyásolja a mag csírázását I dgyszerü alkalmazási
Olcsó I Nagyszerűen bevált buza, kukorioa, zab, rozs, répamag, árpa, kender, konyhavetemény stb. c s á v á z á s i n á l .
Csak egyszer próbálja meg saját érdekében I

iseo erd«k«S kfráSt, fcaSzijálati útaéltá&t
árajánlatot iQgyto küld: Pr. K t k t i
Múráoyl vegyészeti gyára Újpest, valamint afőelárüsitó:

J. JáooS TTÍezöberény.

