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SZERKESZTŐSÉG : 
Belicéy-ut 9 szám, hová á láp szellemi 
részéi illető közlemények küldendők. 
Kéziratot a szerkesztőség ném ad vissza. 
Nyílttérien egy sor közlési dija 50 P 

mive-

A mezei munkák rendes 
e lvégzése nemcsak háború-
ban, de béke idején is való-
ságos nemzeti létkérdés. Hi-
szen fö ldmiveiő á11am vá-
gyunk s ha a mindennapi 
kenyér bármilyen zavar foly-
tán is men ny is égi I eg csök-
kenést mutat, az egész 
országra nézve Ínséges vi-
szonyok bekövetkezésé t je-
lenti. H á b o r ú s j időben hat-
ványozó tt buzga lommal és 
lelkiismeretességgel kell azon 
lennünk mindannyiunknak, 
hogy ami áldott termékeny-
ségÜ szántóföldje ink meg-
munká lattanul, bev eteti en ül 
ne maradjanak, ső t minden 
talpalatnyi alkalmas helyet 
használjunk fel arra, hogy 
azokon táplálékot nyúj tó 
növényeket termeljünk. Mivel 
a s zen t honfiúi kötelesség 
sok munkabíró mezei mun-
kást vitt el, hazafias köteles-
sége pótolni őket azoknak, 
akik itthon vannak. Tekintet 
nélkül arra, kogy ur-e vagy 
paraszt az illető ? Egyik leg-
kiválóbb jogi kapacitásunk 
dr. Kmetty Károly egyetemi 
tanárnak igen életrevaló esz-
méje van. Ugy vélekedik 
ugyanis, hogy a törvény 
mond ja ki az általános föld-
mivelési kötelezet tséget . Sze-
rinte e l sősorban is a hadi-
érdekü munkára mos t is 
köteles fé r f inépségre 17 évtől 
50 évig reflektálna az állam. 
Az intelligenciát szintén be 
kellene vonni szerinte. Má-
sodso rban a 18 éven 
és 52 évet m e g nem 
dott és más foglalkozásban 
nem lévő női n é p s é g lenne 
igénybe véve. 

Őszintén óhaj t juk ez élet-
revaló s a nehéz helyzeten 
sokban könnyí tő e szme mi-
előbbi megvalósulásá t , 

Tár s a elalmi é s 

FELELŐS SZBRKESZTŐ\ KRECSMÁRÍK ENDRE 

A m. kirr földmivelésügyi 
miniszter buzdító leirata alap-
ján a megyei alispán a 
szarvasi főszolgabíró hoz is 
átírt" a községi gazdasági 
bizot tság megalakítása ügyé-
ben. Erre nézve a főbíró a 
község elöljáróságát szólí-
totta fel. Az elöljáróság lelki-
ismeretes és hazafias buz-
galmát mi sem jellemzi jobban 
mint az, hogy azonnal neki 
láttak a szervezés munkájá-
nak. A község arra hivatott 
intelligens uri, iparos, keres-
kedő és földmiveiő embereit 
f. hó 24-én délutánra hivták 
egybe alakuló gyűlésre. Ügy-
védek, lelkész, tanár, tani tó 
s gazda emberek szép szám-
mal gyűltek egybe a köz-
ségi nagy tanácsteremben. 
Az e lőf járóságon kivül meg-
jelentek a többi közöt t 
Gr imm Mór, Bartos Pál, dr. 
Reismann Miksa, dr. Fisbein 
Aladár, dr. Hagy Béla, Liska 
János, Kutlik Sándor, Pletic-
ner Lajos, Krcsmárik Endre, 
Zámbory Endre, Dankó 
Soma, Brózík Lajos* Bencur 
Mihály, Simon András * 
Szrnka J. János, Kovács 
János stb. Az értekezletet 
Pr jbelszky bíró nyitotta 
meg s Kollár fő jegyző , je-
lezve az egybehivás célját, 
félolvastattaa gazdasági bizott-
ságok alakítására vonatkozó 
miniszteri iratot, mely sze-
rint a községi gazdasági 
bizottságok a szolgabiróvat 
együttesen a gazdasági mun-
kák rendes végzését ellen-
őrizné, biztosítaná s előse-

gítene s gondoskodnék arról, 
hogy tavasszal bevetetlen föld 
ne maradjon. Az értekezlet 
egyhangúlag kijelentette ama 
kívánságát, hogy óhaj t ja a 
gazdasági bizottság megala-
kulását, mire a bíró meg-
ál ak ultnak m on dotta ki a 
szarvasi községi gazdasági 
bizottságot . Az értekezlet 
megbíz ta az elöl járóságot a 
l egszükségesebb intézkedé-
sek megtételével, mire a 
gyűlés véget ért. 

A földmivelésügyi minisz-
ter értesítette a alispánt és 
Gyula város polgármesterét , 
hogy a nagyváradi minisz-
teri kirendeltség körzetében 
nagyszámban jelentkeztek el-
szegődni hajlandó mező-
gazdasági munkások (férfi 
és nő vegyesen) kik h ó n a p o s 
vagy éves cselédeknek eset-
lég más vidékre is haj landók 
elszegődni . Akinek tehát 
mezőgazdaság i munkásra 
s züksége van, jelentkezzék 
sürgősen a polgármesteri 
hivatalban. Megfelelő munka-
adók jelentkezése esetén a 
polgármester a feltételek 
megállapítása végett érint-
kezésbe fog lépni az emlí-
tett kirendeltséggel. 

a 

a Ko&or c i g á n y . 

Benn a községben nagyon 
szépen megvagyunk a köz-
biztonsággal . Mivel a garáz-
dább elemek is hadbavonul-
tak jó formán semmi súlyo-
sabb rendzavarás nem for-

KIADÓHIVATAL :i 
Belicey-ut 9 szám, hová az előfizetés 
• • és a hirdetési pénzek küldendők. •• 
Előfizetés: Egész évre 8 K, félévre 4. 
K, negyedévre 2 K. Egyes szám 20 f 

dult elő. Aggasztóbb a helyze 
azonban a külterületen, hol 
a kóbor cigányok kezdenek 
erősen e lszaporodni s pél-
dául egy halásztelki t anyába 
fényes nappal behatoltak s 
nemcsak az ap ró jószágo t , d e 
még a baromfiak eleségét is 
ellopták. Mivel a r e n d ő s é g 
s c sendőrség csekély Iét-
szám a nem végezhet oiy 
széleskörre te r jedő állandó 
el lenőrzést nem volna hely-
telen polgári lovasőrsége t 
alakítani a külterületekre. 

ára» 
Hern mamiifa t juk koránt-

sem azt, hogy felment a • 
petróleum ára. Nem m e g y 
az, de szalad, sőt rohan fel-
felé, mint a nem kocavadász-
tói megriasztott nyul a hegy-
oldalon. A pe t ró leummal 
világító emberek az i j jedt-
ségtől tapsoló térdekkel kér-
dik, hogy mi lesz, ha m a j d 
körmöci aranyokért s e kap-
hatni egy kupica petróleu-
mot ? Félre k ish i tűség! Van 
birka bőven s van faggyú is. 
Visszatérünk a népies köl té-
szet zengzetes szép világába 
s szelíden lobogó faggyu-
gyertyalángnál meleg érzól-
m ektő 1 duzzad ó kebellel 
fogjuk énekeln i : 

Faggyúgyertyát égetek én 
Barna kis lányt szeretek én , . * 

A Tessedik-féle 

intézet ismertetése. 
(Folytatás.) 

1L 
A szarvasi ipariskola kisebb 

osztályainak vizsgálata. 

Szántszándékkal közöljük olva-
sóinkkal azon tananyagot, mely-
ből a szarvasi ipariskolának kisebb 
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osztályai, amely iskola már min-, 
denki előtt igein nagy becsben 
van, 179-4* mujus, hó 11. és 12. 
napján, vizsgalatot;, tettefc' 

Splmensls Dánlel osztálya. 
1. A.t vizsgálat. népénekkel 

kezdődött. 
2. Á pártfogók üdvözlése. 
3 . A kisebbek a VII-ik felad-, 

ványt olvasták a következő cimü 
könyvből: 

(Szarvasi ipariskola) Olvasó-
könyvecske, mely kezdőfokon levő , 
iskolás,, gyermekek művelődésére 
készül az alfödi evang. ifjúság 
szükségleteihez képest. Pozsony. 
1780. Packó Ferenc Ágostonnál. *) 

4. A tanítványok oktatása á 
vallásban, a kicsinyék érteimi fel-
fogásához alkalmazva. 

5. Az ószövetségi bibliai tör-
ténetekből a 185-ik feladvány 
vétetett fel, ahol egyebek közt az 
olvastatik, hogy Izrael népének 
nem voltak mesteremberei és 
művészéi. 

6. A kézi készítmények mű-
helyeiről. 

7. Beszélgetés az ipariskoláról 
és a kézi készítmények szarvasi 
műhelyéről egy történetesen erre 
utazó .cseh és egy szarvasi polgár 
között. 

8. Több beszélgetés a tevékeny-
ségről (de industria). 

9. Magok az ifjak saját szavaik-
kal papírra írták és felolvasták, 
hogy az Isten által teremtett 
különböző dolgoknak micsoda 
hasznuk van. 

"10. Számtan. 
11. Az emberi nemet sujtoló 

betegségek okairól és az ételben 
rendtartás szabályairól. 

12. A gazdálkodás szabályai 
és azok magyarázata. 

13. A szarvasi ipariskola növen-
dékeinek használatára alkotott 
erkölcsi szabályok felolvastattak. 

14. A nagyobb és kisebb tanu-
lók a szépírásból és helyesírásból 
ráspéldányqkat adtak. 

15. Köszönet-nyilvánítás. 
*)_Ezen olvasókönyv cime tótnyelven van 

az Aíinaies-ben közölve, mely tótilyeivü szöve-
get Küíiik Eridre szarvasi év. fögymn. tanár úr 
fordításában közlök magyarul. Ezen olvasókönyv 
á szérzőiiék (Tcscliptlik; ? ?) és & szarvasi egyház-
nak a költségén nyomatott ki. („Növi , Amáles 
stb" 1793. évfolyam I. kötet 141-ik lapon,) 

(Folytatjuk.) 

* * * 

— Halálozás. A szarvasi Hi-
telbank Részvénytársaság egyik 
nagybüzgalmu, fiatal tisztviselője, 
Folcz Károly, hosszas szenvedés 
után f. hó 20-án 27 éves korában 
jobblétre szenderült. Az élet <meg-
inditó tragédiajaként a fiajal há-
zas neje, néhány nappal a férj 
elhalálozása előtt, egy ártatlan 

;gyermeknek adott életet, ki nem-
sokára. szülétése után szomorú 

; árvaságra jutott. % hó 21-én te-
mették, el; a:; tragikus sorsú, derék 
tisztviselőt őszinte igaz részvét 
mellett. 

: — fi5sl halál. Öcsöd- község 
ifjú segédjégyzője, Kenesey Béla 
¿ 23. honvédezred zászlósa század-
parancsnok, Zemplénben, Szí n na 
határán hősi halált halt. A leg-
nemesebb kegyeletre méltó e vi-
téz községi tisztviselő emléke. 

— Kitüntetett katona. Váro-
sunk szülötte Gaál. Lajosnak a 
11-iki huszárezred közvitézénék 
ki augusztus ota a csatatéren 
van, az ellenség előtt tanúsított 
bátor és hősies viselkedésért Ö 
felsége a király az ezüst érdem-
keresztet adományozta. Gratulá-

— Aki útravalót ad a kato-
náknak. Az áll. polg. leányiskola 
egyik érdemes tanártlője, Lukes 
Ilona, nemes szivének minden 
melegével igyekszik a sebesült 
katonák számára áldozatot hozni, 
Már nem egyszer csirkével, be-
főttel lepte még a vitéz hadfiakat. 
Nemrégiben pedig minden gyó-
gyultan távozó katonának 3 ko-
rona útravalót adott. Ki ily gyön-
géd figyelemmel és nemes áldo-
zatkészséggel megáldott lelkű nö> 
az mint tanárnő is, ideális ma" 
gaslaton állhat. 

— Sárgul * kenyér. A kuko-
ricalisztes kenyér íriégse a leg-
utolsó. Aggasztó éhínség helyett 
isten bizony bekövetkezhetik az 
a komikus állapot, hogy a kö-
vérítő jó kukoricás kenyéren ve-
szedelmesen meghízunk s a mér-
sékelten gömbölyödő kondorszőrü 
mangolicák feljelentést tesznek 
majd ellenünk „tisztességtelen üz-
leti verseny cimén ? A kukoricás 
kenyér különben kettős étel : a 
bele ízletes kenyér, ellenben a 
haja maié. 

— Nyilvános nyugtázás. A 
szarvasi községi segélyző bizott-
sághoz a niult év végén 1 koro-
nát január hóban pedig 4 koro-
nát küldött be jótékony célra 
Mathiásné Varga Róza írónő. A 
nemes adakozási buzgalom kö-
vetésre -méltó. 

— A felszólamlás! bizottság 
elnöke. A 20 000 koronán felül 
álló jövedelemmel birókra mint 
ismeretes, hadi adott vetnek ki. 
Az adó igazságos kivetése érde-
kében minden megye területén 
működik egy felszólamlási bizott-
ság, amelyhez az esetleges igaz-
ságtalan kivetés ellen felebbezni 
lehet. E bizottság elnökévé a mi-
niszter gróf Wenckheim Dénest 
nevezte ki, tagjait pedig csütör-
tökön választotta a m.egye-
bizottság. 

Tepliczky János 
a szegények között leendő ki-
osztás céljából boldog emlékű 
édes anyja emlékére 100,koronát 
küldött, az elöljárósághoz. . 

— Intézeti látogatás. A 
szarvasi, ev? tanjtóképzőt az el-
múlt héten meglátogatta a megye 
lelkes magyar érzelméről s hiva-
"tásszeretetéről közismert m. kir. 
tanfelügyelője, ,Míkler Sándor. 
Látogatása több napra terjedt s a 
háborús viszonyok folytán meg-
kétszerezett munkát végző tantes-
tület sikeres, lelkes fáradozása 
felett teljes elismerését fejezte ki. 

— Fél cipót árult Grimm Mór 
volt községi biró házába egy ci-
gánynő állított be a mult héten 
s a elébe toppanó házigazdának 
egy félpár cipőt ajánlott megvé-
telre. A félcipő több mint bizo 
nyos, hogy csak naiv ürügy volt 
a meghinsult lopás elpalástolására. 

— Kinek nincs bevetve a 
földje A megalakult községi gaz-
dasági bizottság feladata összeírni 
azokat, akiknek földje hadbavo-
nulás vagy szegénység folytán 
bevetetlen, megmunkálatlan ma-
radt. Az eddigi észleletek Szarvas 
helyzetét oly kedvező szinben 
tüntetik fel, hogy nálunk eddig 
két oly birtokról tudnak mindösz-
sze, amely elhagyatott. Szükség 
esetén a reá szoruló gazdáknak 
a község is ad kölcsönt oly pén-
zekből, melyek 8—10 évig nél-
külözhetők. 

• • * 

— Összeírják a munká-
sokat. Szarvas község elöljáró-
sága a főszolgabíróval való egy üt 
tes megállapodás alapján a nem 
nagy családdal bíró munkásasz-
szonyokat s az alkalmazás nélkül 
álló munkásokat öszzeirni szán-
dékszik, ellenőrzés és esetleges 
munkára való kirendelés céljából. 
Ugyancsak hatósági uton akarják 
megállapítani minden hónapra a 
napszámbért is. Es ez az igazsá-
ságos állapot. A mai nehéz na-
pokban vegye ki mindenki a 
munkából a maga megillető ré-
szét, minden haszonlesés kizárá-
sával. 

— Menydörgés kedden. Sze-
széiyes február, akárcsak a neu-
raszteniás április. Nem is oly ré-
gen egész kedélyes villámlásban 
gyönyörködhettünk egy hétfői es-
tén s íme, kedden délután már 
dörgött ís. Viszont szerdán már 
csendesen hulldogált a hó. Ha 
ilyen merész ugrándozásokat tesz 
á szeszélyes időjárás, egész biz-
tosan várhatunk holnapra káni-

— A választók névjegyzékének 
végleges kiigazítása. Békésvár-
megye központi választmánya is-
mét, ülésezett a névjegyzékekvég-
leges kiigazítása ügyében. 

Most állapították véglege-
sen, hogy kiknek leszpváías^ó-
joguk.; a most hotzott határpzatok 
ellen már felebbezni se lehet* A 
várniegye két választókerülete 39 
szavazókörre van osztva, s azok 
mindenikéből beérkeztek az iratok. 
31 szavazőkörből semmi, 8-ból 
.pedig panasz érkezett. így pl, 
Szentandrásról két ember a Jfeöz-
igazgatási bírósághoz fordult pa-
nasszal, mert nem vette fel őket 
sem az összeíró küldöttség, sem 
az albizottság. Panaszukat azon-
ban nerri terjeszthették fel, mert 
azok elkésve érkeztek be. 

— A bevonulás elhalasz-
tása. Azon besorozott népfelke-
lők bevonulási idejét, kiknek áz 
eddigi hirdetmények szerint már-
cius hó l-én kellett volna bevo-
nulni, március hó 15 ére halasz-
tották el, 

— Megmosták a bak fi-
sok fejét. Nem mintha nem 
szeretnének mosakodni, sőt szor-
galmasan fésülködnek s hogy 
milyen sokáig, azt csak a türel-
mes tükrök tudnák megmondani, 
melyek egy kis tele.fpnfrizura össze-
csapása miatt egy óráig is kény-
telenek visszrtükrözni a mosolygó 
bakfis arcokat. És eme nagy tisz-
tálkodás dacára mégis megmos-
ták, bár csak in effigie, a bakfisok 
fejét. A róm, kat. templomban 
prédikáló Jézustársasági szent 
atyák ugyanis szigorúan elitélték 
a maLkevésbé házias és nem túl-
ságosan vallásos kedélyű fiatal 
leányokat. Hát bizony igazuk is van 
a szent atyáknak. Van azon a 
tájon, sajnos, nagyon sok eliga-
zítani való. 

— Vem Guszti téli hüsülése. 
Vern Guszti népszerű emb r. 
Nem onnét ered hirneve, mintha 
Prsemysl várából hősi elszántság-
gal rohant volna ki a gonosz el-
lenre. Ö ugyanis nem ki, de in-
kább berohan. Vagy talán ma-
gyarosabb, ha. ugy mondjuk, 
hogy inkább betör. És Guszti 
módfelett embergyűlölő, Ha va-
lamelyik házba benéz, ki nem 
állhatja, ha ott mással is találko-
zik. A mult év tavaszán is átko-
zottul Schoppenhaüér-féle hangu-
lattal Szarvason Balázs Pál laká-
sának ablakát felfeszitette. Utó-
végre elég smucig dolog nem 
csinálni ajtót az ablakra is. A 
szobában persze 5 korona ragadt 
a tenyeréhez. Néhány nappal ké-
sőbb afeletti örömeben, hogy a 
füiemelék visszatértek betért egy 
kocsmába s ott Angyal Mihály 
szarvasi gazdát körülcirógatva s 
édes bátyám-uramnak titulálva, 
5 kg, heremagját szépen elemelte, 
gondolván, hogy egy Angyal csak 
megbocsátja Ós elnézi' ezt a 
csekélységet, azonban bejelentette 
az esetet a csendőrségen. És 
Vern Guszti ezekért a csalfa tava-
szi álmokért ugyancsak meglakolt, 
Tekintettel ugyanis erősen himlő-
helyes' múltjára, jó két évet és két 
hónapot kapott a közhasznú tevé-
kenységet görbe vonalban keresz-
tező cselekedetéért: * 
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— E g y szarvasi ifjú bu-
csuj a. Nemsokára a harctérre 
indul egy derék szarvasi ifjú Koa-
rád János, az én egykori kedves 
tanítványom. Nemes lelkesedéssel 
teli, meleghangú.levelet irt, mely-
ben hazafias büszkességgel s a ne-
mes honfiúi • szív boldogságával> 
jelzi, hogy nemsokára küzdeni 
fog ő is édes hazájáért együtt a 
többi magyar ifjúval. Szeretettel 
mpnd bucsut mindazoknak, akik 
ismerték s akik jó ..szívvel voltak 
hozzá. Nem fél a haláltól, mert ' 
hisz magyar s vallásos lelke er(Ős 
meggyőződésével vallja, hogy ha 
isten vele van, nincs mitől félnie. 
Vezérelje a mindenható segedel-
me a csatatér ezer veszélye kö-
zepett s tiszta szivböl óhajtjuk, 
hogy a legszentebb honfiúi kö-
telesség teljesítése után erőben 
egészségben s diadallal térhessen 
vissza a mi körünkbe. 

— Két vitéz _az utolsó ütőn. 
Megkondultak a szarvasi haran-
gok s ünnepélyes zúgással jelez-
ték, hogy a -harctér két derék 
szarvasi katonája megvívta már 
a legnagyobb harcot is, a halál-
lal. Az elmúlt héten két koporsót 
is 'kisértek ki az örök béke biro-
dalmába a Szarvason gyógyuló' 
vitézek. A harctér ezer veszedelme 
közepett bátran szembeszállónak 
nem egyszer a halállal s a nehéz 
napok viszontagságai után bete-
gen kerültek haza. Itthon gyilkos 
kór támadta meg mindkettőt s 
áldozatai lettek, A magyar dicső-
ségért küzdöttek idefenn s a 
magyar dicsőségről álmodjanak 
szépet, boldogat odalenn a nyu-
galmas sírban. 

— Ipariskolai vizsga. Az 
iparosoknak és az ipariskolai taní-
tóknak katonai szolgálatra behí-
vásából előállott körülmények 
folytán az ipariskola összes osz-
tályainak és csöporjainak együttes 
vizsgáját ma délután 2 órakor 
tartják meg a Palkovics-féle isko-
lában. A vizsga iránt érdeklődők 
szívesen láttatnak. 

A sebesültek számára. 
Az ipartestületi korházban ada-

koztak : gróf Bolza Pál, özv, Va-
lentinyi Jenőné, Nagyt. Bartos 
Pálné, Csernák Pál né, Kepenyes 
János, özv, Melis Lajosné, Mar-
sai Sománé, Grosz Lamperf, bo-
rotvált, Szrnka J Jánosné, Mol-
nár Andrásné, Zsapka Mihályné, 
Polonszkí Mihályné mostak, Tóth 
Miskáné. 

flz ipariskolában lévő kórházba 
a következő adományok érkeztek ; 
Csicsel János ' 4 kor. Pelyván' 
Mihályné 6 üveg befőtt Sárkány 
Jucika cigaretta, Illés Alajosné, 
Muciné, Sámuel Ella. Sinkovics 
Ety összeseknek virsli, gróf Bolza 
Pál sütemény, Bihari Ilonka 100 
drb. cigaretta, Fabó Jánosné, 9 
liter tej, Réismann Irma 300 drb. 
cigaretta, Janecskó Zsuzsi üveg 
uborka, özv. Holéczy Gusztávné 
gyüjtejttése, 2.40, özv. Ho.léczy 
ű u s z t á v n é 64 drb. narancs. 

HIRDETMÉNY. 

Felhívjacaz elöljáróság az 1914. 
évi december hóban-tartott nép-
felkelő bemutató szemlén alkal-
masnak talált népfelkelők : közül 
az 187.8. 1879. 1880. 1881. és 
.1882 évben születetteket, hogy 
1915, évi március hó 15-én, — 
amennyiben névszerint felmentve 
nincsenek, a népfelketési igazol-
ványt lapon feltüntetett honvéd-
illetöleg'hadkiegészitő parancsnok-
ságához népfelkelői tényleges 
szolgálatra vonuljanak be. 

A bevonulók meleg takaróval, 
meleg alsó és felső .ruhával, me-
leg harisnyával, hósapkával, meleg 
keztyüvel, kötött ujjas mellény-, 
nyel, téli kabáttal, erős lábbeli-
vel, evőeszközzel, evőcsészével, 
háti zsákkal és két napi élelem-
mel vonulnak be 

Az igazolványi lap a vasúti 
állomáson indulás előtt. • lebélye-
geztetendő. 

Aki a kitűzött időre és helyre 
be nem vonul, karhatalommal. 
vezettetik elő és 2 évig terjedhető 
börtönnel fog büntettetni. 
Szarvas, 1915 évi február 20-án 

Elöljáróság. 

HIRDETMÉNY. 

Alulírott községi elöljáróság a 
3306/1915. számú alispáni és 
J 381/1915. számü főszolgabírói 
rendelet alapján közhirré teszi, 
hogy a nyilvántartási lappal ellá-
tott lovak a járás területéről semmi 
szin alatt el nem adhatók. 

Közhirré teszi egyben az elöl-
járóság azt is, hogy lóvásáriást 
eszközölni csakis azoknak szabad, 
akiknek erre engedélyük van és 
ezen engedélyüket a járási főszol-
gabíró ur felülvizsgálta és a lóvá-
sáriást megengedte. 

Szarvas, 1915. február hó 26. 
Az elöljáróság nevében; 

¡{ollár Lajos Pribelszky Pál 
főjegyző-

szarvasi § i 
s i 

Szarvason, a Szövetkezet sa já t helyiségében 1915. évi március 
hó 15-én délelőtt 9 órakor t a r tandó 

• i 

e n c i e s k o z g y u l e s e r e 

a tisztelt részvényesek ezennel meghivatnak. 

& közgyűlés tárgyai: 
1. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére bizottság 

kiküldése. 
2. Igazgatóság jelentése a lefolyt üzletévről. 
3. Az 1914-ik évi zá r számadás és mérleg előterjesztése. 
4. A felügyelő-bizot tság jelentése és ennek a lapján a 

felmentvények megadása . * 
5. A tiszta nyereség felosztása és az osztalék m e g -

6. 12 rendes és 3 pótválasztmányi t ag választása 1 évre. 
7. Netáni egyéb indítványok. 

Szarvas, 1915. február 26-án . 

PSacSkó UtVái) 
szövetkezeti elnök 

Á t. részvényes urak értcsittétnek, miszerint az 1914-ik évi zárszámadások 
a Szövetkezet pénztári hivatalában az üzleti órák alatt bármikor megtekinthetők. 

hogy áz idei termés fényesen sikerüljön, kötelessége tehát min-
den földbirtokosnak a tavaszi vetést idejekorán kártevések ellen 
megvédeni. A vetőmagnak ellenségei: a varjuk, egerek, han-
gyák és az üszök, melyek ellen biztos védelmet nyújt a kitűnő 

HIRDETMÉNY. 

Közhirré tétetik, hogy az 1-ső 
kerületbeli községi képviselő vá-
lasztás a járási főszolgabíró ur 
1289/1815. ikt sz. végrehatároza-
tával f. év március hó 10-ik nap-
jára tüzetett ki. 

A választás a Csernák-féle is-

kolában lesz megtartva. 

A z elöljáróság. 

Kiadó lakás< 
Csáky utca 6.1 sz. házban Özv. 
Bencur Istvánná féle háza 5 szo-
bából s mellékhelyiségekből álló 
lakás Szt. Györgynaptól kiadó. 
Értekezni lehet Verés Jónás „Ha-
zai biztosítási" ügynök ürral. 

2 - 4 

csávázó-szer, mely 8 év óta bevált, miként azt tudományos in-
tézetek, valamint gyakorlati gazdák alapos kísérletei hitelesén 
bizonyítják. A Corbin nem befolyásolja a vetőmag csirázó ké-
pességét 1 Buza, rozs, árpa, zab, kukorica, répa, kender, kony-
havetemény stb. magjainál alkalmazható egyaránt kitűnő ered-
ménnyel. A je lenleg drága kékkövei váló csávázáe, 
m«ly "csak ü s z ö k ellen véd, teljesen elmaradhat. 

Megrendelések idejekorán, lehetőleg azonnal eszközlendők, 
mert a vasúti szállítás számos vonalon akadályokkal jár. 
Rögtön küldünk árajánlatot, (igen egyszerű) használati 
:: utasítást és bizonyitványmásolatokat érdeklődőknek. ;: 

Valamint a főelárusitók:, 

iSz J. Já 
M c z ő b e r é o y . 

* 
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Hunyad i -u t ca 2 7 3 sz. 
köves üt mellett két l akásos 
ház nagy gyümölcs - és kony-
hakerttel bé rbe a d a n d ó vagy 
e ladó. Bővebbe t ugyanott 
Krausz rabbiná l . • 2-2 

x n t , rekedt-
ség, elnyálkásodás és 
szamárköhögés ellen a 

közjegyzőileg hitel esitelt 
bizonyítvány orvosoktól és 
magánosoktól. 74—120 

Csomagja 30, doboza 60 fi11. 
Kapható minden gyógyszertár-

ban és drogériában. 

f 
: 
• 

t 

e 

Szarvas és környéke nagyérdemű közön-
ségét értesítem, hogy bárl}Gi)Qaty és 

elvállalom 

Az ár a kgjútáovoSabb R Vasút-
tól a tznyztőbz Való elszáll í tást 

Bi7gy«o v é g z e n } . ... 8—J3 

T E M E T K E Z É S I 
V Á L L A L K O Z Ó . 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

a v i l á g h í r ű f ö l d e s - f é l e 

Ajánl ja ujonan és dűsan berendezett arai 
/ » ékszeráru, továbbá valódi és china-ezüst 
és dísztárgyak raktárát 

;Üst- és 
evőeszköz 

esz és becserél magas áron bármilyen mennyiségben 
töredék arany- és ezüst árut, brillantot és gyémántot. 

lágy választék mindenféle zseb-, fali-, harang- és 
I hárfaharang ütő inga órákban, látszerészeti cikkek-
n és tajtékárukban. 1 

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

használata által arc a 
tiszta, üde és bájos lesz. 

A Margit-Créme a főrangú hölgyek 
kedvence szépitő szere, az egész vilá-
gon el van terjedve. Páratlan hatása 
szerencsés összeállításában raj lik, a bőr 
azonnal felveszi és kiváló hatása már 
pár óra alatt észlelhető. Mivel a Mar-
git-Crémet utánozzák és hamisítják, 
tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt 
elfogadni, mert csak ilyen készítményért 
vállal a készítő mindennemű felelőssé-
get. A Margit-Créme ártatlan, zsír-
talan, vegytiszta készítmény, ' amely a 

külföldön általános feltűnést keltett. 
Ára / K. — Margit szappan 70 fillér. 

Marglt-pouder K t.20. — 

Kapható ; Bügyís Andor, Teffert 
Károly gyógyszerészeknél Szarvason. 
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Nyomatott Sámiel Adolf könyvnyomdájában Szarvason. 
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