
SZERKESZTŐSÉG: 
BeJicey-ut 9 szám, hová a lap szellemi 
részéi illető közlemények küldendők. 
Kéziratot a szerkésztőség nem ad vissza, 
Nyitttérben egy sor közlési dija 50 t. 

A föld. 
A küzködésekben, kegyet-

len tusakodásban gazdag élet 
utolsó stációja a föld. Nintís 
a világon az a sorsüldözött, 
agyonzaklatott ember, ki ten-
ger kínlódás után ne találná 
végre fél a háborítatlan "örök 
nyugalmat abban a szűk, sö -
tét kis gödörbén, amit simák 
nevezünk. 

A föld ami leghűségesebb 
anyánk. Az éhezőknek ke-
nyeret ád, az elgyötörteket 
békés ölébe fogadja s az 
egymással élethalálharcot ví-
vók Jes te számára védelmet 
biztosit. . 

Milyen görcsösen ragasz-
kodik az ember a földhöz ? 
Gyilkos puskatüz közepett, 
mint a vakandok, vájja a 
főidbe magát, a föld alatt él, 
a föld alatt keres oltalmat, a 
föld óvja életét a halált vivő 
puskágolyók ellen, A szerte-
futó lövészárkok utcasorokat, 
lakásokat, tanyákat létesíte-
nek a föld alatt, kiűzve on-
nan békés otthonukból a téli 
álomra húzódó s nyugalmas 
helyet kereső állatokat. Eddig 
a föld felett zúgott, morajlott 
az ember vásári lármája. Most 
már .lekerült a föld alá is. 
Föld alatt és föld felett, ten-
ger mélyén és tenger színe 
felett $ fenn a fél hők magas-
ságában, mindenütt harc, min-
denütt élethalál küzdelem. E 
vén sártekén, ugy látszik, már 
-sehol sem találhatni igazi 
nyugalmat, háborítatlan békét. 

Óh hány tekintet meredhet 
csillagos estéken a ragyogó 
mennybolt felé ? Hány szem 
keresheti epedve azt a csilla-
got, hol szebb, boldogabb 
élet lakozik, mint itt e íágba-
borult, szerencsétlen földön? 

Társadalmi és szépirodalmi hetilap 

FELELŐS SZERKESZTŐ: KRBCSMÁRIK ENDRE 

H á b o r ú s k é p e k . 
Az ö-&zőlőb<ll<k 
levelet írtak. 

A szarvasi ó-szőlői tanyák 
sok vitéz fia küzd kinn a 
csatatéren. Népszerű tanító-
juk hősi halálával már meg-
hozta a legszentebb áldoza-
tot. És akik még erőben, 
egészségben, forgatják á harci 
fegyvert, a legnemesebb lel-
kesedéssel s haláltmegvető 
bátorsággal igyekszenek mél-
tóak lenni a magyar névre. 
A napokban levelet ittak a 

TharcterrőTaz Ő-szőlői szépen 
virágzó magyar olvasókör 
elnökének, Brózik Lajos taní-
tónak. Levelük csupa lelke-
sedés, csupa nemes honfi 
tüz. És kérik szeretett elnö-
küket, hogy valahogy ki ne 
törölje őket a tagok sorából, 
azért, mert távol vannak. Íme 
az intelligens földmíves nép, 
mely az élethalálharcot je-
lentő háború gyilkos öldök-
lései közepett is olyan ag-
g ó d ó gondossággal törődik 
önmivelődésével, magyaros 
szellemének fejlesztésével. 
És derék elnökük boldog le-
het. Mert aki Ilyenné tudta 
nevelni azt a népet, az a mi 
nemzeti életünk s fajiságunk 
érvényesülésének tiszteletet 
s becsülést érdemlő, hivatott 
apostola. 

o e n j e s c$sl$ked<>te . 

Egy szárvasi földesgazdá-
ról van szó. A hazafias •áldo-
zatkészség megindítóan szép 
példáját nyújtotta mindazok 
számára, kik anyagi javaikat 
készséggel hozzák áldozatul 
a legszentebb célokra, Komár 

György derék és lelkes ha-
zafias érzelmű polgártársunk 
1Q00 koronát adományozott 
a .„Vörös Kereszt" és „Tö-
r$k Félhold" javára, az előb-
binek 700, az utóbbinak 300 
koronát juttatva. Adományát 
a következő szép levélben 
jelentette be a szarvasi „Vö-
rös Kereszt Egylet" Vezető-
ségének : 

„A nagy idők és a világháború 
engem is adakozásra szólit s 
tapasztalván azt, hogy a kór-

. - ^ á z a k f e a t í ^ x i ^ 
gél ápolják és gondozzák hadba 
vonult katonáinkat, kik sebesül-
ten vagy betegen haza térnek, 
ezennel a „Vörös Kereszt" 
szarvasi fiókja pénztárába 1000, 
egy ezer korona adományt te-
szek le azon kérelemmel: ke-
gyeskedjenek abból (700) hét-
száz koronát a helybeli fiók-
pénztár részére és (300) három-
száz koronát a „Török Félhold" 
részére beutaltatni, illetve el* 
küldeni." 
Szarvason, 1915. március 1-én. 

Hazafias tisztelettel 
Idomár György. 

A nemes adakozónak le-
gyen legszebb jutalma a jól-
eső tudat, hogy áldozatkész 
cselekedetével méltóvá tette 
magát minden igaz magyar 
ember becsülésére és tiszte-
letére. 

D o l g o z ó i ? 
fWoek dolgozói? 

H o g y a hadisegéllyél való 
visszaélésről irtunk nemrégi-
ben, homályban bujkáló tit-
kos tudósítók igyekeztek el-
lenünk uszítani a nép fővá-
rosi sajtóját Hogy mily el-
fogult és igazságtalan manő-
ver volt ez ellenünk intézett 
támadás, legjobban bizo-

KIADÖHIVATAL : 
Belicey-ut 9 szám, hová az előfizetési 
- és a hirdetési pénzek küldendők. •• 
Előfizetés: Bgész évre 8 K, félévre 4. 
K, negyedévre 2 K, Egyes sxám 20 f 

itja ezt ama körülmény, 
hogy ugyanolyan tenorban 
foglalkozott, mint mi, egy 
fővárosi lap is, „Az Est", a 
hadisegéllyel. Bizonyíték ked-
véért a következő részletet 
közöljük belőle : 

„Ám vannak, a kik maguk te-
szik magukat érdemétlenné a 

idehaza — semmivel se akar-
nak szolgálni a hazának. Pedig 
hát idehaza is kell szolgálni !... 
Sokan nagy könnyedén vállat 
vonnak: Az uram, az apám, a 
fiam, a vőm ott van a lövész-
árokban, mi meg kapjuk utána 
az állami segélypénzt, hát ez 

— j ó l ; igy. Ebből megélünk. 
Aztán nincs tovább. Dolgozni? 
Minek dolgozni! Hiszen az ál^ 
larni pénzecskéből a nélkül is 
elég tűrhetően megélünk." 

Kíváncsiak vagyunk, hogy 
a fenti közlemény alapján 
azok a mi titkos jóakaró-
ink elég bátrak lesznek-e 
ahoz is, hogy „Az E s f - n e k 
ép oly hősiességgel rontsa-
nak neki, mint ami szerény 
lapunknak ? 

A Szarvasi Hít^lbaok 

é v i 

Lelkiismeretes, önfeláldozó 
buzgalmu, hangyaszorgalmú 
munka az, mit a „Szarvasi 
Hilelbank Részvénytársaság" 
évi jelentése tár elénk. A há-
borús viszonyok nehéz na-
pok elé állították ezt a szé-
pen fejlődő, népszerű pénz-
intézetet is s főtevékenysé-
gét a pénztartalékok növelé-
sére irányítva betevői pénz-
igényeinek kielégítését tartot-
tá főképen szem előtt. A 
hadikölcsön 337.000 korona 
erejéig vette igénybe az in-
tézet pénzerejét. A háború 
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a papirosértékek általános 
e s é s e következtében sú lyos 
terhet rakott e derék intézet 
vállára. Viszont a Latkóczi 
birtok eladásból eddig 18 .574 
kor. 8 4 fillér hasznot bizto-
sítottak. Az adósok kielégítő 
m ó d o n tettek e leget fizetési 
kötelezettségöknek, dacára a 
n y o m a s z t ó háborús v i s z o -
nyoknak. Az üzleti ve sz te sé -
g e k örvendetesen csekély 

lért képeznek. Tiszta nyere-
s é g 7 8 2 6 5 kor. 4 9 fillér. A 
Magyar V ö r ö s Kereszt egy-
let szarvasi fiókjának a hely-
beli négy hadikórház fentar-
tási költségeire 5 0 0 koronát 
javasol adományozni a tiszta 
nyereségből az igazgatóság, 
mig a 3 0 0 0 darab r é s z v é n y 
osztalékának 2 0 koronában 
yaló megállapítását indítvá-
n y o z z a az igazgatóság . Az 
intézet igazgatóságának alel-
nöke dr. Mikolay István e 
t isztségéről b e t e g s é g e követ-
keztében lemondott . A leg-
mé lyebb sajnálattal fogadta e 
kiválóan érdemes férfiú v isz-
Szavonulását. Három halottja 
is van a Hitelbanknak : Gaál 
István és Tepl iczky János 
igazgatósági tagok s Fo l cz 
Károly számfejtő t isztviselő. 
A bank 11 főből álló tiszti-
kara 2-re apadt le hadbavo-
nulás folytán. A pénzintézet 
kiváló vezetőembere i közül 
N a g y László vezér igazgató 
személyé t külön is ki kell 
emelnünk, ki modern szín-
vonalú fényes szaktudása s 
az átlagon m e s s z e felülemel-
kedő financiális érzéke által 
a l egbiz tosabb garancia az 
intézet további sikeres fejlő-
désére . 

A sebesültek számára. 
— Az Izr. tanácsteremben 

február 17-től máig adakoztak a 
következők: Krajcsi Mihályné, 
Rideg Jánosné, Deutscli Ármin, 
dr. Fisbein Sománé, Kis Mihály-
né, Wolf Gyuláné, Kérényi Vil-
mosné, Bartos Pál, Silberstein Fü-
löpné, Bartos Pálné, Grosz Mórné. 
gróf Bolza Pál, özv. Belopotoc-
kinéí Sárkány Imréne. Kugyelka 
Györgyné, Kasnyik Jánosné. Min-
dennap .takarítanak* díjtalanul; 
Glembocky Zsuzsika és Stefáni 
Istvánné* Díjtalanul mostak: Fran-
kó Jánosné, Glembocky Zsuzsika, 

Babinszkyné Brusznyicky György-
né, Ábrahám Györgyné, Novo-
donszky Jánosné, Krnák Pálné-
Bohnyátné, Csernák-Jánosné, Ba-
kuig Pálné. 

flz Iperískolbin lévő kórházban 
a következő adományok érkeztek : 
Nagy Lásslóné, 2 kg, cukor, 1 kg. 
kávé, özv. Tepiicky Jánosné • 2 
párna, 4 párna huzat, 4 lábra-
valót, 2 zsebkendő, 6 ing, Haj-
ducti Györgyné, 1 edény lekvár, 
1 edény méz, Robiesek Sománé, 
cigaretta, Takács Mihályné 8 li-
ter tej, ifj. Molnár Sámuelné 1 
tábla szappan Illyés Alajos sziva-
rok és szivarkák, Rohoska Béláné 
40 korona 1 üveg uborka, Deutsc-
hensmiedt András, borotválás 2 
héten át ingyen, Podani Jánosné, 
1 drb. sajt, gróf Bolza Pál süte-
mény, Csabainé, 1 csomag do-
hány Stenfeld Boriska cigaretta. 

Az ipartestOUti korházban ada-
koztak : gróf Bolza Pál uzsonna, 
Szrnka J. Jánosné 1 tál fánk . 1 
kanna tej, Maradék György 1 do-
boz cigaretta, ovz. Kondacs And-
rásné 2 lepedő, 4 lábravaló. 1 
drb. szappan, 1 kendő Bárány 
Béláné, 1 doboz cigaretta, Veic-
ner Juliska 1 korsó bor, özv. Me-
lis Lajosné, 1 táca sütemény, 
és hülzni, Janecskó Mihályné, 
Szlovák Mihályné, Jánóvszky Mi-
hályné, Jánovszky Györgyné, Ma-
gyar Györgyné, Oravecz Jánosné 
súroltak. Rák Györgyné, Jánovszki 
Mihályné, Komár Andrásné, Tus-
jak Jánosné, Maczik Mihályné, 
András Pálné, Plaki Mihályné, 
Polonszky Jánosné mostak. Grósz 
Lambert borotvált. 

— A tornacsarnoki korházban, 
adakoztak; dr. Szirácky Jánosné, 
1 kenyér, 1 táleza pogácsa és 1 
liter fekete kávé. özv. Ponyiczky 
Györgyné 90 pogácsa, Borgulya 
Györgyné nagy tál herőce. Dob-
iinger Lisi 300 cig. gróf Boíza 
Géza 15 üveg bor> Szemián Dá-
nielné egy üveg ecetes uborba, 
Dankó Sománé 1 kl. cukor és 

Pál ne, egy üveg f. kávé, özv. 
Ponyicky Györgyné 2 tepsi al-
más lepény, Hugyik Mihályné, 
15 tojás 5 liter mák, Réthy Víl-
mosné 400 cig. Krsnyak Mihály 
100 cig. Komár György 1U0 to-
jás és egy nagy tál íuró, özv. 
Gaál Istvánné 40 szivar, Lita-
uczky Pál 5 liter tej, Komlovszky 
jánosné 1 tálca sütemény, dr. 
Szirácky Jánosné és Réthy Víl-
mosné 45 pár virsli és egy nagy 
kosár pattogatott kukoricza, Szi-
rácky Gyuláné, 10, K. Borbála 
4, Mészáros Gusztávné 10, Ja-
nutik Andrásné 5 kor. Ingyen 
mostak: Horváth Jánosné, Han-
zó Jánosnéi Demcsák Istvánné, 
Ádamik Pálné, Barec Jánosné, 
Tóth Kálmán és leánya díjtalanul 
borotvált. 

Adakozzunk a Vörös 
Kereszt Egyletnek 1 

i 
* * 

— Személyi hlr. 
örömmel értesülünk, közéletünk 
általánosan becsült, nagytekinté-
lyű vezetőembere Haviár Dániel, 
ki mult év december hava óta 
Abázziában üdül, egészsége hely-
reállítása céljából, gyógyulása ör-
vendetesen haladván előre, a jövő 
héten már vissza is szándékszik 
térni körünkbe. Jóleső örömmel 
fogják tudomásul venni ezt mind-
azok,, kik az ő értékes munkás-
ságát a müveit embert jellemző 
tárgyilagosság szemüvegén ke-
resztül elfogulatlanul tudják meg-
becsülni. 

— Vissz* a télbe. A fecskét, 
gólyát vártuk s kaptunk helyette 
havat. Az időjárás szekere néhány 
métert visszafutott. Nincs mit bu-
sulnunk ezen. Annál későbbre 
marad legalább a kikelet legkele-
metlenebb illatú vad virágának, 
a kolerának virulása. 

— Ünnepeljünk-e a szokott 
módon március 15-én. Kissé kü-
lönös dolog, hogy^ némely helyen 
valósággal ki nos határozatlanság-
ban vannak az iránt, hogy vájjon 
ésszerű és ildomos eljárás-e a 
mai viszonyok közepett a szokott 
keretekben tartani meg március 
15-ét ? Nagyon sajnálatos dolog, 
hogy igen sokan ennyire nincse-
nek tisztában a nemzeti kegyelet 
fogalmával. Hiszén ha Haynau, 
Hentzi vagy herceg Paskievics 
vezetné ami szövetségeseink had-
seregét, még akkor is erkörcsi 
kötelességünk lenne a magyar 
szabadságharc, a legdrágább nem-
zeti vívmányok legendás idejének 
a megünneplése ? A nemzet be-
csületes, hősies szabadság küz-
delme emlékének megünneplése 
oly szent oly magasztos honfiúi 
kegyelet, hogy az csak azokat 
sértheti s annak méltó megün-
neplése csak azokat aggaszt-
hatja, kik a tiszta hazaszeretet 
arcpirulás nélkül tudják szolgai 
taípnyalássá és Üzleti megalku-
vássá alacsonyítani le. Őszinte, 
igaz lelkű s igaz szivü magyar 
ember a legválságosabb világfel-
fordulás közepett sem feledkez-
hetik meg márc, 15-éről s ki e 
napon a kegyeletes ünnepléstől 
gyáva módon tartózkodik, méltó 
a megvetésre. 

— Helyettesítés. A községi is-
kolaszék f. hó 2-án délután, Dr. 
Haviár Gyula kir. közjegyző el-
nöklete alatt rendkívüli látogatott 
ülést tartott a községházán. A ta-
gok, tekintettel a nehéz időkre* 
kétszeres buzgalommal vettek 
részt ez ülésen s csaknem teljes 
számban jelentek meg. Az elnök 
bejelentette, hogy csaknem az 

összes községi iskolai tanítók had-
ba vonultak, a többi között az 
igazgató tanító, Küítössy József 
is, kinek helyettesítésével Piliszky 
János iskoíaszéki jegyzőt bíz-
ták meg. Az iskolaszék elhatá-
rozta, hogy a tanítók nélkül ma-
radt községi iskolákban helyettesi-
tőket kér a megyei tanfelügyelő-
től s ha nem sikerül ilyeneket 
kapnia, kénytelen lesz a vizsgála-
tokat mielőbb megtartani c-z is-
kolákban, 

— fí központ) választmány 
tagjai, A vármegyei központi vá-
lasztmány ujjá alakíttatván, titkos 
választás utján Szarvasról Liska 
Jánost, Dr. Mázor Elemért, Val-
kovszky Mihályt s Békésszentand-
rásró! Ludvig János takarékpénz-
tári igazgatót választották be. 

— 42-ek a háborúban Bizo-
nyára mindenki a 42 centiméteres 
mozsárágyukra gondol, pedig ör-
dögöt. A 42 éves korú B) alosz-
tályu népfölkelőkről van szó. 37-
42 évig a fegyveres szolgálatra 
régebben alkalmatlannak talált 
népfelkelők márc, 20-ig a tartóz-
kodási hely elöljáróságánál jelent-
kezni tartoznak. A népfölkelői 
szemle április 6-tól május 4-ig 
lesz. Kívánjuk őszintén, hogy a 
majd besorozott 42-esek méltók 
legyenek fémből készült névroko-
naikhoz. 

— A Zessedlk- féle szárvasi 
gazdasági intézet ismertetésének 
folytatási közleménye heti lapunk 
térszüke miatt mai számunkból ki-
maradt. Jövő héten hozni fogjuk. 

— Meterológiai állomás a kép-
zőben. A szarvasi tanítóképző 
meterológiai állomást létesített az 
intézet fizikai termében, A beren-
dezésre vonatkozólag az Qrsz. 
Földmágnességi és Meterológiai 
intézet leküldte Szarvasra kiváló 
meterológiuát, dr. Réthy Antalt, 
kí szakszerű utasításokkal látta el 
a megfigyelést végző képzői ta-
nárt, Zámbory Endrét. 

— Bezárt ovóda. Az I-ső kerü-
leti ovódát, kanyarójárvány miatt 
bezárták s az összes helyiségeket 
és eszközöket a leggondosabban4 

fertőtlenítették, 

— Mókus jött Hercegovinából 
Persze a süteménykedvelő diákok 
nagy örömrivalgással fogadják e 
hírt, abban a reményben, hogy 
most már két mókus bácsi fog 
álldogálni az eresz alatt ? Nem 
ugy áll a dolog. A déli harctéren 
tartózkodó földieink közül Tákos 
Lajos borbély egy szépen fejlett 
mókus hulláját küldte postán la-
punk szerkesztőjének, muzeális 
célra, kitömetés végett. Kedélyes 
vadászgatás közepett lőtte a her-
cegovinál hegyek között. Sajnos, 
mire a mókus szerkesztőnk kezé-
hez jutott, már feloszlásnak indult 
s kitömésre alkalmatlanná vált. 
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HIRDETMÉNY. 

Szárvas nagyközség elöljárósá-
ga ezennel felhívja-az 1873, 1874, 
1875, 1876 és 1877, évben szü-
letett B, alosztálya népfölkelőket, 
hogy összeiratásuk végett lehető-
leg mielőbb, de legkésőbb 1915 
évi március hó 20-áig a katona-
ügyi jegyzői irodában múlhatat-
lanul jelentkezzenek akár saját, 
akár idegen illetőségűek és a köz-
ség bel- vagy külterületén tartóz-
kodnak. 
Szarvason, 1915 évi márc. hő 4 

Elöljáróság. 

Kiadó lakás. 
Csáky utca 61 sz, házban 
Bencur Istvánné féle háza 5 

; báb öl s mellékhelyiségekből 
lakás Szt. Györgynaptól ki 
Értekezni lehet Veres Jónás „Ha 

.zai biiztositási" 

— Felszólamlást bizottság 
szarvasi tagja. A l egu tóbb tar-
totta törvényhatósági bizottság ülé-
sén a hadiadó felszólamlási bi-
zottságba, melynek elnökéül gróf 
Wenkheim Dénest nevezte ki a 
miniszter, 3 rendes és 3 pótta-
got választottuk. Szarvasról pót-
tag lett dr. Haviár Gyula. 

— március 15-ének ünneplése. 
A szarvasi intézetek és egyesüle-
tek az idén is a szokott lelkese-
déssel igyekeznek leróni a kegye-
letes emlékezés adóját március 
idusa iránt. A többi között az ev. 
képző ifjúsági önképzőköre, a 
múlthoz hűen, tartalmas műsor 
keretén belül tart nyilvános jel-
legű hazafias ünnepet. A műsort 
lapunk legközelebbi számában 
közöljük. 

— 6lszámolás. A szarvasi 
„Vörös Kereszt" egylet fiókja ál-
tal fentartott „Tornacsarnoki kór-
ház" gondnoki számadása: Be-
vétel : Katonáink karácsonyi aján-
dékaira begyült 659 kor. 75 fill. 
azóta kaptam 29 kor., összesen 
688 kor. 75 fill. Kiadás; A ka-
rácsonyi ajándékokra elköltöttem 
143 kor. 12 fili. A Nőegylet ado-
mányából a 3 kórházba 25 kor. 
Dohányra és hüvelyre kiadtam 
87 kor. 52 fill. Vászonra 60 kor. 
A három kórhába adtam 260 kor. 
Apróságok a foltozáshoz 3 kor, 
Szilveszteri vacsorához hus 8 kor. 
62 fill. Egy pár tyúk karácsonyi 
vacsorához 4 kor Kőművesnek 
sürgönyre 2 kor. Szivar a kará-
csonyi csomagba 3 kor. Hüvely 
és dohány 23 kor. 80 fili. 1 bal-
ta 2 kor. 20 fill., összesen 622 
kor. 26 fiíl. E szerint a 688 kor. 
75 fillérből levonva 622 kor. 26 
fillért marad 66 kor, 49 fillér. 

Szarvas, 1915 mácius 6-án. 
Dr. Haviár Qyuláné 

a sz, v, k f gondnoka. 
— Felkérjük azon t. előfizető-

inket, kik lapunkat bármi okból 
nem kapják pontosan, szivesked-
jenek azt a kiadóhivatalban be-
jelenteni. 

Küldjünk katonáink-
nak thermosüvegekei. 
teát* konyakot, likőrt, 
csokoládét, caces-t! 
Az adományokat köszönet-
tel fogadja s a hadtáppa-
rancsnoksághoz juttatja a 
honvédelmi ministerium Had-
segélyzö Hivatala Budapest, 

szám. 

2861/915 ikt, sz. 

HIRDETMÉNY. 

Szarvas nagyközség elöljáró-
sága ezennel felhívja az 1872— 
1896 években született B. alosz-
tályt! népfelkelő vas (fém) eszter-
gályos, lakatos, géplakatos, szer-
számkészítő, kovács, maró, vas 
és fém ön tó (mintázó) műszerész,-
prázisi ons mü szerész, ólomfor-^ 
rasztó, bádogos, ács, asztalos, 
nyerges és szíjgyártó, timár, ci-
pész vagy csizmadia, szabó ipa-
rosokat, kik a népfölkelő bemu-
tató szemlén alkalmatlanoknak 
osztályoztattak, akár saját, akár 
idegen illetőségűek, összeiratásuk 
végett azonnal, de legkésőbb 1915 
évi március hő 13-áig okvetlenül 
jelentkezzenek a katonaügyi jegy-
zői irodában. 

Figyelmeztetnek az érdekeltek, 
hogy a fenti határidő alatt (1915 
évi március hó 13-án) ha nem je-
lentkeznének, a törvény értelmé-
ben hónapig terjedhető elzá-
rással és 600 koronáig terjedő 
pénzbüntetéssel büntettetnek. 
Szarvason, 1915 márc. hó 4-én 

Elöljáróság. 

HIRDETMÉNY. 

Szarvas nagyközség elöljárósá-
ga közhírré teszi, hogy a tengeri 
bejelentés határideje 1915 évi | 
március hó 15-éig meghosszabi- ; 
tátott. Felhivatnak tehát a polgár-
társa^ kiknek tengeriük még nincs 
bejelentve, fenti idő alatt okvet-
lenül jelentsék be. 
Szarvason, 1915 évi márc. 2-án. 

Elöljáróság. 

HIRDETMÉNY. 

Alulírott községi elöljáróság a 
3306/1915. számú alispáni és 
1381 /1915. számú főszolgabirói 
rendelet alapján közhírré teszi, 
hogy a nyilvántartási lappal ellá-
tott lovak a járás területéről semmi j 
szin alatt el nem adhatók. 

Közhírré teszi egyben az elöl-
járóság azt is, hogy íóvásárlást 
eszközölni csakis azoknak szabad, 
akiknek erre engedélyük van és 
ezen engedélyüket a járási főszol-
gabíró ur felülvizsgálta és a Íóvá-
sárlást megengedte. 

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

i{óUár Lajos Pribelszky 

HIRDETMÉNY 
a hadseregnek való szállitások 

ügyében. 

A hadseregnek való cikkek szál-
lítására vonatkozó ujabban meg-
állapított rendszer következtében 
az aradi ker. és ipar kamara ez-
úton is felhívja, mindazokat a 
gyárosokat- iparosokat és kereske-
dőket, akik ezután a hadseregnek 
való szállításokban résztvenni 
szándékoznak, hogy ezt a kama-
rának már most haladéktalanul, 
legkésőbb március hó W-Jg je-
lentsék be. Ez a bejelentés ter-
mészetesen nem kötelez a szállí-
tásokban való részvételre, azon-
ban nélkülözhetetlen előfeltételét 
képezi annak, hogy valaki a jö-
vőben a hadsereg részére szállí-
tást kapjon. A kamara tehát kü-
lönös nyomatékkal hivja fel mind-
azoknak a gyárosoknak, iparosok-
nak és kereskedőknek a figyel-
mét, akik ugy gondolják, hogy 
az általuk elő állított, vagy forga-
lomba hozott cikkekből, valamit 
képesek lesznek és óhajtanának 
is a hadseregnek szállítani. A be-
jelentésben megemlítendő az, hogy 
eddig milyen hadsereg szállítás-
ban vett részt, és hogy ezután 
milyen cikből, milyen mennyisé-
get volna képes és hajlandó szál-
litani. Árajánlatokat csak majd az 
esetleges pályázáskor kell benyuj-

A bejelentések közvetlenül az 
Aradi Kereskedelmi és Iparkama-
rához közvetlenül küldendők be. 

Elöljáróság. 

HIRDETMÉNY. 

Felhívja az elöljáróság az 1914. 
évi december hóban tartott nép-
felkelő bemutató szemlén alkal-
masnak talált népfelkelők közül 
az 1878. 1879. 1880. 1881. és 
1882 évben születetteket, hogy 
1915. évi március hó 15-én, — 
amennyiben névszerint felmentve 
nincsenek, a népfelketési igazol-
ványi lapon feltüntetett honvéd-
illetőleg hadkiegészítő 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, érős 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. 

hogy ax 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 

3—4 

„^ó-szer, mely 8 év óta bevált, miként azt tudományos in-
tézetek, valamint gyakorlati gazdák alapos kísérletei hitelesen 
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 jelenleg drága kékkövei való caávázáa, 
snely csak üszök 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 főeíáriisitők: 

iSz J. JáQOS, 
M t z ő b e r é o v -



SZARVAS* ÉS VIDÉKE 1915. március 14. 

HIRDETMÉNY. 

Közhírré tétetik, hogy az í-ső 
kerületbéli községi képviselő vá-
lasztás a járási főszolgabíró ur 
1239/1815. ikt sz. végrehatároza-
tával f. év március hó 10-ik nap 
jára tüzetett ki. 

A választás a Csernák-féle is-
kolában lesz megtartva. 

Az elöljáróság. 

>M»»MÍ»M f MM»» 

h a s z n á l j á k köhö-
gés, huru t , rekedi-
ség, elnyálkásodás és 
szamárítöhögés «lien a 

féle MELIiKARA-
MELLÁKAT 

•• a „3 fenyővel" •• 

közjegyzőileg hitelesített 
bizonyítvány orvosoktól és 
magánosoktól. 75—120 

Csomagja 50, doboza 60 fill. 
Kapható minden gyógyszertár-

ban és drogériában. 

Szarvas és környéke nagyérdemű közön-
ségét értesítem, hogy bárljoiji)aO és 

bárhova elvállalom 

ár a IcejútáQyo&abb. Ä vaS6t-
a tehetőbe való elszállítást 

¡ o r n o v * 2 * « n j . 8 - 1 4 

TEMETKEZÉSI 
VÁLLALKOZÓ. 

»* 

, 

/ 

v ; 
Ezelőtt: ¿rósz á r n > ¡ o é& Fia 

z a r Vas. • - • 
v 

Ajánl ja üjonan és dúsan berendezett arany-, ezüst- és 
' * ékszeráru, továbbá valódi és china-ezüst evőeszköz 
és dísztárgyak raktárát. 

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

y választék mindenféle zseb-, fali-, harang- és 
hárfaharang ütö inga órákban, látszerészeti cikkek-

ben és tajtékárukban. 

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

AVILÄCMIIld 

használata által aroa 
t iszta, üde és bájos lesz. 

A Margl t -Créme a főrangú hölgyek 
kedvence szépítő szere, az egész vilá-
gon el van terjedve. Páratlan hatása 
szerencsés összeállításában rajlik, a bőr 
azonnal felveszi és kiváló hatása már 
pár óra alatt észlelhető. Mivel a Mar-
gif-Cremet 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, | 

Margit-poudér K 120. — Gyártja : 

FÖLDES KELEMEN 

Kapható : Bugyis Andor, Teffert 
Károly gyógyszerészeknél Szarvason* 

Nyomatott Sámt«el Adolf könyvnyomdájában Szarvason. 
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