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

Társadalmi és szépirodalmi hetilap 

FELELŐS SZERKESZTŐ : KRECSMÁRIK ENDRE 

egyszer 

Esőben, hóban, olykor tér-
sárban gázol va, ezer 

nélkülözések közepeit tör 
előre, diadalra a hős katona 
Ruháját sár szennyezi, ág 
megtépi, szurony, go lyó lyug-
gatja és sötét foltokat vet 
oly kör rajta a megalvadt vér 
is s az a tépett, sáros pisz-
kos mundér szent ereklye 
nekünk mégis és aki viseli, le-
gyen bár a legutolsó közle-
gény, megérdemli, hogy tisz-
telettel emeljük meg kalapun-
kat előtte. És visz&fíf á r i -
nak kényes, fínyás választé-
kos öltözetű elő kel őségek, 
kik parfüm metresz és autó 
nélkül el sem tudják kép-
zelni a világot s akik orr-
fintorgatvá mennek el az 
élet-halál küzdelem miatt 
hétszámra tisztálkodni nem 
tudó, szennyes ruhájú, de 
becsületes katona mellett. 
Míg a szegény katona éle-

KIADÓHIVATAL : 
Belicey-ut 9 szám, hová az előfizetési 
- és a hirdetési pénzek küídehdők. 

: Egész évre 8 K, félévre 4 
Kf negyedévre 2 AT-1 Egyes SÉÍM'20 t. 

tét' Viszi százszor is kockára 
kinn a halált osztogató csa-

. tasikon, addig itthon e szem-
telen herék igyekeznek ^ég-
romlásba kergetni válságos'j 
helyzetben l ev% ha^ájukat.i 
Csalnak, szipolyoznak nem 
egy-két magán ember, de :ez! 
óriási terhek alatt görnyedő t 
nemzet kárára, Aljas kapzsi-
sággal,. a kötelet érdemlő 
hazaárulók minden gazságá-
val igyekeznek biztosítani 
magoknak henye jólétet, sok 
szegény ember pusztulásán 
épült puha kényelmet. Gyö-
nyörű munka az, amit ami 
előretörő hős katonáink v é -
geznek az ellenséges sorok 
közöt t D e ha egyszer meg-
fordulnának, hacsak rövid 
időre is és amúgy puskaagy-
gyal megtisztítanák e gazem-
berektől a vért izzadó, ezer 
aggodálom között élő ma-
gyar földet, ez se lenne 
utolsó diadal. Fényes győ-
zelme lenne ez a sárba nem 

tapodható,' el nem fojtható 
honfiúi becsületnek. 

<JV -

H á b o r ú s k é p e k . 
Nogyao Születnek a 
bősök? 

A szarvasi tanítóképző első 
osztályának növendéké volt 
Chovan Sándor. Mieinknek 
hős! küzdelme megihlette az 
ő lángra gyúló fiatal szivét. 
Erős vágy támadt lelkében, 
hogy Ő is kardot fogjon s 
segítségére legyen édes ha-
zájának. A lengyel légióba 
állott be. Losoncról irta la-
punk* szerkesztőjének az 
alábbi sorokat: 

„Kedves tanár ú r ! Bocsánatot 
kérek ; hogy irni merészelek 
kedves tanár urnák, de igaz 

szeretetből irom e pár sört, 
Most Losoncon időzöm és a 
légióba álltam be, Minden perc-» 
ben várom a behívót. Ha nem 
sértem meg a tanár urát, több-
ször is merészlek irni. Marad-
tam igaz szeretettel, hu tanít-
ványa Chovan Sándor." 

És ti aggódó, jó szülők 
büszkék lehettek gyermeke-
tekre, ki bármennyit is hall-
hatott és olvashatott a há-
ború borzalmairól, mégsem 
rettenti vissza semmi sem 
attól, hogy hazafias szive 
lángoló szeretetével oda né 
álljön a többi névtelen hő-
sök közzé. Az az ifjú, "ki ily 

nemes önfeláldozásra 'kész, 
már hősök közzé iktatta 
magát, még mielőtt a csa-
tasikra szállna. 

J ö o a AejeljeQté&i 
4 k é o y s z e r . 

Legközelebb. a kormány 
¡igén szigorú rendeletet szán-

dékszik életbeléptetni, mely-
nek alapján a közönséget a 
hatóságok föl fogják hivni, 
hogy negyvennyolc óra alatt 
mindenki jelentse be azt a 
gabona- és Iisztkészletet, 
mely az idei íermés betaka-
rításáig számítva, a háztartás 
é s á gazdaság szütesggleíén 
fölül birtokában van. Azt, 
aki e fö lös készletet negy-
vennyolc óra alatt be nem 
jelenti, két hónapig terjed-
hető elzárással és 600 ko-
rona pénzbüntetéssel bünte-
tik s tőle a készletet elko-
bozzák. A pénzügyőrség 
fölhatalmazást és utasítást 
kap a bejelentésre szabott 
negyvennyolc óra eltelte után 
az elrejtett készletek kinyo-
mozására. Bárki, aki ilyen 
elrejtett készletről tud és azt 
feljelenti, a készlet értékének 
egyötödrészét kapja. Az el-
kobzott készlet értékének 
többi része a rokkant kato-

javára 

minden felégetett német fa-
luért három orosz falvai 
fognak tűzzel pusztitání el. 
Szemet sz emér ty f ögat fogé i t . 

H* 'H* 

— fljközségl iskolák évzáró 
vizsgája A legutóbb dr. Haviár 
Gyula kir. közjegyző elnöklete 
mellett tartott*községi' iskolasz'éki 
ülésen megállapitották a községi 
iskolák é vzáró vizsgálatainak ide-
jét. F. hó 29-én d. e. a koíido-. 
rosí holdakon, d. u. pedig a 
Csabai üti iskolában lesz az év-

ész 

Egy falúért báron* falú 
orosz n 

dák Kelet Poroszországba 
való ' betörésök al kai mával 
birtokokat dúltak fel s van-
dal pusztítással virágzó fal-
vakat gyújtottak rakásra, A 
német hadvezetőség azonban 
nem marad adós. Elhatározta 
ugyanis, hogy minden elfog-
lalt orosz városra hatalmás 
hadisarcot vetnék, azonkívül 

Szrnka J . János. F. hó 30-án 
délelőtt a* szélesuti, délután a ró-
zsási községi iskolák vizsgáját tart-
ják, Vizsgaelnök: Krecsmárik 
Endre képzői tanár. Végül f. hó 
31-én d. e. a kákái, d. u. az 
orosházi uti iskolában vizsgáznák, 
Piliszky János ev. tanító elnök-
lete mellett. 

— Jön az árvíz ! Az elmúlt 
héten rémhír kélt szárnyakra 
Szarvason. Azt kiresztelték min-
denfelé, hogy Halásztelken gát-
szakadás történt s itt a viz. A 
korcsmákbői össze is tereltek egy 
csomó embert s karhatalommal 
vezényelték ki a veszélyeztetett 
rész partvédő munkálataihoz. A 
víz tényleg átcsapott a gáton, de 
szépen vissza is húzódott s a 
nekiszélesedett élő Körözs további 
rakoncátlankodásától, tekintettel az 
állandó apadást jelző jelentésekre, 
nem kell tártáriunk. 

— TTleghlvó. A helybéli1 „Vö-
rös Kereszt Egylet" fiókja ma 
délután 3 órákor a községháza 
nagy tanácsteremében évi rendes 

tart. Ezen Ülésre az 
igjai ez utón is nieg-

hivatnak. 

— Bezárt pátika. A vármegye 
t. főorvosa ez évi patikavizsgála-
tait befejezvén bejelentette, hogy 
a nagyszénást patika be vari zárva, 
mert a tulajdonosa hadbavonult, 
gondnokot pedig egyáltalában 
nem 
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— Osztályzó értekezlet. A 
tuszminiszteri • szükségrendelet ér-
telmében az április 15-én hadba 
vonuló; tanítóképzős növendékek 
bizonyitványi jegyeit megállapító 
osztályzó értekezlet ' folyó hő 
24-én délelőtt ment végbe a he-
lyi tanítóképzőben, Placskó István 

, év. lelkész, püspök helyettes el-
nöklete s Mikler Sándor minisz-

' teri biztos, kir. tanfelügyelő je-
lenlétében. Az osztályzás alá ke-
rült 17 növendék kivétel nélkül 

vmind sikerrel fejezte be az évet. 
Öt negyedéves növendék tanítót 
oklevelet is kapott. Az ifjakhoz 
Placskó István elnök buzdító, lel-
kes beszédet intézett, magasztos 
honfiúi kötelességök méltó telje-
sítésére serkentve őket. . 

— Zsarolás kísérlete. Dávid 
Péter kondorosi napszámos, az 
özv. Geiszt Gáspárné uradalma 
kasznárjától, Serly Kálmántól, 
több ízben 40 K állítólagos köve-
telésének megfizetését kivánta, 
azonban miután Serly neki nem 
tartozott, kérésével elutasította. 
Legutóbb az Engel Tivadar bolt-
jában Dávid ismét kérte a 40 K-át. 
Szidalmak között fenyegetőzvén, 
hogy niajd megírja a Serly gaz-
dájának, hogy mit csinált Or-
szággal együtt. Másnap Serlynek 
hasonló tartalmú fenyegetőző le-
velet is irt., Zsarolás kísérlete i ö 
becsületsértés miátt, jogerősen, 1 
hónapi fogházra és 50 K pénz-
büntetéste ítéltetett. 

% 

— * Magánlaksértés. Sápszki 
János kondorosi lakos, még a 
mult évben elcserélte vadászfegy-
verét Melis János nagyszénási la-
kossal oly feltétellel, hogy Melis 
még 20 K fizet. Mélist azonban 
behívták katonának s így a 20 
koronához nem juthatott. Hiába 
kérte Melisnétől a pénzt/ ő nem 
avatkozott az ügybe, mondván, 
hogy majd férje hazajön, rendbe-
hozza a dolgot. Sápszki nem bí-
zott a jövőben s hogy kárt ne 
szenvedjen, elment a Melisné la-
kására, betörte a kamraajtót s 
kutatta a fegyvert, hogy vissza-
vegye, azt azonban nem találta s 
így üres kézzel távozott. Magán-
laksértés vétsége miatt 15 napi 
fogházra lett jogerősen Ítélve, 

— Agyúból győzelmi érmek. 
A krasniki diadal, trofeumából 
egy orosz ágyút Őfelsége a ki-
rály az Auguszta-alapnak ajándé-
kozott, hogy veressen belőle „Hadi 
emlékérmeket I" Az elzsákmányolt 
orosz ágyút azóta a zólyombre-
zói állami vasmüvek öntődéje ér-
mek verésére alkalmas formában 
feldolgozta, lemezelte, bronz-alkat-
részeiből pedig a körmöcbányai 
pénzverő hivatal már veri, a vas-
lemezekből is nemsokára elkészül 
az első nagy győzelmi érem. 

— Háborús délután. Apr. 5-én 
délulán 5 órakor a háborúban 
megvakult katonák és a szarvasi 
vörös kereszt kórházak javára ma-
gas nívójú háborús délutánt ren-
dez a szarvasi áll. polg, leányis-? 
kola igazgatósága, a leányis-
kola tornacsarnokában. Belépő-
díj egy korona lesz, diáknak 
pedig 50 fillér. Tekintve a ne-
mes célt, csak a legmelegebben 
ajánlhatni a közönség figyelmébe 
e délutánt, melynek tartalmas mű-
sora a következő: 1, Grieg E ; 
„Lyrikus hartgok". Zongorán elő-
adja : Wolf Margit. % M. Zayzon 
Béía : Magányos órán. Szavalja: 
Robitsek Mariska. 3. „Nem irgaj-

* másság, hanem kötelesség". Sza-
bad előadás. Tart ja: Gaál Mózes 
főgimnáziumi igazgató. 

— Szabadságolt katonák be-
hívása. A hadügyminisztérium el-
rendelte, hogy 1915 éprilis 1-ére 
az aktiv katonai szolgálat folyta-
tására behivandók a legénységnek 
mindazon tagjai, a kiket az 1914 
évben mozgósítás alkalmával fe-
lülvizsgáltak és a kiknek szabad-
ságolása, illetve a nem aktiv szol-
gálatban való meghagyása a fe-
lülvizsgálaton hozott határozat 
alapján 1915 április 1-én tul ter-
jedő időre állapíttatott meg. 

— d tábori levelezö-Iapok 
clvillevelezésre nem használha-
tók. Ha a közönség a tábori pos-
tai levelezőlapokat egymásközti 
levelezésre használja fel és azo-
kat a postára adáskor nem bér-
mentesiti, ez postajövedeki kihá-
gást képez, ami levelezőlaponkint 
— az 5 fillér postadíjon felül 2 
korona jövedéki bírság alá esik. 

— Redukálják a segélyezési 
összegeket. A m. kir. honvédelmi 
és pénzügyminiszter részéről mi-
niszteri biztosok jelentek meg 
Békésvármngyében is és megálla-
pították azt az összeget, amely-
nél nagyobb segély összeg a hát-
rahagyott munkás családoknak 
nem utalható ki. Ez az összeg 
Gyula, Békéscsaba Orosháza te-
rületén 1 kor. 80 fillér az aze-
lőtti megállapítás szerint pl. Gyu-
lán 3 korona volt, az összes többi 
községekben pedig 1 kor. 60 fill. 
(Azelőtt Öcsödön 4 korona volt 
pl. ez az átlagosan megállapított 
szegélyezési összeg.) 

— Szölomoly. Az utóbbi évek-
ben a szölomoly valóságos réme 
a szőllősgazdáknak, de nem is 
csoda, mert ahol nagyobb mérv-
ben elszaporodik, képes az egész 
termést tönkretenni. Sok minden-
féle szert ajánlanak ugyan a szöl-
lömoly kukaca ellen, de egyikkel 
sem lehet azt kipusztítani és da-
cára a költséges védekezésitek, 
folyvást szaporodik és terjed. Á 
szöllőmoly irtásának egyetlen 
okszerű és sikeres módja van, 
az, amellyel tavasszal az egész 
évi ivadékot könnyen ki lehet 
pusztítani. Ezt az eljárást, a mult 
évi ujabb tapasztalatokkal együtt 
a „Szőllőszeti és Borászati Lap 
105. évi Naptára'1 közli, melyet 
í korona előzetes beküldése uián 
bérmetve megküld Máurer János 
szerkesztő, Kecskemét , 

fi sebesültek számára. 

Az Ipariskolai kórházba adakoz-
tak: Sechna Jánosné 1 kosár 
"fánk, Hajas István 15 üveg bor, 
Rohoska Gézáné 20 kor. gróf 
Bolza Pál sütemény, Frankó Mi-
hályné 20 kor. ifj Felker Mártonné 
10 üveg befőtt, Pohl Károly 200 
cigaretta, Holéczy Béláné cigaretta 
dohány és hüvely, Rákné és test-
vére a sebesültekre mostak. 

— Az ipartestületi kórházban 
adakoztak: gróf Bolza Pál 
uzsonna, dr. Szemző Imre és 
Groczki Ödön 3 pakli kártya, 
Tóth Miksáné 4 pakli dohány 1 
doboz hülzni 1 kiló cukor, özv. 
Melis Lajosné 1 üveg bor, Klí-
mái Mihályné .1 doboÁ cigaretta 
1 üveg vizes uborka, Csapó Somá-
né 2 doboz cigaretta, Szekretár 
Pál bab és borsó, Marsai Sománé 
1 üveg ecetes paprika, Szrnka J. 
Jánosné 2 tál fánk, Pót Gábor 
200 drbv cigaretta, Nagyt. Bartos 
Pálné 1 doboz dohány 1 doboz 
hülzni, Bretz Berta 100 drb. ci-
garetta, Nagyt. Bartos Pál 2 do-
boz dohány 2 doboz hülzni, 
Brusznyiczky Györgyné, Gráíik 
Mihályné, Ábrahám Györgyné 
súroltak. Jánovszky Mihályné, 
Komár Andrásné, Maczik Mihály-
né, Maczik Jánosné, András Pálné, 
Tusják Jánosné, Polonszky já-
nosné, Komár Györgyné, mostak. 
Grósz Lambert borotvált 

— Az izr. tanácsteremben ada-
koztak a következők : Bartos 
Pálné tésztát, Weicner' J uliska ci-

garettát, Silberstein Fülöpné saj-
tot, Litauszky Pál 25 drb. szivart, 
özv. Belopotoczkyné 1 üveg ubor-
kát, lekvárt, uzsonát, Kiss Mi-
hályné sütemény, dr. Glasner 
Adölfné pogácsát, Sárkány Imré-
né cigarettát és süteményt, Farkas 
Sománé 200 drb. cigarettát, özv. 
Janurik Mátyásné pogácsát, Kraj-
csovics Pál mosdó szappant, 
Szrnka J. Jánosné 50 fánkot, id. 
Molnár Pál 25 szivart, Várnay 
Józsefné 15 kávét, cukroi, sza-
lonát, 1 nagy kenyeiet, Szuhaj 
Pálné süteményt, Molnár Pál 1 
üveg bort, Fisbein Imre 1 doboz 
cigarettát, Biró Gyurka 1 doboz 
cigarettát, gróf Bolza Pál tésztát, 
Podani Jánosné szappant, 2 inget, 
2 alsónadrágot, 2 törülközőt, Pohl 
Gábor cigarettát, Veres János 10 
üveg bort, Podmanyicki Pál 4 
koronát, Mucha Pál fiákeres, 5 
koronát, takarnának mindennap 
díjtalanul : Glemboczki Zsuzsika, 
Styefání István né, Czesznak Zsu-
zsi és Frankó Jánosné, díjtalanul 

díjtalanul mostak: Frankóné, 
Stefán Istvánné, Glemboczki Zsu-
zsika, Babinszki Andrásné, Brusz-
nyícki Györgyné, Ábrahámné, No-
vodonszki Jánosné, Krnák Pálné, 
Bohnyátné, Czesznakné. 

* * 

H • « orson. 
— Irta: Kolíányi Boldizsár századparancsnok — 

Görög karácsony estéjén történt. 
Szürkületkor beállít hozzám két 

járőr, s jelentik, hogy áz egyes 
és kettős számú tábori őrség az 
áradásak miatt nem tud eredeti 
helyére, a Diina. partra kimenni. 
Mi tevők legyenek ? Nekem szi-
gorú utasításom volt egyenesen a 
Drina partot biztosítani, tehát ki-
adtam a parancsot. 

— Keresztül menni a belső 
áradásokon s felállani az eredeti 
helyen 1 

Nagy szó volt ez s magam is 
félelemmel eltelt szívvel gondol-
tam a következményekre, de hajt-
hatatlannak kellett maradnom. 

A parancsnok még tűzbe is 
sajnálkozva ereszti embereit — de 
vizhalálba 1 . . . sírni szerettem 
volna. 

Mert a Drina ravasz és vesze-
delmes folyó. Montenegróban szü-
le ik; harsogva, fújva, tajtékozva 
vág át a hercegócok földjének 
csücskin és alig fér medrébe, 
olyan toporzékolva száguld tovább 
a szerb és bosnyák határon. Sze-
szélyesen változtatja az ágyát, fto). 
innen, hpU: ojinan. szakit , eL egy 
darab földet, örökös határvillon-
gásra adván alkalmat, még béke 
idején is. Hát még ha megárad I 
Félelmetesen hömpölygeti fekete 
habjait s jaj annak, a ki ilyenkor 
keblére merészkedik — olyan mtht 
egy kacér asszony, — itt az én 
főőrsömön már pályája megfutása 
után, negyvenen fölül; annál ve-
szedelmesebb. Partjait a gyakori 
meder változtatás miatt keresztül-
kasul kanyarogják a holt ágak, 
ki vizzel bőven, ki egészen kiszá-
radva. Áradáskor azonban mikor 
e hegyeken olvad a hó ezek a 
„starácsak" megtelnek vizzel, s 
mint a fúriák kelnek életre. Esté-
től reggelig az ilyen holt ág bo-
káig érő viztől derékig dagad, s 
a sodra egy lovas szekeret mint 
a pelyhet kap el. 

Az össze-vissza bogozott folyá-
sok között szinte áthatolhatatlan 
füzesek, bozótok, fák, az irtvá-
nyokon pedig ölnél nagyobb ten-
geri. 

Csak a ki itt nőtt fel, ismerheti 
jól a, terep minden útvesztőjét s 

lapbal) o l c s ó i ) fclV«t<t()<k. 
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a Drina minden szeszélyét. Tájé-
kozatlan embernek még rendes 
körülmények között sem tanácsos 
egyedül neki indulnia, feltétlenül 
belekavarodik. Pár óra alatt meg-
változhatik az egésznek képe, s a 
ki nincs tisztába ezekkel a meg-
lepetésekkel — halál fia. 

A nagy visszavonulás után itt 
kaptunk egy szakaszt határbizto-
sitásra, s mivel a szerbek eleinte 
állandóan támadtad bennünket, 
szigorúan az élő Drina medret, 
mint a legszélesebb természetes 
akadályt kellett figyelni és bizto-
sítani. Halálig kitartani! 

Ezen az estén a Drina különö-
sen haragos kedvében volt Egész 
nap jöttek a jelentések: a Drina 
árad, a Drina n ő ! 

Felváltáskor a lelépő őrség már 
alig tudott kievickélni, de maga a 
part még magasan állott a víz 
fölött, csak a staracsák duzzadtak. 
Egy előző alkalommal már volt 
egy hasonló áradás, s annak le-
folyásából nem következtettem na-
gyobb mérvű veszedel em re. 

A helyi népet az egész kör-
nyékről kilakoltatták, senki, aki 
a vizjárásak felől tájékoztathatna. 
Ezzel szemben a szigorú felsőbb 
parancs: az élő Drina medre! 

A járőrök visszamentek. 
— Bemenni. 

• ̂  —• Hát ^akkor bemegyüp.k,>(szóit 
a két őrsparancsnok. 

Egy hang, egy ellenvetésnélkül, 
a mindenre elkészült, mindennel 
leszámolt férfiak komolyságával 
mentek neki a feladatnak. 

A rendületlen kötelességtudás, 
a fegyelem vérré vállása, az önfel-
áldozás olyan megható példája 

volt ez a menet, a mire büszkén 
mutathat reá mindég a magyar 
katonai erény. Mert tűzbe menni, 
rohamot végig csinálni, az régi 
virtus. Nem hiszem, hogy más 
náció tul tegyen a magyaron. De 
pokol sötét éjszakán belemenni 
egy megvadult folyam hullámai 
közé, azzal a tudatlal, hogy itt 
belefúlunk, vagy csuda történik : 
az olyan önuralmat kíván, mihez 
foghatót egyet sem ismerek. 

(Folytatjuk.) 

Küldjünk katonáink-
nak thermosüvegeket, 
teát, konyakot^ likőrt, 
csokoládét, caces-t / 
Az adományokat köszönet-
tel fogadja s a hadtáppa-
rancsnoksághoz juttatja a 
honvédelmi ministerium Ead-
segélyzö Hivatala Budapest , 
IV., Váczi-utca 38. szám. 

2963/915 ikt. sz. 

HIRDETMÉNY 
* Szarvas nagyközség előljárősá-. 

ga ezennel közhírré teszi, hogy a 
termelők által bejelentett tengeri-
ből meglevő készletét az Orszá-
gos Gazdasági bizottság által meg-
vetfcnek kell tekinteni, s a bejelen-
tett mennyiségből eladni nem 
szabad, mert aki a bejelentett ten-
geriből eladna, az 1914 évi L. t. 
cz. 9. §-a szerint 2 hónapig ter-
jedhető elzárás és 600 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntet-
tetik. 
Szarvason, 1915 március hó 8-án. 

2940/915 ikt. sz. 

HIRDETMÉNY. 
Szarvas nagyközség elöljárósá-

ga ezennel közhírré teszi, hogy a 
katonai hatóság által hadiszolgál-
tatási célra igénybe vett s ott tar-
tott kettős lófogatu jármüvek 
becsértéke a temesvári cs. és kir. 
katonai parancsnokság 7797 sz. 
értesítése szerint a tulajdonosok-
nak postatakarékpénztár utján lesz 
kifizetve. 
Szarvason, 1515 március hó 7-én. 

HIRDETMÉNY. 
. Alulírott községi elöljáróság a 

3306/1915. számú alispáni és 
1381 /1915. számú 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 lóvásárlást 
eszközölni csakis azoknak szabad, 
akiknek erre engedélyük van és 
ezen engedélyüket a járási főszol-
gabiró ur felülvizsgálta és a lóvá-
sárlást megengedte. 

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

föltár Lajos Príbelszky Pál 

I. ker. Oróf Andrássy utca 
131. szám alatt (Palkovits 

István asztalos házában) 
2 utcai szoba, konyha 

éléskamra és pince-
helyiségekből 

álló lakás 2~s 
április 24-től bérbe kiadó 

liliomtejszappan 
Bergmann á Co. cégiéi 
Tetschen M—Blbe, 
egyre nagyobb kedveltségnek és 
elterjedtségnek örvend szeplő el-
len való elismert hatásánál fogva 
s a bőr- és szépség gondozás-
ban való feliilmulhatatlanságáért. 
Ezernyi eUs merője vél! Sok leg-
nagyobb kitüntetés 1 Bevásárlás-
nál óvatosság! Ügyeljen nyoma-
tékosan a Stefckenpferd védő-
jegyre és a cég helyes nevére! 
Darabja ' 80 fill. kapható gyógy-
szertárakban, drogériákban, illat-

•t- szerüzletekben stb. . 
Hasonlóképen, kitűnő Bergmann 
Manera liliomkrémje (70 fill. egy 
tubus). Kitűnő szer női kezek 

gondozására. 8—40 

haszonbérbe kiadó. 
Érdeklődők 

L i s k a J á n o s tanárnál 

_ _ jelentkezhetnek. 

Kiadó lakás. 
Csáky utca 61 sz. házban őzv. 
Bencur Istvánné féle háza 5 szo-
bából s mellékhelyiségekből álló 
lakás Szt. Györgynaptól kiadó. 
Értekezni lehet Veres Jónás „Ha-
zai biztosítási" ügynök úrral. 

• 

• 
T 

iQúOkák készüloek jútáijyoS árbao a legsürgősebb«!) 
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SZARVAS ÉS VIDHKE 1915, március 28, 

h a s z n á l j á k k ö h ö -
g é s , h u r u t , rekedt-
ség, elnyálkásodás és 
szamárköhögés ellen a 

Cin? 
a k i a d ő b f r a t a l b a B ) 

f é l e M E L L K A E i L -
M E L L Á K A T 

•• a „3 fenyővel" •• 

. ji:r 

közjegyzőileg hitelesített 
bizonyítvány orvosoktól és • 
magánosoktól. 78—120 

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

Szarvas és környéke nagyérdemű közön-
ségét értesítem, hogy b á r b o Q Q a o és 

bárböVa elvállalom 

Az ár á !jútáqvo&abh A Vásot-
tól a tenjetőbe Maié elszállítást 
•• f í Q s y e o v i g x é n j . 11—12 

/ 

* 
• i 

V. / 

T E M E T K E Z É S I 
VALLflLKOZÓ. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • f l M « 9 a B t M f 9 f 9 9 t > V M 9 M t a t t s a f 9 f 9 a f l 9 a a f l a f a a 9 f 9 f v g a ! | 

A VILÁGHÍRŰ 

S z a r v a s 

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

H e s z és becserél magas áron bármilyen mennyiségben 
v töredék arany- és ezüst árut, brillantot és gyémántot. 

N a g y választék mindenféle zseb-, fali-, harang- és 
1 1 hárfaharang ütő inga órákban, látszerészeti cikkek-
ben és tajtékárukban. 

használata által arca 
tiszta, üde és bájos lesz. -1 

PoQtos és Szolid kiszolgálás 

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

A Margit-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-
git-Crémet utánozzák és hamisítják, 
tessék eredeti védjegygyei lezárt döbozt 
elfogadni, mert csak ilyén készítményért 
vállal a készitő mindennemű felelőssé-
get. A Margit-Créme ártatlan, zsír-
talan, vegytiszta készítmény, amely a 

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

Margit-pouder K 120. — Gyártja: 

KELEMEN 

K a p h a t ó ; Bugyis Andor, Teffert 
gyógyszerészeknél Szarvason* 

Nyomatott Sámuel Adolf könyvnyomdájában Szarvason, 
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