
Belicey-út 9 szám, hová a lap szellemi 
részét illető közlemények küldendők. 
Kéziratot a szerkesztőség nem ad vissza. 
Nyiltéérbea egy sor közlési dija 50 f . 

>an einex a 
kisfizetésű tisztviselők 7 

Ez valóságos rejtély. Ér-
demes lenne mindennap orvo-
sokkal és lélekbúvárokkal 
vizsgáltatni meg őket, mi-
vel ' egyenesen természetfe-
letti lények, akik önmaguk-
ból táplálkoznak és akik di-
adalmaskodni tudnak a fizi-

doljunk csak el pl. egy évi 
1 0 0 0 - 1 200 koronás fize-
tésű kishivatalnokot, E semmi 
fizetésen kivül sem háza, 
sem földje nincs, de.fejemet 
adom rá, hogy gyereke van 
va^y hat4 "daráo, miveíhogy" 
a szegény ember túlságos 
lelkiismeretesen szokta fel-
fogni a családalapitási köte-
lességet is. Egy kifogásta-
lanul jó gyomrú apa, pom^ 
pás étkü négy gyermekkel, 
nemkülönben jóétvágyu, le-
hetséges, hogy egyszersmind 
jó nyelvvel is biró feleség-
gel együtt összesen hat sze-
mélyt tesznek ki. A mai 
viszonyok között most már 
ha valaki azt mondja, hogy 
hat tagból álló tisztviselő 
család (a mái háborús hié-
nák miatt még az utolsó 
bérescsalád sem !) 1200 ko-
ronából emberies módon 
meg tud élni, hát az egye-
nesen Őrült bolond, de mate-
matikusnak is végtelen gyenge. 
A telekamráju jómód és a 
kenetteljes tanácsnál egyebet 
adni nem tudó kocaéletböl-
cselők készek a megoldássál. 
Ha nem tud megélni cse-
kély fizetéséből, éljen össze-
Vöritabban. Hogyan lehet 
Összevontan élni annak, aki 
úgyis már dióhéjban kosz-

? Talán a gyomrát vé-

Társadalmi és szépirodalmi hetilap 

FELELŐS SZERKESZTŐ : KRECSMÁRIK ENDRE 

KIADÓHIVATAL: 
Belicey-út 9 szám, hová az előfizetési 
• • és a hirdetési pénzek küldendők. • 
Előfizetés: Egész évre 8 K, félévre 4 
K, negyedévre 2 K* Egyes szám 20 /. 

tesse szűkebbre? Ez méreg-
drága és életveszélyes ope-
rációt kiván. Már pedig nem-
csak a havannaszivaros, de 
a gondban összeroppant sze-
gény is szeretne élni ? Ol-
csó eledeleket egyen ? Ma-
napság csak a haslövéshez 
juthatni olcsón, de eledelhez 
éppen nem. Szalonnán és 
kenyéren, bablevesen vagy 
kásán éljen ? Jámbor együ-
gyűség. Hiszen kenyér, sza-
lonna, bab, kása manapság 
valóságos notabilitások az 
élelmicikkek között ? Szóval 

kénytelenek vagyunk elis-
merni, hogy a fenti és hozzá 
hasonló csekély fizetés mel-
let képtelenség megélni. Elis-
merjük, egyet sóhajtunk s 
aztán egyet köhintük s av-
val megnyugodva szépen 
tovamegyünk. Az élet kiu-
zsorázott rabszolgái pedig 
tovább vonszolják4 a létfén-
tartás brutális, durva nagy 
keresztjét. És a humanizmus 
mindenre olyan bárgyuan 
mosolyog, mint a cirkuszi 
porondon képen felejtett os-
toba Auguszt. 

• ¿ f c . d Dorus î  epe 
S z a r V a S o i j i s t o I o Q g a Q a k 

a k e Q y é r b o l t b a i ) . 
A legnyomorúságosabb 

kép Szarvason is beköszön^ 
tött. Az elmúlt kedden már 
kenyeret sem lehetett kapni 
csupán csak egy üzletben. 
A vevők megrohanták, töb-
ben az utcán rekedtek. És 
benn az elárusító, mint egy 
érdemkereszt nélkül felejtett 
tényleges káplár, mágnáshan-
gon diktálta az árat. Az úgyis 
sülyos, még gőzölgő kenyér 
kilójá hirtelen 54 fillér lett. 

a megszorult nép vette 
áron is. A nemeslelkü 

árus pedig e hazafias nemes 
fellángolásáért méltó kitün-

^ 1 * 

tetésképen megérdemli* 
neki is legyen része 
srófban. Hogy srófolná rá 
Bali úr a spanyol csizmát! 

Z á r o l a k a r i j a k a 

Az élő állat rendkívüli 
magas ára súlyos kényszer-
ként nehezedik a hentesekre 

n y o m o r ú s á g . 

is. Ugy nyilatkoznak, hogy 
nem érdemes hentes üzletet 
tartamok, mivel mindent na-
gyon drágán kénytelenek adni 
s amellett jóformán semmi 
nyereségű k sincs. In káb b 
élő állat vevésére és viszont 
eladására vállalkoznak. így 
legalább mégis csak keres-
nék egy-két*" koröriát. Efo de 
mit csinál aztán a közönség, 
ha majd sem liszt, sem ke-
nyér, sem hus nem l e s z ? A 
lisztünket már úgyis viszik 
Mezőtúrra, de viszik, ke-
nyeret is. Nálunk a kiviteli1 

tilalom akkor fogélétbe lepni, 
mikor már legfeljebb csak 
ami véghetetlen nyomorun-
kat s élhetetlenségünket szál-
líthatnánk kifelé. 

T ü c s k ö t , b o g a r a t . . . 

Ha nem is tücsökről, de 
a nálánál semmivel sem ke-
vésbbé népszerűbb csere-
bogárról van szó. Tálpig 
szerelmes nebulók hányszor 

elnyöszörgik flótájukon a 
kedves dallamu nótá t : „Cse-
rebogár sárga cserebogár". 
Pedig a cserebogár nemcsak 
népdalok tárgya, de értékes 
trágya is a talaj számára. Most 
azonban olyan időket élünk 
hogy pocséklás lenne a 
cserebogarát trágyának hasz-
nálni. Az állati takarmány 
méregdrága lévén, részben 
helyettesíthető a forró gőz-
ben megölt cserebogarakkal. 
E póttakarmány a gazdászok 
szerint igen nagy tápértékkel 
bir. Lehet, hogy nemsokára 
beáll az az idő is, amikor 
pocséklás lesz a csereboga-
rat állati takarmányul hasz- " 

i. Egyéb élelmi cikk 
meg fogjuk majd enni 

magunk is. 

A 

A hadbavonult szarvasi 
polgárok segélyre szoruló 
családtagjai az állam részé-
ről megfelelő anyagi támoga-
tásban részesülnek. 

Az ujabb hadbavonulások 
folytán azonban jelentékenyén 
fokozódott azon hátramara-
dott családok száma, kik 
hadi segélyre tartottak igényt. 
Minden hazafias gondolko-
dású ember beláthatja, hogy 
biz ez nem valami csekély 
terhet jelent az államra, mely-
nek kasszája ezerfelé van 
érdekelve. ^ 

Miután a megélhetésre 
nézve legnehezebb napokat 
jelentő téli idő elmúlott, a 
község elöljárósága, a pénz-
ügyigazgatóság felülvizsgá-
lása és jóváhagyása alapján, 
azon asszonyoktól, kiknek 
gyermekeik nincsenek s kik 
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orvosilag igazolható semmi-
féle munkát gátló betegség-
ben vagy testi gyengeség-
ben nem szenvednek, meg-
vonta a segélyt olyanok szá-
mára, akik családi állapotuk-
nál fogva jobban reá van-
nak utalva a segélyezésre. 
Ezen életerős, munkaképes 
asszonyok nem maradnak 
ezáltal kenyér nélkül, mivel 
van alkalmuk elég pézt ke-
resni akár a mezei, akár a 
kerti vagy esetlég háztartás-
beli mun kál átoknál. Ezzel 
hazafiás kötelességet is tel-
jesítenek, mert az amúgy is 
aggasztó munkáskéz-hi ányt 
némileg enyhítik. 

A legnehezebb téli napok-
ban gondoskodott róluk az 
állam s most talán nem lesz 
égbekiáltó igazságtalanság, 
ha egy keveset dolgoznak 
is? 

Felebbeztek persze ezen 
eljárás ellen s az alispán, ugy 
értesülünk, vizsgálat tárgyává 
teszi ügyüket s ahol mél-
tánytalanság történt, ott or-
vosolni fogja a bajt. De any-
nyi bizonyos, hogy igen visz-
szataszitó és hazafiatlan do-
log lenne az, ha mig a sze-
gény férj távol küzd, fárad, 
életét kockáztatja a legszen-
tebb ügyért, addig idehaza 
életerős munkaképes felesége 
vidám semmitevéssel töltse 
a napot ? 

A hazafias kötelesség e 
nehéz napokban minden em-
berre kétszeres erővel rója 
a hivatásbeli munkálatok mi-
nél odaadóbb buzgalmu tel-
jesítését. 

H Í R E K 
»£• .H* 

— miniszteri biztosi kikülde-
tés. A vall. közokt. miniszter a 
szarvasi ág. ev, el. isk. tanító-
képző intézetben a f. tanév vé-
gén tartandó osztályképesitő illetve 
befejező tanképesitő-vizsgálatokra 
miniszteri biztosi minőségben 
Mikler Sándor megyei kin tan-
felügyelőt küldte ki. Püspökhe-
Iyettes Placskó István ev. lelkész 
lesz. 

— Lefogytak a tanítójelöltek. 
A hádbavonulás folytán ugyan-
csak leapadt a tanítójelöltek száma. 

A befejező képesítő vizsgálatra 
mindössze négy tanítójelölt ma-
radt. A többi hadba vonult. 

— Vásári &orrend. Községünk-
ben az orsz. vásárokon és a heti 
vásárokon a vidéki községek sor-
rendje következő lesz: Békés-
szentandrás, Öcsöd, Nagyszénás, 
Endrőd, Gádoros, Gyoma, Kon-
doros, Mezőberény, Szentetornya, 
Orosháza, 'Körösladány, Csorvás, 
Békés, Békéscsaba, Pusztaföldvár, 
Újkígyós, Köröstarcsa, Békéssám-
son, Doboz, Füzesgyarmat, Gyula, 
Kétegyháza, Szeghalom, Gyulavári, 
Tótkomlós községbeliek. 

— Drága sertés. A krónika 
számára feljegyezzük, hogy egy 
fővárosi hentes egy 380 kg-os 
sertést 1215 koronáért vett meg. 
Ugyancsak a fővárosban a mult 
héten egy pár tyúkért (hitványak, 
soványak voltak) 16 koronát s 
egy libamájért 4 koronát adtak. 

— A megyei vásárrendtartási 
szabályrendeletet a kereskedelmi 
miniszter jóváhagyólag leküldötte 
bár rengeteg sok érszevétel kap-
csán. Az észrevételek között kí-
nos feltűnést keltett az, amellyel 
a miniszter az elővásárlási tilalom 
behozatalát nem engedte meg a 
két legfontosabb piaci élelmicikkre; 
a baromfira és a tojásra. Ezen-
kívül kimondotta a miniszter; 
hogy az országos- és hetivásárokra 
egy szabályrendelet alkotandó. 

— Békésmegyei mének. A1 

megyei fedeztetés! állomásokra 
küldött mének faj szerint követe 
kezők: 5 angol telivér, 60 angol-
fajta, 3 arabs, 34 nonius, 6 gid-
rán és 1 lipicai mén. A mének 
közül 42 Mezőhegyesről, 10 Kis-
bérről, 3 Bábolnáról, 3 Fogaras-
ról, a többi- pedig más méntele-
pekről érkezik. A fedeztetési díj; 
4, 6, 8, 10, 12, 14 és 16 korona. 
De 16 koronás dijak csak Szarva-
són lesznek. 

— Képviselőtestületi közgyűlés. 
Szarvas község képviselőtestülete 
f. hó 3-án rendkivülí közgyűlést 
tartott. Térszüke miatt a - legkö-
zelebbi számban foglalkozunk 
vele. 

— Mongoljárás az aszfasztjá-
rón. Visszataszító és csúf no-
mád jelenetek folynak le hetivá-
sárok alkalmával a Kossuth-utca 
piaciéri aszfaltjáróján. Mint Batu-
kán gyülevész, vad hordái, undok 
sivalkodással és rikácsolással ko-
fák lepik el a gyalógjárót s az 
élelmi cikkeket vivő földmives 
asszonyoknak neki esve, csaknem 
erővel vásárolják össze a boldog 
közönség orra elől az árukat. 
Persze e csúf népség egymás kö-
zött is össze-összekap s aki 
marakodó bantü-négereket akar 
látni, az csak sétáljon ki a fent 
megjelölt helyre. 

— Ki a „Tábori elöörs" c. 
közleményünk szerzője ? Nemrég 
közöltünk lapunkban egy gyakor-
lott tollú hóembertől egy déli 
harctéri epizódról szóló történe-
tet. Szerzője ¡(o/ányi Boldizsár 
századparancsnok volt. A közlést 
most a napokban köszönte meg 
a cikk érdemes szerzője. Levelé-
ben a következőkép ir ; 

„/(edves szerkesztő úr! Há-
lás köszönet a leközölt elbe-
szélésért. Képzelheti, hogy vár-
ták és élvezték embereim a va-
sárnapi lapokat ? Morális ha-
tása nagyobb az ily alkalmi dol-
goknak, mint a belértéke. Meg-
vallom önnek, hogy én civilben 
nagyváradi mérnök vagyok. 
Annak idején én vezettem azt 
a kis csoportot, mely hadat 
izent a fővárosi lipótvárosi sty-
lusnak, irodalomban és művé-
szetben egyaránt. A „Holnap" 
társaság második könyvét is 
én szerkesztettem (1908), mü-
kritikusa vagyok a XX. század-
nak. Jobb sorsra érdemes tár-
saságunk bocsájtotta ki Adyt, 
Juhászt, Babitsat, Balázst és 
Dutkát, Nekem különben kéz-
iratban van egy olyan művé-
szetfilozófiám, mely sarkaiban 
forgatja fel eddigi 2500 éves 
esztetikai és művészeti felfo-
gásunkat. Üdvözli szeretettel 

•' • f[oi/ány/\st * * 
Kollányi Boldizsár századpa-

rancsnok úr tehát épen nem a 
legutolsó ember. Katonának első, 
de irónak sem utolsó. Isten él-
tesse és segítse kardját, tollát 
egyaránt fényes győzelemre I 

- Nem lehet kukoricát ka-
pálni. Az itthon maradt Öreg 
gazdák aggódva tekintgetnek az 
ég felé, várva nehezen az ég 
csatornáinak erősebb megeredé-
sét. A kukorica földje ugyanis 
kőkeményre száradt s nem lehet 
kapálni. Már pedig sem a petre-
zselmet áruló táncosnő, sem a 
kapálatlan kukorica nem valami 
felemelő látvány. 

— Tríesti általános biztosító tár* 
sulat (Assicurazioni Generáli) Buda-
pest V., Dorottya-utca 10. és 12. A 
„Közgazdaság" rovatában közöljük a 
Triesti általános biztosító társulat (As-
sicurazioni Generáli), e legnagyobb, 
leggazdagabb és legrégibb biztosító in-
tézetünk mérlegének főbb adatait. Tel-
jes mérleggel a társuiat mindenkinek, aki 
e célból Jiozzá fordul, a legnagyobb 
készséggel szolgál. Az intézet elfogad : 
élet', tűz», szállítmány-, üveg* és be-
törés elleni biztosításokat Közvetít 
továbbá : jégbiztosításokat a Magyar jég-
és viszontbiztositó n h, baleset- és sza-
vatossági biztosításokat az Első o. ál-
talános baleset elíen biztosító társaság, 
valamint kezességi és óvadékbiztösifá-
sokat, éltultuíajdonitás, lopás, hűtlen 
kezelés és sikkasztás elleni biztosításo-
kat és versenylovak, télivérek és egyébb 
értékesebb tenyészállatok biztosítását a 
„Minerva" általános biztosító részvény-
társaság, valamint áru- és utipodgyász-
biztosításokat az Európai áru- és pod-
gyászbiztosiíó részvénytársaság szá-
mára. A szarvasi ügynökség Pollák 
Béla, Szántó Samu. 

— d hus cukorban Is eltart-
ható. Frissen levágott állat húsa, 
cukorporba téve, néhánynap alatt 
a hus létartalmát a cukor kivonja 
s valóságos husié-szörp keletke-
zik, mely igen tápláló. Ha a hust 
ismét cukorporba tesszük, való-
sággal kiszárad s sokáig eláll, 
romlatlanul. 

— A hábórti napilapja AZ EST. Az 
ország nehéz küzdelmében, a magyar-
ság .jövőjéért folyó harcokban becsüle-
tes, megbízható hírszolgálattal veszi ki 
részét AZ BST. Magyarország legjobb 
íróit és legnevesebb újságíróit küldi 
oda, ahol az események lejátszódnak. 
AZ BST tudósítói felkeresik a nyugoti, 
keleti és déli harctér minden seregét 
és idegfeszítő munkával, becsületes 
őszinteséggel adnak hírt az olvasó kö-
zönségnek minden csatatérről, ahol de-
rekasan küzdő katonáink a magyar név 
dicsőségét öregbítik. AZ BST leggyor-
sabban és leghamarább juttatja el a 
harctér és a semleges külföld utján az 
ellenséges országok eseményeinek hí-
rét az olvasóhoz. Az előfizetési ára mi-
nimális, mert három hónapra csak 4 
kor. 50 fillérbe kerül. Mutatványszá-
mot lapunk olvasóinak szívesen küld 
AZ BST kiadóhivatala, VII., Erzsébet-
kor ut 20. 

— Gyűjtik a fémet Szarvason 
is. A hadsegélyző hivatal felszó-
lítására a község elöljárósága gyűj-
tést indított Szarvason is' a kö-
zönség által a hadsereg számára 
önkényesen adott fémtárgyakat 
illetőleg. Vas és acél kivételével 
minden más fémet, (réz, bronz, 
cink, ólom, ón, nikkel) illetve fém-
eszközöket, edényeket, fémcsöve-
ket, kilincseket, lakatokat, pipa- • 
kupakokat, szegeket stb. szívesen 
vesznek át, mint hazafias ado-
mányt. 

— Törik á göröngyöt. A ház-
tulajdonosokat dobolás utján szó-
lította fel a hatóság arra, hogy a 
kocsiút házuk felé és elé eső 
féloldalát a göröngyök elporha-
nyitása által tegyék alkalmasabbá 
a kocsiközlekedésre. A legkülön-
félébb eszközök, balták, kapák, 
csákányok, ásók, fejszék, sőt ka-
lapácsok is kerülték elő s ugy 
estek neki a házbeliek — nem 
egy helyen kacskaringós károm-
kodás közepett — a kőkeményre 
száradt göröngyök szétpüffölésé-
nek. Annyi bizonyos, hogy remekbe 
egyik sem dolgozott. 

— A katonai őrség, mint tűz-
oltó. Vasárnap reggel szokatlan 
hang riasztotta meg Szarvas lakos-
ságát, Félrevert harangok tüzet je-
leztek az első kerületben, hol vigyá-
zatlanság folytán támadt tüz borí-
totta lángba özv. /{rajcsovics Már-
ton né nád fedeles házát. Porig égett, 
bár az oltásban részt vett a 101-Ík 
gyalogezred malomőrsége is dere-
kasan küzdve a nekibőszült elem-
mel, Menteni nem lehetett a házat. 
2000 korona, meg nem térülő 
kárt okozott a tulajdonosnak» 
Azonkívül a lakók közül Fischer 
Gyula cipésznek .40 korona ára 
szerszámai, özv. Bobcsek Dáni-
elnének pedig szintén 40 korona 
ára ingósága égett oda. A ház 
nem volt biztosítva, 
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— Adót a nagyobb Jövedelemre. 
Életrevaló és humánus tervvel 
foglalkoznak- a hivatalos körök. A 
háborús viszonyok ugyanis sok 
iparág működését csaknem telje-
sén megbénították, viszont egyes 
ipari és egyéb foglalkozási ágak, 
melyek a hadi élet szükségleteivel 
összefüggenek, óriási módon fel-
1 endültek, Igazságos és méltá-
nyosan Volna tehát a nagyobb 
jövedelmeket, melyeket a háborús 
szükségletek juttattak egyeseknek, 
mérsékelten megadóztatni. Sehogy-
sem méltányos ugyanis, hogy 
amíg jól zsebelő hadseregszállítók 
s hadi cikkeket gyártók pezsgő-
ben úsznak, addig szegény becsü-
letes iparosok, kiknek talán több 
gyermekök is küzd a csatatéren, 
nyomorogni legyenek kénytelenek. 

— Nem megyünk vissza I Egyik 
csabai kórházban történt az alábbi 
jellemző eset: 

Súlyosan sérült huszárőrmestert 
fektettek az operációs asztalra. A 
műtét idejére el kellett altatni a se-
besültet. A kloroformos ruhát az 
arcára helyezték, s azután azt 
mondták neki, hogy számoljon 
kétszáztól visszafelé. A Huszár el-
kezdett számolni: 

— Kétszáz . . . százkilencven-
kilenc, . , százkilencvennyolc. 

Amikor azonban a százkilenc-
venhez ért, megint előreszámolt: 

— Százkilencvenegy... száz-
kilencvenkettő... 

Az orvos rászólt: 
— Nem előre, hanem visza. 

Az ''őrmester, aki már ái 
álom utján járt, erre hangosan 
felkiáltott: 

— Mit, vissza? Nem megyünk 
vissza 1 Előre fiuk I 

A sebesültek számára. 

Az ipariskolai kórházban ada-
koztak s Simkovics Eti 1 üveg 
paprika, id. Komlovszky György-
né 1 vég házi vászon segy nagy 
tábla szappan, gróf Bolza Pál 23 
drb. gombóc, Szakács Jánosné és 
Mihályné 3 drb. párna, 3 huzat, 
4 ing, 4 lábravaló, 2 lepedő, Har-
mati Eti 1 üveg uborka 200 cig. 
gróf Bolza Pál tészta, Sámuel 
Ella uborka, Rapkovszky Istvánné 
20 tojás, Holéczy Gizella 360 ci-
garetta, özv. Klenk Jánosné 2 
üveg paprika. Mostak: Griecsnik 
Mihályné, Simkóné, Maginyecz 
Erzsébet, Adamik Ándrásné, Gu-
tyan Pálné, Sovány Istvánné és 
Hraskó. Jánosné. 

A Triesti Általános Biztosító 
Társulat 

(Assicurazioni Generáli) 

f. ¿vi április hó 14-én tartott 83-ik 
rendes közgyűlésén terjesztettek 
be az 1914. évi mét legek. Az előt-
tünk fekvő jelentésből látjuk, hogy 
az 1914. december 31-én érvény-
ben volt éteíblztositásl tőkeössze-
gek 1,295.816.553.— koronát tet-

tek ki és az év folyamán bevett di -
•ona és 74 fil-

éleibiztositási 
osztály díjtartaléka 20.917,413 
korona és 91 fillérrel 419.031,610 
korona 88 fillérre emelkedett. Az 
életbiztositottak osztalékalapja 
0.041,461 korona 38 fillért tesz 
ki. A tűzbiztosítást ágban, bele-
értve a tükör-üveg biztosítást, a 
dijbevéiel 19,394.853,656 — ko-
rona biztosítási Összeg után 32, 
885.788 korona 77 fillér volt, 
miből 11.563,659 korona 31 fil-
lér viszontbiztosításra fordíttatott, 
ugy, hogy a tiszta díjbevétel 21. 
322,129 korona 46 fiiérre rúgott 
és ez összegből 15.485,810 ko-
rona 20 fillér mint djtartalék min-
den tehertől menten jövő évre vit-
tetétt át. A jövő években esedé-
kessé váló dijkötelezvények ösz-
szege 156.652,322 korona 43 fillér. 
A betörésbiztositási ágban a díj-
bevétel 1.873,080 korona 84 fil-
lérre rúgott, miből levonván a vi-
szont biztosítást, a tiszta díjbevé-
tel 1.032,082 korona 74 fillérttett 
ki. A szállítmánybiztosítási, ág-
ban a díjbevétel kitett 7.566,223 
korona 43 fillért, mely a viszont 
biztositásók levonása után 3.514, 
676 korona 21 fillérre rúgott. Ká-
rokért a társaság 1914-ben 48. 
992.434 K 88 f. és alapítása óta 
1212,012.598 K 55 f. fizetett ki. 
E kártérítési összegből hazánkra 
244.624,706 K 27 f. esik. A nye-
reség-iariaíékok közű 1 m elyek, 
összesen 13.978,966 K 09 f-re 
rúgnak, különösen kíemelendők: 
az alapszabályszerinti nyereség-
tartalék mely 8.604,388 K 84 f. 
tesz ki, az értékpapírok árfolyam-
ingadozására alakított tartalék, 
mely az idei átutalással együtt 2. 
575,771 K 48 f-re rug, továbbá 
felemlítendő a 160.000 K-ra rugó 
kétes követelések tartaléka és az 
ingatlan tartalék, mely az idei 
átutalással 2.638,805 K 77 fillért 
tesz ki. Részvényenként 500 arany 
frank osztalék kerül kifizetésre. 
A társaság összes tartalékjai és 
alapjai, melyek az idei átutalások 
folytán 456.949,184 K 97 f-től 
480.984,656 K 23 f-re elkedtek, 
a következő első rangú értékek-
ben^ vannak elhelyezve: 1. Ingat-
lanok és jelzálog követelések 
108.383.641 K 09 f. 2. Életbizto-
sitási kötvényekre adott kölcsö-
nök 59.112,928 K 90 f. 3. Letétbe 
helyezett értékpapírokra adott köl-
csönök 8.214,629 K 07 f. 4. Ér-
tékpapírok 257.435,899 K 59 f. 

5. Követelések államoknál és tar-
tományoknál 42.255,393 K 72 f. 
6. Tárca váltók 421,637 K 44 f. 
7. Készpénz és az intézet követe-
lései a hitelezők követeléseinek 
levonásával "5.160,526 K 42 1 
Összesen 480 984,656 K 23 /. 
Ezen értékekből 90 miliő korona 
magyar értékekre esik. 

5119-915. ikt. sz* 
Szarvas nagyközség elöljáróságától. 

HIRDETMÉNY. 
A honvédelmi minister Urnák 

5000/915. eln. sz. rendelete foly-
tán utasíttatnak mindazon 1895 
és 1891 években született fegy-
veres katonai szolgálatra alkal-
masoknak talált népfelkelők, hogy 

a népfelkelői igazolványi lapon 
megjelölt kiegészítő Parancsnok-
ság székhelyére 1915 évi május 
hó 15-én bevonulni tartoznak. 

Ugyanakkor bevonulni kötele-
sek az 1896 évben születetett és 
valamely honvéd vagy hadkiegé-
szítő Parancsnokság által önként 
soroztatásuk alkalmával a had-
sereg vagy honvédség részere be-
soroztattak. 

Bevonulásuk alkalmával 
és felső ruhát, kabátot, erős láb-
belit, evőeszközt, evőcsészét és 
2 napi élelmet tartoznak maguk-
kal vinni. 

Bevonulni tartoznak továbbá 
az összes ezideig besorozott v, 
alkalmasoknak talált egyének, a 
kik még kiképezve nincsenek és 
a csapattestük által ezideig be-
híva nem lettek. Ugyancsak tar-
toznak bevonulni mindazon fel-
szenetelt papok is a kik volt hi-
vatásukat bármely oknál fogva 
nem folytatják. 

Szarvason, 1915 április 27-én 
Elöljáróság. 

. sz. 

Hird<tn>«i>y. 
Alispán urnák 7131—915. sz. 

rendelete folytán közhírré teszi 
az elöljáróság, hogy tengerinek 
hizlalás céljára való rendelkezésre 
bocsátását alispán tír nem enge-
délyezheti, miért is az ilyen kér-
vények beadásától a közönség 
tartózkodjék. 
Szarvason, 1915 évi május 7.-én. 

Elöljáróság. 

Bergmann & Co. cégtől 
Te ÍM ebe a a—Bibe, 

egyre nagyobb kedveltségnek és 
elterjedtségnek örvend szeplő el-
len való elismert hatásánál fogva 
s a bor- és szépség gondozás-
ban való felülmulhatatlanságáért. 
Ezernyi ettimerőleréll Sok leg-
nagyobb kitüntetés I Bevásárlás-
nál óvatossági Ügyeljen nyoma-
tékosan a Steckenpferd védö-
jegyre i s a cég helyes nevére I 
Darabja 1 kor. kapható gyógy-
szertárakban, drogériákban, illat— 

szerüziétekben stb, 
Hasonlóképen kitűnő Brgmann 
Manera liliomkrémje (/Ofill. egy 
tubus). Kittinó szer női kezek 

gondozására 12-40 

kor. terjedhető pénzbüntetéssel 
fog sújtatni. 

Legalkalmasabb idő tehát a 
még be nem jelentett tengeri be-
jelentésére a f. évi május 10-12 
terjedő idő. 

Tájékozásul megjegyeztetik, hogy 
a vármegye alispánjának leg-

utóbb érkezett rendelete értelmé-
ben tengeri hizlalásra egyáltalán 
fel nem használható, ennélfogva 
utasíttatnak a birtokosok, -hogy 
bejelentett tengeri készletüket az 
élelmezésre, vetőmag és jószág 
nevelésre szükséges mennyiség 
levonásával annak idején teljes 
mennyiségében beszállítsák. 

Szarvason, 1915 május 8-án. 
Elöljáróság. 

—915. ikt. sz. 
Szarvas nagyközség elöljáróságától. 

HIRDETMÉNV. 
Felhivatik a lakosság, hogy akik 

ó vagy uj tengeri készletüket még, 
eddig be nem jelentették, azt a 
f. évi május hó 10-12-ig bezáró-
lag ai^ál inkább bejelentsék a köz-
ségháza kis tanácstermében, mert 
a pénzügyőrség amúgy is jogosí-
tott lesz a gabonakészlet bejelen-
tésének helyességéről házkutatá-
sok alkalmazásával meggyőződést 
szerezni s a kinek fel van tartva, 
vagy be nem jelentett gabonafélét 
talál, attól azt elkobozza, az ille-
tőt fel jelenti, s a bünős 2 hóna-
pig terjedhető elzárással és 600 

használ ják köhö-
gés, hurut, rekedt-
ség, elnyálkásodás és 
szamárköhögés ellen a 

o í l J J 
féle MELLKARA-

MELLÁKAT 
•• a „3 fenyővel" •• 

közjegyzőileg hitelesített 
bizonyítvány orvosoktói és 
magánosoktól. 83—I2ö 

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

N t b á o y f í i r 

t é e r l 
kisebb mennyiségben is úgy-

szintén 

ép ü l e t f a 
aroo 

Cim a kiadóhivatalban.' 5—5 

tanulni óhajtókat — nyomasztó 
helyzetemre való tekintettel — 
Igen olcsón tanltok. — Házhoz 
órákat adni szívesen megyek, 

Tisztelettel: Gaál Károly 
(Ili., Bem-utca 319.) karmester 

Csáky utca 61 sz. házban özv. 
Beiicur Istvánné féle háza 5 szo-
bából s mellékhelyiségekből álló 
lakás Szt. Györgynaptól kiadó. 
Értekezni lehet Veres Jónás „Ha-
zai biztosítási" Ügynök úrral. 
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Ezelőtt: Ürósz Árn>io is 

z a r v a s . * -út. V 

fl jánlja ujonan és dúsan berendezett 
' * ékszeráru, továbbá valódi és china-
és dísztárgyak raktárát. 

üst- és 
evőeszköz 

n 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. 

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

ROÓERI 

A VILÁGHÍRŰ * FELE 

CREME 

használata által arca 
tiszta, üde és bájos lesz. 

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 dobozt 
elfogadni, mert csak ilyen készítményért 
vállal a készitő mindennemű felelőssé-
get. A Margit-Créme ártatlan, zsír-
talan, vegytiszta készítmény, amely a 

külföldön általános.feltűnést keltett. 

Ára í K. — Margit-szappan 70 fillér. 
Margit'pouder K 120, — Gyártja: 

FÖLDES KELEMEN 

Kapható; Bugyis Andor, Teffert 
Károly gyógyszerészeknél Szarvason. 

31 

ÍI. ID. gyógy ár üt, kötszert, illatszert, báz-

a 

* 24-
mm ww a Fo 9 a z „ 

Nyomatott Sámuel Adolf könyvnyomdájában Szarvason, 
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