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Szarvas

SZERKESZTŐSÉG;
Beücey-iít 9 szám, hová a lap szellemi
részét illető közlemények küldendők.
Kéziratot á szerkesztőség nem ad vissza.
Nylltiérbea egy sor közlési dija 50 t.

• Távol küzdő, kedves földiek mikor gyilkos tüzelés,
idegölő fárasztó murika után
megpihentek s gondolatotok
szomorú vágyódással röppen
a ti kedves otthonotok felé,
jól tudom, hogy a nehéz
tusákban megedzett, kemény
katonaszivetek egy kicsit mégis csak ellágyul s kinek
felesége, gyermeke, kinek
szegény
öreg
édesapja,
anyja s egyébb hozzátartozója jutván eszébe, szomorú
sóhajok, között veszi a
tollát, irőnját s levelet ir
haza. És olvassák otthon hol
büszkén, hol szorongó érzelemmel s a szemeket könny
futja be. De sok kéz
csolódik ilyenkor imára.
A jó isten alig
szinte meghallgatni a hozzá
esdőket. Mind egyet kiván :
„Segitsd uram haza a távol
küzdőt egészségben, diadalmas harc után 0 .
Különben hazulról nincs
sok üzenni valónk, legfeljebb az, hogy nagyon nehezen várnak vissza benne-

F é l k a t o i j a i

A szarvasi ev.
igazgató-lelkészének, Kelló
Ousztávnak sógorát, Lügner Alfréd Századost, fényes
kitüntés érte. A kiváló katonaember ugy a déli, mint ^ az
északi harctéren oly ritka
fegyelmezettséggel és kitartással vezette századát, a
legválságosabb helyzetek közepett is, hogy nem egy üt-

Társadalmi

és szépirodalmi

FELELŐS SZERKESZTŐ:

hetilap

KRECSMÁR1K ENDRE

H a z a f i a s «V. « g y b á z .
teket derék földiek, az itthoniak. A község csendes,
A szarvasi ev. egyház
hiszen elmentek már a g y e i hazafias áldozatkészségének
reksorból nemrég kikerültek? szép tanújelét adta az első
hadikölcsön idején is, mikor
is. Az utcák hallgatag szelíd
is 10.000 koronát jegyzett
házikói megvannak, a ker- e hazafias célra. A második
tekben sok szép virág nyí- hadi hadikölcsön kibocsátása
lik, de nem tépik le a leá- alkalmával ismét megnyilatnyok, mert nincs kiknek adni kozott áldozatkészsége, ujabb
oda. Gyakran szólanak a ha- 10.000 koronát jegyezvén
ezen atkalom mai is. Igaz
rangok is. Panaszos a hangörömmel vesszük e nemes
juk nagyon, el is sirattak felbuzdulást s teljes elismerés
már nem egy vitézt. Üres illeti e szép cselekedetéért
és kihalt minden itthon, mint az ev. egyházat.
egy nagy temetőben. Az
Az ú j ö o k é o t t s c k .
emberek
némán, szótlan,
A hadügyminisztérium közli
gondterhes arccal jámak-kel- velünk, hogy az uj sorozás! alkalmasoknak talált népDe majd eleven lesz itt felkelők közül azok,,akik 1878
minden, csak ti visszatérje- és 1890 közt születtek és
tek. Nagy s fényes diadalok hároméves szolgálatra* vagy
után ha majd büszkén lép- a háború tartamára önként
tek, ismét a ti kedves szülő- lépnek a hadseregbe s azok,
földetek áldott rögére, ün- akik 1892 és 1894 közt szünepélyesen fognak zúgni az lettek s egyéves önkéntesi
összes harangok, hálaének joguk van, a következőképen
zendül minden ember ajkán oszthatók el az egyes csas virággal hintik tele azt az patnemek k ö z t : A gyalogutat, ahol elhaladtok, ti a ságnál és vadászoknál: nincs
magyar dicsőség, a magyar korlátozás. A lovasságnál:
becsület hűséges, vitéz har- az első kategória számára
cosai ! Jöjjetek mielőbb haza, nincs korlátozás, á második
segitsen
az isten vissza kategóriából ezredenként két
mindnyátokat!
önkéntest vállalnak. A táboríés hegyitüzérségnél: nem
vesznek fel önkénteseket.
Vártüzérségnél: zászlóaljan5
l ^ é p e V
ként áz első kategóriából 3,
közét győzedelmes sikerét a másodikból 2 önkéntest
mozdította elő. Értékes hadi vállalnak. A vonatcsapatnál :
sikereiért a III-ad osztályú az a) kategóriából 4. a b)
vaskorona rendet kapta a
kategóriából 2 önkéntes léphadi ékítményekkel. E kitüntetéssel lovagi cim jár s het be. A távíró- és vasúti
csakis magasrangu katonai ezredhez és az egészség*
méltóságok szoktak rendes ügyi csapatokhoz nem lepkörülmények között e ritka het be önkéntes. Az önkénkitüntetésben részesülni. Kí- tes belépésre az illető népvánunk minél szebb, ujabb felkelési évfolyam általános
sikereket a jeles katonának.
bevonulási napját megelőző
• TT
nap az utolsó határidő.

21

szám.
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^ -üt 9 szám, hová az előfizetési
.. és a hirdetési pénzek küldendők. ••
Előfizetési Egész évre 8 K, félévre 4
K, negyedévre 2 K. Egyes szám 20 t

0
F. hó 18-án rövid tárgysorozatu
közgyűlést tartott „Szarvas község
képviselőtestületé. A gyűlés főbb
ügyei voltak;
A IV-ik kerületi bábái állás betöltésére vonatkozólag a közegészségügyi bizottságot kérték fel,
szakvélemény beadására. Az alispán rendelete szerint a vetőmagkölcsönért fordulók részére a községi alapokból lehet segélyt adni.
Örvendetes tény, hogy Szarvason
senki sem jelentkezett vetőmagkölcsönért.
A községi iparostanonc-iskola
felügyelő-bizottsága kérvényt adott
be cipész- és szabó-szakrajztanitói
állások szervezése iránt. Utasították a főjegyzőt., hogy az iparostanoncisícolai igazgatóval
való
megbeszélés és megtárgyalás alapján tegyen erre nézve javaslatot.
A hadi kölcsönre 100.000 korona lombardirozását határozta el
a közgyűlés, nagy lelkesedéssel.
Egyben megbízták a bírót és főjegyzőt, hogy a hadikölcsönjegyzésre a helybeli két lapban is buzdítsák a lakosságot s a lelkészeket is kérjék fel, hogy ők is buzdítsák szószékről a népet

HÍRE
*

*

*

— egyházkerületi biztosok. A
szarvasi ev. tanítóképző junius
hóban tartandó befejező képesítő
vizsgálataira a bányakerületi ev.
püspök az elnökön kivül két kerületi képviselőt is küldött ki
Reviczky László békési főesperes és Molnár János ig. tanitó
személyében,
— Békéscsaba 2 0 0 . 0 0 0 koronája. Békéscsaba képviselőtestülete az ujabb hadikölcsönből
nagy lelkesedéssel 200.000 koronát jegyzett,

— A k a t o n a m ó m ö k előléptetése. Bekő Ferenc szarvasi
mérnök, népfelkelő utászhadnagy
a májusi előléptetés alkalmával
főhadnagyi rangot kapott.

— Berendelés.

1915, május 23.
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Társadalmi

—. S z a r v a s k ö z s é g hadikölcsönjegyzése. Szarvas köz-

életünk népszerű, lelkes tevékenységű tagját, Dr. Friedmann Ernő ség hazafias áldozatkészségének
szép bizonyitékát adta. A legufőrabbit, mint tábori lelkészt, szol- tóbb tartott képviselőtestületi közgálattételre berendelték, Lelkészi . gyűlésen 100.000 koronát lomteendőit a délvidéki harctéren bardirozott, szabad kötvényekkel,
fogja teljesíteni. Igaz rokonszen- a második hadi kölcsönben.
vünk kiséri nemes kötelességtel— A gyakorlóiskola vizsgája.
jesitésében.
A tanítóképzővel kapcsolatos gya— F a a c h i n g e r Adolf ki- korlóiskola vizsgája az elmúlt
tüntetése. Egy agilis katona- szerdán d. e. ment végbe a taníembert, a körünkben is rokon- tóképző disztermébén. A vizsgászenvesen ismert -Faschingger laton a szülőkön kivül megjelent
Adolf kapitányt szép kitüntetés a tanítóképző intézőbizottságának
érte. Az ellenség előtt tanúsított elnöke Havi ár Dániel, továbbá
vitéz magatartásáért „signum la- Mikler Sándor megyei m. kir.
udis" kapott. Kívánunk minél több tanfelügyelő, ki az üj választójogi
hasonló szép sikert.
törvény értelmében a Yl-ik osz— 2 0 milliméteres esö. Az tályt vizsgáztatta meg, szép eredelmúlt csütörtök éjjel csaknem ménnyel. A gyakorló iskola vezehusz milliméteres eső esett. A tője az idei tanévben Piiiszki]kszomjas föld mohón szedte ma- nos ev. tanító volt, ki a legnemegába az éltető nedvességet s a sebb fáradozással teljesítette higazdák aggodalmas arca is fel- vatását, fényes sikerű vizsgát prokerült, lévén több reményük a Sukálva. A vizsga befejeztével
bő termésre.
[{recsmárik Endre helyettes igaz— Ifjúság a hadi kölcsönre. gató mint vizsgaelnök intézett
Az ev. tanítóképző ifjúsága haza- buzdító beszédet a gyermekekhez.
fias áldozatkészségének
ujabb
tanújelét adta ama nemes cselekedetével, hogy az ifjúsági zászlóalapból, melynek megteremtője
Tömörkényi Dezső ifjúsági önképzőköri tanárelnök volt, 300
koronát szavazott meg
hadikölcsönre/

— S z a r v a s i édkiidtbirák.
A f. évi második esküdtszéki
ülésszak junius hó 7-ik napján
kezdődik. Hét vagy nyolc ügy
kerül tárgyalásra, melyekből négyet . már kitűzött a biróság.
Szarvasról esküdtek lettek: Bárány Béla vaskereskedő, Darabos
Mihály hentes, Oaál Pál kovács,
Klimaj Mihály csizmadia, Kőnig
Adolf kereskedő, Liska Soma
sertéskereskedő, Pivarcsi Mihály
földmives, Szlovák János földmives. Helyettes esküdlek valamennyien.

— Mozgalom Dr. H o r v á t h
Dezs ö érdekében. Békésmegye s. tanfelügyelőjét Hunyadmegyébe helyezték át ily minőségben. Mivel a értékes kulturmunkát végző ifjú s. tanfelügyelő
távozása veszteséget jelentene megyénk kulturális életére, lelkes
mozgalom indult meg érdekében
s tekintélyes tanügyi kapacitások
fogják kérelmezni a kultuszminiszternél az áthelyezés mellőzését.
— Visszaélés. Kapzsi ügynökök bekóborolják a község külterületi helyeit s összevásárolják
a szalmát olcsó áron s duplán
a rekvirálóknak. Figyelmeza
szalmatulajdonosokat,
hogy ne Üljenek fel ezen kapzsi
üzérkedőknek, mivel súlyos veszteségét szenvednek azzal,
ha
feleáron engedik át e haszonlesőknek szalmájukat.

— P a n a s z a lószerszámr e k v i r á l á s m i a t t . Többek ré-

— Tlem jntalmdzza a megye
a tanítókat. A megyének tudvalevőleg van egy közművelődési
I pénzalapja, amelynek kamatait a
- szabályrendelet értelmében szét
szokta osztani évente a megye a
tanitás terén nagyobb sikert arató
tanitók között. Ilyenkor szokott
összeülni a vármegyei közművelődési bizottság a megjutalmazandó tanitók, tanítónők és óvónők kijelölése céljából. A héten is
ülést tartott Ambrus Sándor alispán elnöklete alatt a bizottság és
akként határozott, hogy az idén
nem osztja ki a kamatokat, részint
azért, mert a tanév hézagos, rövid, részint pedig azért, mert sok
érdemes tanitó van oda a harctéren, akikre nézve sérelmes volna,
ha kihagynák a megjutaímazottak
közül őket csak azért, mert védik
a hazát. A két öcsödi óvónőt
azonban megjutalmazza a bizottság. Egyelőre kiküldötte Varságh
Bélát, Haviár Dánielt, Mikler tanfelügyelőt és Wieland főszolgabírót a két óvód a taneredményének
megvizsgálására.

— Önképzőkör! záróünnep« A
széről panaszos megjegyzés tör- f. hó 24.-én d. ü. 5 órakor tartént arra nézve, hogy a lószer- tandó helybeli áll, polg. leányszámok lekviráiásánál meglehető- iskola önképzököri záróünnepének
sen figyelmen kivül hagyják azo- tartalmas műsorát az alábbiakban
kat a helyeket, hol különösen közöljük:
1. Erődi. „ISTEN, KIRÁLY,
szép eredményei lehetne rekvirálni,
holott ahoí egy-két régi, talán" * HAZA". 3 hangra énekli á III. és
már erősen viselt szerszámot ta- IV. osztály.
2. ÖNKÉPZÖKÖRI TITKÁR JElálnak, azokat teljes szigorral
LENTÉSE. Tartja: Matthiász Elrekvirálják. Valószínű, hogy
rekvirálók nem ismerik eléggé az vira IV. 0. tan.
3. Molnár János: „LEVÉL A
itteni rekvirálásra különösen alTÁBORBÓL". Előadják:
kalmas helyéket ?

11. Heltaf Jenő: „AKIK ITTHON MARADTAK". Előadják:
Nagyapa: Komlovszky Irén tfm. tan.
Fiatal asszony: Wigner Mária tfm. tan.
Fiatal leány: Megyery Margit tfm. tan.
Kis fiu: Plenezner Ella II. oszt, t.

12. Mézei L.: „DALRA FÖL".
Induló. 3 hangra énekli a III. és
IV. osztály.
Az előadás jótékonycélu s ezért
is melegen ajánljuk a közönség
figyelmébe.
— Felkérjük azon t. előfizetőinket, kik lapunkat bármi okból
nem kapják pontosan, szíveskedjenek azt a kiadóhivatalban bejelenteni.

A

sebesültek

számára.

A Vörös-Keresztnek adományoztak : Czinkoczky György
II—153. 12, Csankóvszky Pál és
társai báli j. 7, Roszjarovicz János táncmulatságából: 34, Izraelita Szent Egylet utján: Feiermann
Lajos 5, Gerlei Jenő 3, Dr. Faragó Mór 10, Grósz Mór 5, Schreiber Lipót 10, Walfisch Márton 3,
Készt Sándor 7, Német Imre 1,
Weisz Márkusz 1, Klein Mór 2,
Ungár Jónás 5, Müncz Sándor 1,
Steinfeid Dávid 1, Wigner András
5, Weiczner Gáspár 1, Bankó
János és tr. báli tjöv. 30.60 K.
Összesen 143.60 K. Szilágyi János
I—247. 10, .. Kellő nagytisztelelü
ür utján : 'Molnár György 10, Rapkovszky Pál 20, Balczó István 10,
Osgyan Mihályné 4, Lestyan Mihály 50, Skorka János 4, Velky
János 10, Brusznyiczky János 5.
Összesen: 166 korona 60 fillér.

Az Ipartestületi kórházban ada-

koztak : Tóth Mihályné 1 doboz
hüvely, 5 doboz dohány, Marsai
— Mindig g y á s z i s t e n Sománé 1 doboz dohány, Gnett
tisztelet. A harctéren elesett,
Mártonné 60 fej saláta, Gráfik
Mihály 5 K, Baginyi Sándorné
vagy ott kibetegült s idegenben
10 üveg befőtt, Bárány Béláné
elhunyt hőseink emlékét minde4. „ZÁSZLÓS". Irta: Koncz Já- 100 drb. cigaretta, Szrnka J. Jánütt kegyeletesen idézik az ittnos. Szavalja: Marsai Ilona III. nosné 2 kanna tej, gróf Bolza
hon maradott szenvedők emlékePál 24 drb. tészta, Gombár György
oszt. t
zetébe. Kondoroson is vasárna5. Szent—Gáiy Gyula: „CSAK 1 kanna tej, Szilágyi János 1 fazék lekvár, Deutsch Ármin 200
ponként van gyászistenitisztelet
MAGYAROK LEGYÜNK". Énekli drb. cigaretta, Magyar Györgyné
az ev. templomban. Legutóbb Kóaz I. II. o.
súrolt.
czi Mihály szarvasi illetőségű, Lo6. Az egész iskolai évben irt
soncon eltemetett 34 éves családdolgozatok közül a legjobbnak taapáért, majd Jelen Mátyás Brassólált mü felolvasása a szerző által.
ban eltemetett 23 éves ifjúért volt
7. „FELTÁMADUNK«. Irta:
nagy részvét mellett ilyen gyászBenedek Elek. Szavalja: Bux Olga
tisztesség. Pünkösd 2-ík ünnepén
* *
IIL oszt. t.
pedig Lada Sándort búcsúztatják,
8. Altai Margit: „AZ ÖNKÉNaki Zemplén megyében hunyt el
TPirős pünkösd.
TES NŐSEREG". Előadják:
még december 6-án súlyos sebei: Generális: Haviár Emi IV. oszt, t.
Illafterhes píros
ben. Virrasszon az elhunytak fö- . Leánya : Emi, Turek Tilüa 111» oszh i.
Te szép ünnep itt oagy itt,
lött a hálás nemzet kegyelete I
Magda; Belopotoczky Zsuzsi IV. oszt, í.
Margit: Almássy Erzsi IV. oszt. 1.
Jjobogíasd a béke itielkí^
— Kisegitö kórház. A kon- Vera: Sebes Vera IV. oszt, t.
A ftereíi nagy oilág felett,
doros! községi kiségitő kórház*az Erzsike: MetWegy Zsuzsika IV. oszt. t.
A bétiéneli zászlait.
ev. egyházi uj iskolában van el- Piroska: Simon Ilona IIL oszt. t.
Édes anya: Deák Margit III. oszt. t.
1-sö leány : Kovácsik Erzsike 11. oszt. t
U-ik leány: Gerlei Margit II. oszt. t.
Ill-ik leány: Pilíszky Lujza 11. oszt. t.
Katona: Matthiász Piroska.

helyezve. A község részéről 15
beteg ellátása volt bejentve. Ez
a létszám ma már 32-őre emelkedett. A lakosság nagy áldozatkészséggel gyámolítja szegény sebesültjeinket s valóban dicséretet
érdemel nem lankadó buzgalmáért

Ágnes : Neumann Jolán III. oszt t,
Lili í Paáí Rózsi IV. oszt. t.
Boris szóbaleány: Déri Mária IV. o. I.

9. Véber K,: ö A VIZEM", Énekli
a III. és IV. oszt. kis kara.
10. „MAGYAR". Irta : Komjáthy
Jenő, Szavalja: Glasner Ilona IV.
t.

oáget

a liáborüna^

Ne fölyjen .több ember per,
Tan már eldg ezoegy ároa,
fos v'úéz a sírba zarpa,
$ üéríel ázott csatatér.

Forschaer Btfe.
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a
A hosszura nyúló háború vérben és vagyonban ujabb és ujabb
áldozatokat kíván a nemzettől,
A hadviselés érdekeinek ellátása
a Kormányt uj hadikölcsön kibocsátására indította. A kölcsönre
vonatkozó aláírási felhívások, a
helybeli pénzintézetek bő tájékozást nyújtanak a jegyzés feltételei
és a kötvények magas jövedelmezősége .iránt.
Szarvas nagyközség az első
hadikölcsönre 150.000 koronát, a
másodikra 100.000 koronát jegyzett. Az utóbbira
vonatkozó
126/1915. kgy. számú képviselőtestületi
határozatban
megbízást nyertünk, hogy városunk
hazafias közönségét a hadikölcsön jegyzésében való tömeges,
részvételre hirdetmény útján is
Hazafias örömmel teszünk eleget a képviselőtestület megbízásának.

Polgártársak! Fiaink, katonáink dicső, győzelmes harcokban
adják, ontják véröket a Hazáért.
A társadalom el nem -lankadó áldozatkészséggel végzi háborús feladatát : dolgozik, ad, gyűjt, ápol,
jótékonykodik.
Községünk minden elismerést
megérdemlő módon veszi ki részét a háborús áldozatkészségből.
Több mint 4000 ember áll a mi
fiainkból fegyver alatt, Naponta
felveri érettök szorongó lelkünk
csendjét a dicsőséggel elesők
gyászhire. Kórházainkban állandóan 150—200 sebesült katona
nyer gondos ápolást és ellátást.
Takarékos népünk feleslegeiből
nagy sikerrel rekvirált a hadvezetőség. A hiányzó munkaerőt páratlan szorgalommal pótolja az
öregek, nők, gyermekek munkaszeretete ; határainkban nincs parlagon maradt terület.
Az állatok a' termények ára ciroén. óriási összegek jutottak gazdaközönségünk kezéhez. Az elrejtett tőke ma ellensége az országnak. A haza oltárára kell tenni
ma mindent a mi nélkülözhető I
A mindennél drágább vért lelkesedve adjuk, adjuk oda — hiszen
csak kölcsön adjuk — vagyonunkat is. Magunkat védjük, ha a
közt, a drága Hazát segítjük. Az
ágyuk, a szuronyok, a hadsereg
áttörhetíen páncél szekrénye őrzi
igazán a mi vagyonunkat, a ládafiába rejtett pénz értéktelen kavics lesz ha a nemzeti védelem
szent ügye elbukik.
Legnagyobb ellenségünket, a
legfélélmesebb tömegűt niár levertük, méltán bizhatunk a végső
győzelemben,
Bizunk hazafias
Közönségünk kifogyhatlan áldozatkészségében s ezért lelkesen

hívjuk, tegye felesleges filléreit
a haza oltárára, jegyezzen a most
aláírásra bocsátott hadikötvényekből, s eként is tanúságot téve becsületes magyarságáról, szaporítsa,
erősítse a fenyegetett Haza győzelmes fegyvereit.
Szarvas, 1915 május hó 20.
Hazafias tisztelettel
az Elöljáróság nevében :
Kollár Lajos - Príbelszky Pál
főjegyző.
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Szarvas

sz.

nagyközség

elöljáróságától.

HIRDETMÉNY.
Szarvas nagyközség elöljárósága ezennel felhívja a cséplőgép tulajdonosokat, hogy az Országos Gazdasági Munkáspénztár
Igazgatóságának 2498- -1915 sz.
rendelete folytán cséplőgépjük körül alkalmazandó összes munkásaikat (a vizsgázott gépész kivételével) baleset ellen múlhatatlanul biztosítsa.
Mindazon cséplőgéptulajdonosok, kik ezen felhívásnak eleget
nem tennének, az 1912 : VIII. t.
c. 12. §-ába ütköző kihágás miatt
a törvény teljes szigorával fognak
büntettetni.
Szarvason, 1915 évi május
Elöljáróság.

6206—915 ikt. sz.
Szarvas - nagyközség ' elöljáróságától:

HIRDETMÉNY
Szarvas nagyközség elöljárósága felhívja a hadbavonult vizsgázott (cséplőgép) fűtők hozzátartozóit, hogy vizsgabizonyítványaik bemutatása mellett legkésőbb 1915 évi május hő 25-ének
délután 5 órájáig a cséplési munkálatokra való szabadságolásukhoz leendő összeiratásuk végett
okvetlenül jelentkezzenek. Az elkésetten jelentkezők figyelembe
vehetők nem lesznek. A legutóbb
irt tábori lap illetve jelenlegi teljes cimük elhozandó.
Szarvason, 1915 május 20-án.

Elöljáróság*
//

3.

- 9 1 5 . ikt. sz.
Szarvas nagyközség

elöljáróságától.

Hirdctméoy.
A M. kir. honvédelmi miniszter
urnák 5555—915 eln. sz, rendelete alapján utasíttatnak mindazon B. alosztályu 1892, 1893
és 1894 évben, valamint az 1878
évtől 1890 évig született népfelkelésre kötelezettek, akik a jászberényi, szatmárnémeti,
besztercebányai,
munkácsi,
igiói,
trencséni, t kolozsvári,
dévai és
osyeki honvéd kiegészítő parancsnokságok területi körletébe tartozó
sorozó járásokban összeirattak, s
az 1914, vagy 1915 évben a népfelkelési bemutató, vagy utó bemutató szemlén népfelkelesi fegyveres
szolgálatra alkalmatlannak találtattak, vagyhaalkalmasnak osztályoztatok is, de később a népfelkelési
tényleges szolgálatból alkalmatlanság folytán elszabadságoltattak, tekintet nélkül arra, hogy az illető
egyének magyar, illetőleg osztrák
állampolgárok, avagy bosznia hercegovinál tartomány illetőségűek
e, népfelkelési fegyveres szolgálatra való alkalmasságuk tekintetében az érdekelt sorozó járás
székhelyén 1915 évi május hó
26-ától junius 23-ig terjedő időben tartandó
népfelkelési pótszemlén jelenjenek meg.
Mindazok, akik a fenti kiegészítő parancsnokságok körletében
állottak,
népfölkelő bemutató,
vagy utó bemutató szemlére öszszeirattatásuk végett a katonaügyosztálynál legkésőbb 1915 évi
v.május hó 25-ik napjának d. u. 5.
órájáig annál is inkább jelentkezzenek, mert az elkésetten jelentkezők a törvény teljes szigorával
büntettetnek.
Szarvason, 1915 évi május hó 14.
Elöljáróság.

Szarvas nagyközség elöljárósága
felhívja a gyapjukészlettulajdonosokat, hogy készletüket 48 óra
alatt, de legkésőbben 1915 év
május 25. napjának d. ,u. 5 órájáig a katonaügyi jegyzői irodában múlhatatlanul jelentsék be,
kik ezen bejelentésnek eleget nem
tennének, a törvény teljes szigorával foghak büntettetni.
Szarvason, 1915 május hó 22-én.

Adakozzunk a Vörös
Kereszt
Egyletnek!
vas- és festékkereskedésében.
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közjegyzőileg
hitelesített
bizonyítvány orvosoktól és
magánosoktól.
85—120

Csomagja 30, doboza 6 0 üli.
Kapható minden gyógyszertárban
és
drogériában.

anyatár

fényképezőgép,

mely műkedvelői fényképezőknek alkalmas, <e//es: /<5-

karban, készpénzért ked»
vezö fizetési feltételek mellet eladó.
Cim e lap kiadóhivatalában megtudható.

n
Bergmann
TetMcbeo

& Co. cégtől
a—j

egyre nagyobb kedveltségnek és
elterjedtségnek örvend szeplő ellen való elismert hatásánál fogva
s a bőr- és szépség gondozásban való felülmulhatatlanságáért.
Ezernyi eUtmerölc vél l Sok legnagyobb kitüntetés í Bevásárlásnál óvatosság! Ügyeljen nyomatékosan a Steck'enpferd védőjegyre és a cég helyes nevére!
Darabja 1 kor. kapható gyógyszertárakban, drogériákban, illatszerüzletekben stb,
Hasonlóképen kitűnő Brgmann
Mariéra liliomkréinje (80 fill. egy
tubus). Kitűnő szer női kezek
gondozására
13-40
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Hird^tiQtoy.

T A N O N C U L FELVÉTETIK

ei

használják köhög é s , h u r u t , rekedtség, elnyálkásodás és
szamárköhögés ellen a
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Elöljáróság;
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a „3 fenyővel".
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h a s z n á l a t a á l t a l ai*ca
t i s z t a , ü d e és b á j os lesz.
A Margit-Créme a főrangú hölgyek

•

BSSfl

kedvence szépítő szere, az egész világon el van terjedve. Páratlan hatása
szerencsés összeállításában rajlik, a bőr
azonnal felveszi és kiváló hatása már
pár óra alatt észlelhető. Mivel a M a r git-Orémet utánozzák és hamisítják,
tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt
elfogadni, mert csak ilyen készítményért
vállal a készítő mindennemű felelősséget. A Margit-Créme ártatlan, zsírtalan, vegytiszta készítmény, amely a
külföldön általános feltűnést keltelt.

a j á n l j a ujonan 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.
mindenféle zseb-, fali-, harang- és
* hárfaharang ütő inga órákban, látszerészeti cikkekb e ^. és! tajtékárukban.
J
1

I

Ára 1 K. — Margit szappan 70
Margit-pouder K 1.20. —

Kapható;
Laptulajdonos: ÖZV.

ADOLFNÉ.

Bugyis Andor, Teffert
Szarvason.
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