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SZERKESZTŐSÉG:

Társadalmi

Belicey-út 9 szám, hova a lap szellemi
részét illető közlemények küldendők.
Kéziratot a szerkesztőség nem ad vissza*
Nyílttérien
egy sor közlési dija 50 f .
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Mindjárt rámondjuk, hogy

XXVI. évfolyam
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és szépirodalmi

FELELŐS SZERKESZTŐ
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KIADÓHIVATAL:
Belicey-út 9 szám, hová áz előfizetési
•• és a hirdetési pénzek küldendők. ••

Előfizetés: Egész évre 8 K, félévre 4
K, negyedévre 2 K. Egyes szám 20 /.
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csontgyürüt küldött, levelében
a következő lelkes sorokat fűzve
ez ajándékhoz.

a bor
A njúSzkafoglyok
rci)det VágQak.

£zek&

nál, hogy a túlerőltető munka
végzéséhez épen nem méltó
hitvány kosztot adnak, csodáljuk nagyon, hogy ami intelligens gazdáink között akadnak olyanok, akik nem tudják megérteni, hogy kenyéren és vizén aligha szerezhetni annyi izomerőt, hogy
reggeltől estig képes legyen
valaki a kaszát forgatni.

Teljesen meg vannak elégedve min denütt a gazdaemberek a mezei munkára
kapott orosz foglyokkal. Kitűnő munkások, széles rendét vágnak s még panaszkodnak is, hogy bizony nekik rövid a magyar kasza.
Ha a munkaadó teával és
dohánnyal is kedveskedik neVeszedelem» f e l v e z e t i
kik, ugy valósággal úsznak
a boldogságban. Üres ide- a s z ő l ő k e t
jökben igen kédélyes^„Qer é. A vizözönre ^ emlékeztető
rendáson pl. egy kedves esőzés nagy veszedelmet zúgazdájukat cárnak kiáltották dított a szőlőkre. A peroki s körmenetben vitték kö- noszpóra rohamos elszaporül. Békékésmegye mintegy rodását tette lehetővé. Nem4200 hadifoglyot foglalkoztat. csak a leveleken megtelepedő
peronoszpóra számára nyitotta meg az utat a rendelMérce alá kerülnek
lenes sok csapadék, de az
a v e * f i ú k IS.
úgynevezett
szőlőfürtperoMár tudniillik értve a 43-50 noszpóra is gyönyörűen nekiéves népfelkelőket, akik ez- indulhat. Nagy baj, hogy a
idő szerint még ugyancsak rézgáli c s„ a fürtperonoszjobban értenek a csendes póra irtásához szükséges rézpagát ultimóhoz, mint a man- kénpor nagyon fogytán van.
licherhez. A száraz tény kü- Az elmúlt három év különlönben az, hogy a Minden- ben is kedvezőtlen volt a
ható nagyobb gyönyörűsé- szőlőtermésre s ha most engére a 4 3 - 5 0 - Í k évfolyam- nek az ujabb veszedelemnek
béli népfölkelők összeírását kellően nem tudunk majd
és sorozását a honvédelmi gátat vetni, ugy ősszel szőlő
miniszter augusztus 23-tól ok- hely ett fügét szüretel hetünk.
tóber 7-ig terjedő időre tűzte
Besztercebányán
minden ki. Az erre vonatkozó renhivatásos kofa vagy termelő deletet a hivatalos lap egyik
igazolványt kap és csak azoklegközelebbi száma hozza,
nak szabad árulniok, akiknek
ily igazolványuk van.
PaijaSz a ro&z koSzt
Egy vitéz szarvasi földink,
Bizony bizony Szarvas
Frankó Márton szakaszvezető, ki
nemcsak földrajzilag, de üda déli harctéren teljesít szolgálav ö s intézkedések tekintetéTürelmes a muszka natot, érdekes ajándékkal lepte meg
ben is meglehetős mesze esik
de ami sok, hát az a szarvasi ev. tanítóképző múzeBesztercebányától.
égis sok. A szegény hadi- umát. Késsel és reszelővel sajátfoglyok több gazda ellen pa- kezűleg készített s őfelsége arcnaszt emeltek az elöljáróság- képével ellátott művészi kivitelű

iiyira okosat, hogy érdemes
volna követnünk nekünk is,
kiket, mint valósággal elátkozott fogyasztókat, a termelők embertélen kapzsisága
s a vandálókkal egy nivón
álló kofák példátlan garázdálkodása teljésen a tönk
szélére juttatott. Hiszen ami
nálunk a piacon történik, az
ríkitóan förtelmes példa arra,
hogyan lehet fényes nappal,
mindenki szeme láttára rabolni, minden súlyosabb következmények l i C il ?•
térjünk a dologra.
Hát mi is történt tulajdonképen
Besztercebányán
ebben a világháborús nyomorúságban ? A maximális
árak megállapítása után a termelők Besztercebányán is,
mint Szarvason, sztrájkba
léptek, a piacról elmaradoztak. Maximális árak tehát
voltak, de árucikk nem.
Az ottani rendőrfőkapitány
azonban kemény ember, akinek ugyancsak helyén van
az esze. Kihirdette, hogy a
piacról elmaradott árusokat
örökre kitiltja a piacról, ha
záros időn bélül ki nem jelentik, hogy hajlandók árulni.
Persze lett nagy rémület a
piaci piócák között, Szépen
visszasompolyogtak s beszüntették a nappali rablá-
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„Isten adta ügyességem felhasználva,
a szarvasi ág. hitv. év. tanitóképző
intézetnek, mint az én volt kedves
tanitóim nevelőjének, mellékelve kül- ^
dök egy csontgyürüt Pihenésre adott
időmben készítettem, szívesen, odaadással."

Levelében végtelen melegséggel emlékszik meg szülőközségéről s jó tanítóiról.
„Még ebben az élethalál harcban is
odarepülnek gondolataim a Körözsmenti szép alföldi községbe, az énkedves szülővárósomba. Kétszeres
okom van erre. Egyik: ott születtem,
ott ván kis családom, énnek földje
táplált eddig is ; véres verejtékkel ott
kerestem a mindennapi kenyeret kis
családom számára. A másik o k : ott
neveltek belőlem
tanitóim érteid
mes, gondolkodni tudó, józan s igáz
magyart".

A szülőhely és az egykori tanítók iránti hála eme megindító
megnyilatkozása de sok hálátlan,
üres lelkű ember számára szolgálhatna gyönyörű, tanulságos és
intő példa gyanánt ?
Isten óvja és segítse haza mielőbb ezt a nemes lelkületű vitézt, erőben, egészségben s diadalia^ mindnyájunk igaz örömére.
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— Az arád—békési ev. egyházmegye közgyűlését, mely legtöbbször Békéscsabán, mint az
egyházmegye legnépesebb helyén
szokott lenni, ezidén Aradon tartják meg, Július 28-án nyitja meg
az ülést Csepregi György elnök,
békéscsabai főesperes, mellette elnököl az egyházmegye világi felügyelője báró So/ymossy
Lajos.
— Tanítók gyűlése. A „Békésmegyei Tanító Egyesület" ezidei
közgyűlését f. hó 23-án tartotta
Békéscsabán, az ev. egyház tanácstermében. A gyűlés látogatottság tekintetében messze mögötte maradt az előző évinek, oka
ennek a sok hadbavonulás; A gyűlésen Uhrin Károly csabai ig.
tailitó elnökölt.
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— TÜE h a r a n g k i s é r ő t
n é l k ü l é s b a l e s e t e k k e l Először magát a tüzesetet • mondjuk
el. Péntek .délután a lll-ik kerületben levő f(ondacs György-féle
háza nádas teteje, melyben B/askó
János asztalos, a tulajdonos veje
lakik, lángba borult és teljesen
leégett. A kivonult tűzoltók közül
Szitó Vincze tüzőrt az égő ház
faláról leütötte egy elszenesedett
gerenda. Szerencsére komolyabb
baja - nem ' történt
Ugyancsak
majdnem súlyosabb baleset érte
BracJlrmJános kéményseprő mestert is, kinek baMcarja sérült meg,
És most jön a legérdekesebb. Nálunk kezd divatba jönni, hogy
a tornyokban csaknem a tüz
után fognak hozzá a harangozáshoz. így történt ez pénteken
is- Égett, lángolt a Kondacs-féle
ház javában, a harangok azonban
némán hallgattak. Az ó-templom
tornyában verték legelébb félre
a harangot. De ott is. az első
harangütés után a harangozó
olyan pauzát tartott, mintha bóbiskolva harangozott volna. Nagy
elismeréssel kell szótanunk azonban az utólagos harangozásról.
A tüz végén már egész szépen
benne volnának a „svung"-ban
ami álmos toronyőreink. Sőt hajlandók volnának még akkor is
félrekongatni a harangokat, amikora porig leégett házat már újra
is épitik.
— B a g i Lajos verse.
Nemrég közöltük lapunkban Bagi
Lajos postatiszt levelét, kinek
sikerült megszöknie, rendkívüli
viszontagságos módon orosz fogságából. Kalandos menekülését
versben is megénekelte. Versének különösen ama részét, melyben kis leányát köszönti születése napján, lapunk legközelebbi
számában hozzuk.
— F e l f r i s s í t e t t é k a Körözs vizét, leliet fürödni
Ami szegény megboldogult, vagy
ha -ugy tetszik, holt-Körözsünk
vize ugyancsak megposhadt már,
nélkülözvén a felfrissítést.' Az
élő-Körözsből azonban a napokban bő friss vizet kapott s valósággal ujjá • született, életre kelt.
Remélhetőleg most már benépesülnek I\onrád János kedvelt
uszodái is, s az egészséges fürdőkurát ajánljuk is a testüket ápolók meleg figyelmébe.
— Kiéheztetés! próba. Ami
piaci mamicskáink ugyancsak vérfagylaló kegyetlenséggel
akarják megbosszulni maximális árakat. Durcáskodva álltak sztrájkba,
hogy ők a szentnek se fogják
olyan olcsón adni a túrót, vajat,
zöldséget stb., mint ahogy azt a
hatóság állapította meg. Fenyegetően hangoztatják, hogy majd
fogják még kérni dupla áron is
a vevők ha majd nem lesz mit
enniök? Most amikor mindenkitől elvárnók a hazafias áldozatkészséget, íme mégis akadnak
egyesek, akik megreperálják a
költő jeles mondását, hogy: „A
haza minden előtt". Hány ember
van ugyanis, kiknek: „A hasa
minden előtt".?
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— Esős időben sem tétlenkednek a muszkafoglyok. A reánk
zúdult kis fiók-vizözön ugyancsak nagy zavart csinált a szépen
folyó mezei munkában. Az ördögnek se kellett már ez a rengeteg eső. Pihen a kasza, de a
fogoly munkások azért serény- f
kednek. Fát vágnak, faeszközöket készítenek, cipőket foldoznaksőt ujakat készítenek, A földmives muszkák tehát esős időben
iparosokká vedlenek. Mennyivel
több hasznukat veszi igy az emberiség, mintha kinn a fronton a
két kezöket emelgetnék az ég felé.
— A magyar nyelv diadala.
Külföldi gyárak' lassankint kezdik
nagyrabecsülni a magyar nyelvet.
Egy gyógycukörkákat tartalmazó
kis skatulya került a kezünkbe,
melyen német, magyar és tót
nyelvű szöveg magyarázza a dobozban levő cukorkák nagyszerű
gyógyhatását. A magyar szövegű
részt melegen ajánljuk a „Magyar
Tud. Akadémia 0 figyelmébe s
esdve kérjük, ha lehet, adja e
cukorkát forgalomba hozó gyárosnak a Marcibányai-diját a hadiékitményes közép kereszttel. E
gyönyörűen stilizált magyar szöveg a következőképen hangzik,
szórul-szóra: „Ezen mell-malátacukorkák azon kitűnő betolyasok
által, elyet az összes legosöveg e
nyaknártyaira gyakorolnák köhögés, rekedtség és metihajok ellen
nagyon sikeres szernek találtattak.
Különösen pedig azért dicsérendők, hogy az emésztést nem háborgatják".
— Keresik a gyógynövényeket.
Aki megfelelő mennyiségű, nálunk vadon termő gyógynövényt
tud összegyűjteni, az egész csinos kis keresetre tehet szert. Egy
hamburgi cég különösen a székfüvirágot, továbbá a bodza- és
hársvirágot, azonkívül az ökörfarkóró virágát, diófa, nyírfa és
szeder levelét keresi nagyobb
mennyiségben. A budapesti „Gazdaszövetség" ebben az ügyben
szívesen ad felvilágosítást,
— A R o y a l b i o s k o p ujabb
s z e n z á c i ó j a . A közönség kedvenc ismerőseként üdvözli a piactéri Royal-bioskopot. Ez a
rokonszenv érthető is, mert hisz
az igazgatóság a legáldozatkészebb buzgalommal
igyekszik
mindig ujabb és ujabb meglepetéseket szerezni a közönségnek,
A mostani műsor egyenesen szenzációs, Ha valaki igazán kedves,
romantikus történetet akar a vetítővásznon végig élvezni, nézze
msg jól a mai műsor legkiemelkedőbb számát. „A heidelbergi
diákéletéét A többi számok is na
gyoii érdekesek és vonzók. Ajánljuk a közönség meleg figyelmébe.

— Szarvasi asszony szarvasi
asszonyokról. A legtöbb becsüleszoron
tes, hűséges
aggodalommal várja
küzdő, életét kockáztatója urát s
bizony nem egy asszony hajtja
sírva fejét nyugalomra, mikor
szegény férjére gondol. Természetes, vannak kivételek is, akik
könnyen veszik a dolgot, sőt a
távollétet bűnös könnyelmüsködésre használják. Ezekre a hűtlen
menyecskékre
vonatkoznak az
alábbi megbotránkozó, egyszerű
sorok is, melyek egy föidmives
asszony tollából származnák s
-nagyon megkérte szerkesztőségünkéi sorai közlésére. íme tehát
szószerint a levél :

„ Tisztelt szerkesztő úr kirem
tessik ezt a pár sor irást újságba
tenni, hogy mijenek az szarvasi
menyecskék, az urok harcolnak
és ök meg itthon mással diskurálnak, kivált ojan, mint L. Gy.-né
3 gyermek anyja is, ő elmegy
éjnek idején és az gyermekeket az szomszidok viszik be az
ucárul és ő jár sétakertben városháza körül S. J -né is Kirem a
szerkesztő urat, hogy tessék jól
megmacerálni az ijen asszonyokat
hogy egy kicsit irtözanak az afajta
doígoktul, Kirem tessék kitenni
újságban maradok
tisztelettel

a

— Dr. Frledmann a délvidéken.
Ami fáradhatatlan buzgalmu főrabbink Dr. Friedmann Ernő m, kir.
tábori lelkész alaposán kiveszi részét a hazafias kötelességteljesitésből. Nemrég Budapesten tartott
buzdító szónoklatokat az izraelita
vallású katonáknak s már ismét
az ország déli részéről érkezik a
hir, az ő önfeláldozó hivatásteljesiléséről. A legteljesebb sikert kívánjuk nemes fáradozásához.
— Szöknek a muszkák.
említettük, egy tekintélyes szarvasi
2 orosz fogoly szökött
pedig J. *V 1.47 és J.
). A foglyok ugyanis nem
név, de szám szerint vannak nyilvántartva. E két szökevény máig
sem került elő. Kondorosról is
megszökött egy. Mindháromnak
nyoma veszett.
Nagyszénásról
kettő szökött meg. Egy közülök
a csabacsüdi állomáson akart
felszállani. Az
állomáselőljáró
azonban letartóztatta.
— Vizsgálat a csabacsüdi uradalomban. A csabacsüdi Sewartz
féle uradalomba hozott felvidéki
munkásnők, kik valóságos éhbérért jöttek le dolgozni s kik a
plasztikusan hajtogatható szerződés lanyha betartásával nem
voltak megelégedve, szülőföldjükön egy ügyvédre bízták sérelmük elintézését. Az ügyvéd közbenjárására, niintw halijuk, vizsgálat megindítását rendelte el a
belügyminiszter. Eredeti és kedélyes dolog, hogy a kötött szerződés magyar nyelvű lévén, a
magyarul alig tudó asszonyok
nem sokat értettek belőle, mikor
felolvasták előttük. E szerencsétlen Ínséges • nép, mint halljuk,
1 kor. 20 fillér napibér ' mellett
dolgozik s még vasárnap is. Szomorú és igazságtalan dolog, hogy
az éhezők nyomorúsága annak
hajt hasznot, akinek úgyis rogyásig a kamrája.

m."
- A megbotránkozó asszony sorait közöljük, a megmacerálásra
azonban semmiesetre sem vállalkozhatunk, mert hisz épen az a
baj, hogy a lepke természetű
eleven menyecskék nem állanak
ellent a macerálásnak.
— fí budapesti diákok jól gazdálkodnak. A főváros 170 hold
földet engedett át megművelés
céljából a budapesti diákoknak,
kik nagy szorgalommal termelik
rajta a konyhakerti növényeket.
Minden diák vihet haza naponta
IV2 kg. babot, azonkívül kalerábét, répát stb. Burgonya vagonszámra 1 esz. Bizony nem egy
— Kóbor cigányokat fogtak
tanóra helyeit volna érdemesebb el. Az elmúlt hétfő éjjel, szakadó
krumplit termelniök a nebulók- esőben
teljesített őrszolgálatot
nak.
Durkó György szarvasi járásőrmester. A csabacsüdi uton egy
— Dr- Gerö Sé sarajevoi fogcsomó
kóborcigányra
akadt,
orvos megkezdte fogorvosi működését Szarvason
a Beliczey-űt Öcsödiekre és szárvasiakra, kik
a tanyákon csirkét, gyümölcsöt
117 szám alatt levő Mcdveczky
lopnak s a gabonát
lovaikkal
féle gyógyszertár épületében. Renetetik le, A garázdálkodó társadel d. e. 9—12-ig és d. u 2—5-ig.
ságot a községházára kisérték s
— Vlzbefuli egy orosz fogoly. néhány napra hűvös helyen helyeAlig telepedtek meg az orosz
zik el.
foglyok nálunk, már van egy
szomorú t haláleset is közöttük.
— A börök legmagasabb áráDr. Sziráczky
János ügyvéd
halásztelki tanyáján a muszka- nak megállapítása. Nem a safoglyok az elmúlt vásárnap reg- ját bőrünkről van ugyán szó, de
gel fürödni mentek a folyó Kö- talán a cipő és nadrágszíj révén
rözsbe. Valamennyien tudlak úszni. mégis csak érdekel sokakat, hogy
Egyik társuk azonban a folyóvízben valószínűleg görcsöt kap- Ügy a nyers, mint a kész marhahatott tagjaiba, Egyet kiáltott és és lóbőrök maximális árát julius
elmerült s mai napig sem került 14-iki hatállyal életbelépő korelő.
mányrendelet álíápilotta meg.

1915 július 25.
— Ritka katonai kitüntetés. A
csabai kórházban fékszik egy li-s
gyulái honvéd, Földi János tizedes, Az északi harctéren egy német birodalmi őrnagyot rettenthetlen bátorsággal, saját élete kockáztatásával mentett ki az oroszok karmai közül. Hős cselekedetéért a német hadseregparancsnokság a harmadosztályú vaskereszttel tüntette ki, mely rendesen csak magasrangu katonáknak
szokott kijárni.
— Olasz fogságba került taka-

rékpénztári

tisztviselő.
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Szántó

Soma, a gyulavidéki takarékpénztár szarvasi fiókintézetének vezetője, aki a 4, honvédgyalögezredben teljesített szolgálatot, olasz
hadifogságba jutott és Alessaudríában van őrizet alatt.
— A nők közerőként való kirendelése. Egypár szoptatós dada
persze e cím hallatára borzasztó
öntelten fog magán végignézni.
Pedig nem ugy édes ! A nő legnagyobb erősség otthon a főzőkanál mellett A háború azonban
még őket is elvonja a sok kozmás konyhai kísérletezésektől. Fehérmegyében az aratási, hordási,
csépiési munkálatok elvégzésére a
nőket 18 éves kortól 50 éves korukig rendelik ki. Természetesen
nem a tükör, de ez az alkalom
a legmegfelöbb annak bizonyítására, hogy- ki a fiatal, ki a munkabíróbb ? Örömmel halljuk, hogy
az illető vidéken a % összes gyümölcsösökből és gabonaföldekről
ijedten menekültek el a kártékony
verebek, mivel az asszonyi közérő épen nem moll akkordban
zsongó tereferéje még a viharfelhőket is szétzavarta.
— Zugbankok ügynökei operálnak. Az átvonuló szövetséges
csapatok és a fogoly katonák révén sok idegen pénz kerül a lakosok birtokába. Szerte szimatoló
zugbankok ügynökei potomáron
szedik össze e pénzeket Akik
nem akarják könnyelműen elvesztegetni e külföldi pénzeket, azok
gyűjtsék egybe s pénzbeváltó intézeteknél értékesítsék.
— Utóbemutató szemle. Azoknak a népfelkelőknek, akik az idei
sorozásokról bármilyen okból elmaradtak, folyó hó 22-én és 23-án
volt a bemutató szemléjük Gyulán, a honvéd kiegészítő kerületi
parancsnokság székhelyén. Kivételt képezett ebben a tekintetben a
szeghalmi járás, amely más kerületi parancsnokság alá tartozik.
A szeghalmiak bemutató szemléjét e hó 23-án tartották meg
Nagyváradon.
— A gabonakeverésröl.
A földmivelésügyi miniszter engedélyt adott az alispánnak, hogy
ha szükségesnek találja, rekvirált gabonákat felhasználhassa s
közfogyasztásra bocsáthassa, A

keverési arány megváltoztatását
is engedélyezte a miniszter az
alispán
előterjesztésére. Ahol
nincs keverési anyag, ott lehet
tiszta búzát, rozsot használni, de
ahol van, az eddigi 5Ö°/o helyett
2.0°/o-ra redukálható s ha még
igy is maradna keverési anyag
ez esetben azt a tengerit fel kell
ajánlani a kormánynak.
— fl király köszönete. Hódoló feliratban üdvözölte Békésvármegye törvényhatósága a királyt abból az alkalomból, hogy
az oroszokat hadseregünk kiverte
az országból. Erre most jött válasz a királytól: megelégedésselfogadta a hódoló feliratot és
legmagasabb elismerését fejezte
ki érte a vármegyének.
— húshagyó péntek. Eddig
csak húshagyó keddet ismertünk
a naptárból, most van húshagyó
péntek is, ha mindjárt csak naptáron kívül is. A húsfogyasztás
korlátozása teremtette meg ezt az
uj ünnepet. E két tilalmi nap különben nem sok vizet zavar. Kinek teli erszénye van, beszerzi
előre a keddi és a pénteki hust
is és tilalom ide, tilalom oda,
mosolyogva falatozza a kirántott
borjúi. Kinek meg üres vagy igen
lapos az erszénye, az úgyis szigorúan betartja a böjtöt a hét
minden napján.
i
— fl földadó elengedése. A
pénzügyminiszter módot nyújtott
arra, hogy a földadót indokolt
esetekben elengedjék a gazdáknak. Az elengedés alapját a hadi
állapotok folytán előállott károsodások képezhetik, igy pl. ha a
hadműveletek miatt szenvedett kárt
az illető föld, vagy ha a tulajdonos mulasztása nélkül maradt műveletlen a földbirtok egy része,
vagy ha & termés betakarításának
hadi akadályai miatt a termés
egy része elpusztult.
— A munkabérek csökk e n é s e , Mióta a muszkafoglyok
minél nagyobb számmal nyernek alkalmazást az egyes gazdaságokban s amint keresettségük
erősen kezdett emelkedni munkára
való kiváló alkalmasságuk révén,
azóta a képtelenül magas munkabérek ugyancsak lefelé szállottak
s ma már 4 - 6 koronával estek
a legtöbb helyen,

A sebesültek számára.
A v ö r ö s k e r e s z t n e k adományoztak : Podmanyiczki
Pál
36 K, Gerlei Jenő 148 K, Brauner Etelka és testvérei 1*40 K,
összesen 185 K 40 f.
Kelt Szarvas, 1915 jüL 17-én

Jeszenszky,

jegyző.

A z i p a r t e s t ü l e t i kórházban
adakoztak í Szrnka J. Jánosné 1
kosár meggy, Komár Mihály IV.
515 sz. 3 korona, Brachna Lajos cukrász 3 liter méz, Bárány
Béláné 100 drb. cigaretta, gróf
Bolza Pál 1 kenyér, sütemény és
3 drb. tök, Nt, Barfos Pálné 2
pak dohány, 1 doboz hülzni,
Kita András 5 korona, (Nt Bartos Pál utján) Balla Jolán 1 csokor virág, Kerényi Vilmosné 2
kalács, Szöllősi Márton 10 korona,
Közsuch Mihály és András VIII.
ken 47. lísz. 7 kg. szappan.

A

t o r n a c s a r n o k i kórházadakoztak jul. 11-tői: Özv.
Ponyiczky Györgyné 85 drb. pogácsa, Krebsz Ferencné virág,
zöld növény, Gróf Bolza Pál
16 drb. tök, 1 drb, kenyér,. Özv.
Ponyiczky Györgyné 3 nagy üveg
paprika, ecetes paprika, virág, 76
drb. sütemény, Raszter Péterné 2
doboz cigaretta, Papp István ÍÖ'
liter bor, Gróf Bolza Pál 1 kosár paradicsom, özv. Jeszenszky
Ignácné 1 kosár ringlót.

*

*

a boldogságok

Régen járexn a oilágo},
Seresem a boldogság©!-,
fteresem de nem találom,
A boldogság ma csak álem.

kiküldött bizottság előtt igazolják,
vagy oda hassanak, hogy az átruházó telekkönyvi tulajdonos,
az átruházás létrejöttét a 4 bizottság előtt szóval elismerje, és a
tulatdonjog bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert különben
jogaikat ez uton nem érvényesít- •
hetik és a bélyeg- és illeték elengedés kedvezményétől is elesnek.
3) azok, akiknek javára tény- *
leg már megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog, vagy megszűnt
egyéb jog van nyilvánkönyvileg
bejegyezve, úgyszintén az ilyen
bejegyzésekkel terhelt ingatlanok
tulajdonosai, hogy a bejegyzett
jognak törlését kérelmezzék, illetve,
hogy törlési engedély nyilvánítása végett a kiküldött bizottság
előtt megjelenjenek, mert ellenesetben a bélyegmentesség kedvezményétől elesnek.
Szarvas, 1915. évi jul. hó 11-én.
Nahoczky

Béla

Áchim

betétszerk. tíkvvezető.

OŐH klán a harc zajában ?
Srapnell s gránát záporában,
lpol arat a sárga halál, .
A boldogság ialán oti jár ?

kir. törvényszéki bír ó

k ö z k ó r h á z i sz«U)é&z
főorvos
rendelését Ismét megkezdte.

[ság ián: esaf? afrfbr lesz,
ipa julunli majd a békéhez.
A béRénefr olaj ága,
ßes% a üílág boldogsága.
Forscbner

Rendel:

Nn>VáSárb?ly

d. u. 2 —4-ig Ferenc József
Sugárut 2 szám emelet.

Ede:

9
szám;
1915 Biz.

Öcsöd község és a hozzá tartozó Bábocka puszta telekkönyvi
betéteinek szerkesztésére kirendelt bizottság közhírré teszi, hogy
az 1886 : XXIX., 1889 : XXXVÍ1L,
és az 1891 : XVI, törvénycikkekben előirt helyszíni eljárás végett
és pedig egyelőre csupán az azonosító 1915 évi október hó 4-ik
napján az azonosítás befejezte
után pedig a bizottság a községben megjelenend.
Ennélfogva felszólittatnak
• 1) mindazok, akik a tjkönyvben előforduló bejegyzésre nézve
akadolt előterjesztést
kívánnak
tenni, hogy a bizottság előtt, a
kitűzött határnapon megkezdendő
eljárás alatt jelenjenek meg és
előterjesztéseiket igazoló okirataikat mutassák f e l ;
2) mindazok, akik valamely ingatlanhoz tulajdonjogot tartanak,
hogy a tulajdonjog tkvi bekebelezését a kitűzött határidőig a telekkönyvi hatósághoz intézendő
szabályszerű beadvány utján eszközöljék, vagy a telekkönyvi bekebelezésre alkalmas okiratok alapján a telekkönyvi bejegyzés iránti
kérelmeik előterjesztése végett a
bízottság előtt jelenjenek meg, ha
pedig telekkönyvi bekebelezésre
alkalmas okiratai nincsenek az
átírásra 1886: XXIX t.-c. 15—18.
és az 1889: XXXVllf. t.-c. 5., 6>>
7. és 9. §-ai értelmében szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak és azokkal igényeikét a

Jelenleg is felmondatlan állásban lévő, teljesen hadmentes, m 6 r 1 e g k é p í ú
főkönyvelő

k v c k z ő , ki t ó M i i is besz?!,
óhajtana családi okok miatt
lehetőleg Szarvason takarékban, bankban vagy magánvállalatnál bármily m e g felelő állást nyerni.
Cim a

kiadóhivatalban.
Ö-12

Mell-Karamellák
» „8 fenyővel"-

használják köhög é s , hurut, rekedtség, elnyálkásodás és
szamárkShSgét ellen a

féle M E L L K A B A MELLÁKAT
•• a „ 3 f e n y ő v e l " ••

közjegyzőileg
hitelesített
bizonyítvány orvosoktól és
magánosoktól.
94—120

Csomagja 30, doboza 60 flll.
Kapáhtó minden gyógyszertárban és
drogériában.

1915. julius 25.
4
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Ajánlja tijonan és diisan berendezett arany-, ezüst- és
I V ékszeráru, továbbá valódi és china-ezüst evoeiszköz
és dísztárgyak raktárát.
Hesz és becserél magas áron bármilyen mennyiségben
v
töredék arany- és ezüst árut, brillantot és gyémántot.
agy választék mindenféle zseb-, fali-, harang- és
hárfaliarang ütő inga órákban, Iátszerészeti cikkekés tajtékárukban.

használata. által arca
tiszta, ü d e és báj os lesz.
A Margit-Créme a főrangú hölgyek
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 Marg i t - C r é m e t utánozzák és hamisítják,
tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt
elfogadni, mert csak ilyen készítményért
vállal a készítő mindennemű felelősséget. A M a r g i t - C r ó m e Pártatlan, zsírtalan, vegytiszta készítmény, amely a
külföldön általános feltűnést keltett.
Ára l K. — Margit szappan 70 fillér,
Margit'poader K 1.20. — Gyártja:

FÖLDES KELEMEN

Laptulajdonos : ÖZV. SAMUEL ADOLFNÉ.

Kiadó: DR. SÁMUEL ANDOR.
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Nyomatott Sámuel Adolf könyvnyomdájában Szarvason.

Kapható;
Bugyís Andor, Teffert
Károly gyógyszerészeknél
Szarvason.
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