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SZERKESZTŐSÉG:
Belicey-út 9 szám, hová a lap szellemi
részét illető közlemények küldenelök.
Kéziratot a szerkesztőség nem ad vissza.
Nyilttérben egy sor közlésig dija 50 f .

hó

Társadalmi

FELELŐS SZERKESZTŐ:

Az éhhalál küszöbén.
Körülöttünk

az

lóbb községek

lépnek sikra, hogy
eljárásokkal,

radikális

célhoz

vezető

komoly intézkedésekkel védjék
tél

tlí eg

polgárai kát

legkétségbeejtőbb

nyo-

morától. Nálunk, mint
desen,

a

tehetetlenül

ren-

vajúdó

élhetetlenség, a haszontalan
apróságokkal bíbelődő erélytelenség

nem

képes

tenni

úgyszólván semmit sem. Kofák, termelők pökhendi módon

garázdálkodnak,

látják,

hogy

mivel

tulajdonképen

ők az urak, nem a hatóság.
Beláthatatlan,

hogy mi lesz

itt nálunk, amint a tél beköszönt. Se fa, se zsir, se hus
s ami kevés van is

olykor,

szinte nem lehet megfizetni.
Ezt már mégsem volna szabad elnézni,

itt

már

tétlenül gondoskodni kell valamiképen megfelelő mennyiségű élelmicikkről,

melyek-

hez á szegényebb elem mérsékelt áron juthat. Legutolsó
lépés csakis az lehet, hogy a
hatóság hivatalos

emberek-

kel tart majd házkutatást azokon a helyeken, hol nagyobb
mennyiségű s elrejtett élelmiszerek vannak s az illetőket
kényszeríteni kell majd arra,
hogy fölöslegüket tisztesség e s árban bocsássák az éhezők

rendelkezésére.

Vagy

nem-e volna közönséges vadállat az,

aki

bő

fölöslegét

ridegen megtagadná éhhalállal küzdő embertársaitól ?
VW

KRECSMÁRIK ENDRE

Hiqjf«t k a t o o á k a t is
A gazdasági bizottság az Váróak Szan/asra.

Tebetetieoséfr

elmúlt vasárnap délelőtt tartott ülésén foglalkozott a
községben uralkodó példátlan drágasággal és a piaci
árusok embertelen garázdálkodásával. Nem egy bizottsági tag kelt ki élesen az ellen, hogy mindenütt tudnak
valami életrevaló, célravezető
orvoslást találni, csak Szarvas
tehetetlen. Sajnos, mindezen
felszólalások dacára is semmi
érdemleges megoldás nem
történt. Maradunk tehetetlenek továbbra is, A fővárosban arról panaszkodnak, hogy
a drágaság ennyhitésé a legtöbb helyen épen azért fenekük meg, mivel akik ebben a tekintetben
valamit
tehetnének, érdekelt felek.
Már pedig holló a hollónak
nem vájja ki a szemét.

több

eréllyel kellene fellépni, FeU

hetilap

o r u s Repe

életreva-

egymásután

és szépirodalmi

Beszerzési k ö z p o o t
(ayClIál).
Életrevaló, az egész országban követésre méltó eszme öltött testet: a gyulai
ö s s z e s állami, vármegyei, városi, vasúti és magántisztviselők s alkalmazottak egy
nagy részvénytársasággá alakultak, hogy a drágaság ellen erejükhöz képest védekezzenek. A vármegye közkórház ő holdas telepét bérbe
vették s konyhakertészetre
használják. Béreltek a várostól egy 30 holdas birtokot
is, melyet rabokkal és foglyokkal műveltetnek s melyen zöldséget, burgonyát,
főzelékféléket termelnek, baromfit sertést tenyésztetnek.
Ehnél okosabb, helyesebb
intézkedést képzelni sem lehet. Ezt a példát kellene
vetnünk nekünk is.

Már arról is beszélnek illetékes körökben, hogy német katonaságot fognak hozzánk szállásolni. Hiszen az
Isten áldja meg, befogadnánk mi szívesen a félvilágot is, csak volna elegendő
helyünk és élelmiszerünk.
Vannak már internáltjaink is,
akiket szintén elég keservesen tudtunk elhelyezni. D e
mit csinálunk majd a jó németekkel ?. Hogyan élünk
meg annyian, mikor igy magunkban is nyomor elé nézünk ? Valóban csodának
kell történni, hogy a tél folyamán végzetes helyzetek
ne álljanak eló.

tlz ipartestületi kórház részére
adakoztak: Szrnka Jánosné 1 kosár szilva, 4 kanna tej, KorrJóvszky
Mihályné 1 kas alma, Valentinyi
Jenőné 2 üveg dinsztelt gyümölcs,
Klimaj Mihályné 25 drb. szivar,
Bárány Béláné 6 liter must.
A központi iskolában elhelyezett katonák szamára adakoztak:
gróf Bolza Géza 100 szivart, 100
szipkát, 20 Üveg sört, gróf Bolza
Pál 2 tál süteményt, Sárkány Imréné 2 tál tésztát, Sznyida Jánosné lekvárt, özv. Belopotoczkyné
gyümölcsöt, özv. Rigó Nándorné
virágot. A villanyvilágítás bevezetéséhez adakoztak : N. N. 40 koronát és Bolza Minka grófnő 30
koronát. Az összes nemesszivü
adakozóknak őszinte köszönetet
mondok, külön hálás köszönet
Benedek Sándor urnák a villám
üzem igazgatójának, ki tekintette)
a kórház nemes céljaira, a villany bevezetését önköltségen esz-

közölte.

Dr. Déryné.

Az Ipariskolai „Vörös Kereszt"
kórház részére adakoztak: Holéczy Gizella 5 doboz-cigaretta hüvely, gróf Bolza Pál 50 drb. sütemény, Harmati Eli gyümölcs,
cigaretta, 150 kukorica, Egy társaság 10 koronát katonák javát a,
Holéczy Gizella 1 kosár szőlő,
gróf Bolza Pál sütemény, Szalai
Andrásné 12 drb. tojás, 3 liter

KIADÓHIVATAL:
Belicey-út 9 szám, hóvá az előfizetési
v és a hirdetési pénzek küldendők. ••
Előfizetés-, Egész vre 8 K, félévre 4
K, negyedévre 2 K. Egyes szám 20 t

tej, Molnár Sámuel né 1 párna és
2 huzat, Harmati Eti gyümölcs,
Sinkovic Eti gyümölcs, Özv. Lengyel né, szőlő, Szalai Andrásné
8 drb. tojás, 1 kanna tej, fél liter tejfel, Lengyel Béla hadnagy
1 gombolyag cérna, Harmati Eti
szőlő és alma az összes katonáknak, özv. Lengyelrié szőlő,
Dr. Haviár Gyula utján 300 K,
Egy páholy társaság 11 K 60 f,
Deutschenschmidt minden héten
díjtalanul borotvál, gróf Bolza
Pál sütemény, özv. Holéczy Gusztávné szőlő összes katonáknak.
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— Kitűntetett ezredorvos. Dr.
Scheiner Miksa városunk közszeretetben álló orvosa a háboru
kezdete óta tizennégy hónapon
keresztül a fronton teljesített nehéz szolgálatot, ezalatt az idő alatt
nem egyszer forgott életveszedelemben is. Az ellenséggel szemben tanúsított bátor magatartásáért
a királytól megkapta a szignum
laudist, emellett soronkivül ezredorvossá léptették elé.
— Töbszorösen kitüntetett százados. Mocskónyi Ervinkárosunk
szülötté, Marcsek István nagytekintélyű porgártársunk unokája,
a háboru alatt a legszebb katonai kariért futotta meg. —' Az
alig 28 éves ifjú katona a háboru
kezdetén még hadnagy volt s ma
már kapitány, miután fényes s
bátor hadi-tetteivel a gyors-előléptetésre rászolgált. Ezenkívül
megkapta a szignum laudist^ a
III. 0, hadiékitméhyes katonaierdemkeresztet, két német kitüntetést és Dankl dicsérő elismerésében részesült.
— Arany érdemkereszt. A
szarvasi postahivatal tisztviselői
kara méltó büszkeséggel gondolhat derék
kartársára,
Zalán
Gusztávra, ki mint posta- és távírda segédellenőr, kitűnő harctéri
szolgálataiért az arany érdemkeresztet kapta a vitézségi érem
szalagján.
— A hadifoglyok visszatartása.
A hadifoglyok visszatartása igen
ajánlatos, mivel üj hadifoglyokat
kapni aligha lehet) Ugyanis möst
már az ipar, kereskedelem és
gyárüzem is reáveti magát a fögolymunkásokra.

1915. október 10.

SZARVAS

2.
— Halál a bevonulás miatt.
Megdöbbentő családi dráma játszódott le Orosházán a napokban.
Horváth András gazdát a katonasághoz hivták be. A szegény
ember, hogy családja téli eleségéről gondoskodhassék,
eladta
két malacát 700 koronáért s a
pénzt átadta feleségének. Keserves szívvel vett bucsut feleségétől
s két kis gyermekétől. Feleségét
teljesen megtörte férje bevonulása.
A vonattól hazament. Gyermekeit
szépen le is fektette. Az ártatlan
kicsinyek, édes apjokra gondolva,
könnyes szemekkel kívántak „jó
. éjszakát" édes anyjuknak. Alig
.feküdtek le, az anyán a végtelen
;fájdalom folytán őrüíési rohamok
törtek ki. A szekrényhez rohant,
kivette a bankókat s darabokra
tépte. Majd őrjöngve ragadta fel
az asztalon .levő konyhakést s
mindkét gyermekét összesebezte,
majd saját nyakára oly erővel csavart egy kendőt, hogy megfuladt.
A nagy sivalkodásra
elősiető
szomszédok a gyermekeket gondozás alá vették s tul vannak most
már az életveszélyen. Egész községbén mély megindultsággal tárgyalják a szegény család tragédiáját.
— Lehetnek nöi magántanulók
a szarvasi tanítóképzőben. A legutóbb tartott bányakerületi közgyűlés határozatából kifolyólag a
szarvasi tanítóképzőbe női magántanulók is felvehetők, vizsgát
azonban csak azl. osztályból tehetnek, mivel a többi osztályokban
képesítő-vizsgálat is van, erre pedig női magántanulóknak nem ad
engedélyt a kultuszminiszter,
— Tanévnyitó istentisztelet. A
szarvasi ág. h, ev/ elemi iskolák
növendékei számára a tanévnyitó
istentiszteletet f. hó 4-én d. e.
10 órakor tartották az ev. ó-templomban.
— Tengeri és burgonyatermésünk. Békésmegyében hivataíos
becslés szerint jelenleg 1,579*198
mázsa tengeri termés remélhetőleg (tavaly 1,104-684 mázsa volt)
mig burgonyából a várható termés hozam 108.773 mázsa, szemben a tavalyi 91-305 mázsával.

— Imanap. A világháború uj
nagyszabású felvonásának kezdetén igen időszerű a nagyváradi
róni, kath. püspökség intézkedése,
mellyel a mai napot az egész egyházmegyében imanappá teszi,
hogy a liivet a szentségekhez
való járulással, az egész nap kitett Oltári szentség előtt való
buzgó imádkozással támogassák
küzdő vitézeinket, s szerezzenek
számukra Istentől sok segítséget
dicső győzelmekhez. A szarvasi
róm. kath. templomban a fél kilences misén kezdődik az ájtatosság, délután 3 órakor rózsafüzér,
5 órakor szentbeszéd lesz, utána
az ájtatosság befejezése.

— Szarvasiak a bányákerületi
közgyűlésen. A Budapesten szept.
30rán és okt. 1-én tartott bányakerületi közgyűlésen Szarvas is
képviselve volt egyházi és világi
kiküldöttekkel, kik között Havi ár
Dániel egyszersmind a kerületi
jogügyi bizottság elnöke is. Örömmel tapasztalhattuk azt, hogy községünk eme nagynevű vezetőembere valósággal irányító tekintély
volt e gyűlésen is. Külünösen az
orosházi lelkészi állások fizetése
körül támadt hatalmas vitában a
közgyűlés legelőkelőbb világi és
egyházi kapacitásai mind köréje
csoportosultak s az ő álláspontját fogadták el tüntető helyesléssel. E nagyszabású vitában élénk
részt vett Bartos Pál ev. lelkészünk is, nagy . figyelmet keltve
reális propoziciójával Dn Havi ár
Gyula felszólasása sokban elősegitette az ügy tisztázását s helyes
megoldását. A tanítóképzővel kapcsolatban f\recsmárik
Endre tett
több fontosabb előadói javaslatot,
melyeket vita nélkül fogadott el
a közgyűlés. így a leánymagántanulók óralátogatása, a tanítóképző átszervezési tervezete, az ev.
tanítóképzői rendtartás elkészítése
stb. ügyében. A képző gyakorlóiskoláját vezető Piüszky
János
ev. tanító Kossuth-térí iskolájába
helyettesül állított tanítónő részére
a ker. közgyűlés 80 kor. havi dijat szavazott meg.
— Különös tévedés. A bányakerületi közgyűlésről a fővárosi
lapok is megemlékeztek s felsorolták a tanügyi előadókat. Lapunk
szerkesztőjét,
ki
tanítóképzői
ügyekben volt előadó, bölcsen kihagyták. Mindenesetre a sajtót
informáló egyén testi-lelki jóbarátja aligha lehet szerkesztőnknek.
Különben ez az egész roppant
deiail-ügy, de tanulságos lehet
sokakra, kik hasonló figyelemben
részesülnek.
— fí babot iá rekvirálják. Hire
jár a tőzsdén, hogy legközelebb
a babot is rekvirálni fogják, mivel
a bizományosok nem képesek a
„Haditermény részvénytársaság"
részére megfelelő mennyiségű hüvelyest kapni,

— Október 6-ika a tanítóképzőben. A helybeli ev. tanítóképző
ifjúsági önképzőköre, Tömörkényi
Dezső tanárelnök vezetése mellett
magasztos szép emlékünnepet rendezett okt. 6-án a tanítóképző
dísztermében. Az ünnepélyen az
intéző bizottság tagjai, élükön
Haviár Dániel elnökkel voltak
képviselve, azonkívül érdeklődő
közönség, de különösen a kórházi ápolt katonák •igen nagy
számmal jelentek meg, kik gyönyörűséggel hallgatták végig a műsort.
Az ünnepély a „Szózat" eléneklésével ' kezdődött. Utána Bakó
Károly III. é, növ. ügyes szavalata következett, majd Kálló Gy.
IV. é. növ. tartalmas ünnepi beszédét mondotta el Moravcsik
Lajos IV. é. növendék, lelkesen,
hatásosan. Ezután az ifjúsági dalkar adott elő igen sikerült énekszámot. Nagy hatást kellett Benyik Béla IV. é. növ. gyújtó erejű
szavalata, Liska János IV. é növ.
okt. 6-áról olvasott fel igen tartalmas megemlékezést. A lélekemelő s kifogástalan sikerű ünnepély a Hymnusz eléneklésevel
ért véget. Örvendetesen tapasztalhatjuk, h'ogy a nép gyermekeinek
jövendő nevelői és oktatói példás és dicséretes hazafias szellemben készülnek elő nemes hivatásukra.
— Szerbek a megyében. Természetesen nem fegyveres szerbeket kell értenünk* hanem amolyan civil népet, mely jobb, ha
minél távolabb van a szerb határtól. Szarvason pedig ugyancsak távol vannnak, Hozzánk
mintegy 250-et internáltak, Kondorosra, Öcsödre, Szentandrásra
pedig 100—100-at.

— Interpelláció a szarvasi ev.
egyházközséghez. A szarvasi ev,
egyháztanács 19ü8-ban,
Haviár
Dani egyházközségi felgyelő hazafias fáradozása folytán elhatározta, hogy márc. 15-ét és okt.
6-át az egyház is megünnepli az
ev. templomokban tartandó kegyeletes istentiszteletek révén. E
határozat a hazafias, magyaros
szellem terjesztésének oly sikerét
jelentette, mely a legnagyobb községeket is túlszárnyalta.
1915.
szept. 4-ig, vagyis Haviár Dani
felügyelői állásáról való lemondásáig hűségesen érvényt szereztek
e határozatnak a kegyeletes ünnepléssel. 1910-től kezdve aztán
egész napjainkig vagy teljesen elmaradt a két nagy nemzeti ünnep
egyházi ünneplése, vagy csak hiányosan, hoj egyiket, hol másikat
ünnepelték ugy-ahogy. A legszentebb honfiúi kegyelet nevében
kérjük az egyház vezetőségét,
hasson oda, hogy az egyháztanács határozatának pontosan elég
tétessék s amint a boldogabb
időkben, ugy ezután is az istentiszteletek sorrendjében is benn
szerepeljen, vörös betűkkel márc.
15. és okt. 6.
— Drágasági segély a tanitóképzős tanároknak. A szarvasi
tanítóképző itthon levő tanárainak önfeláldozó munkásságát szépen méltányolta a bányai ev. egyházkerület. Legutóbb tartott közgyűlésén ugyanis Haviár Dániel
közbenjárására s pártoló élőterjesztésére, tekintettel a nagy drágaságra, Krecsmárik Endre helyeltes-igazgató részére 600 koronát, Kiss Sándor tanár részére
400 koronái s Tömörkényi Dezső
fanárnak 200 koronái szavazott
meg, beszerzési pótlék címen, alapul véve a gyermekek számát
— Csak egy anya tudja mennyi
gondot okoz egy gyermek táplálása amikor a legeslegjobb táplálószer. az anyatej hiányzik vagy
kevés. Milyen sokszor gyötrődik
az anya amiatt, hogy nem tud mit
adni gyermekének. Ám ezért a
gondos anya nem bocsátkozik
kísérletezésekbe, hanem csakis
kipróbált, megbízható tápszerhez
folyamodik, s ez nem lehet más
csak a Nestlé gyermekliszt, amely
már pár nap multán érezteti kitűnő hatását. — Egy igen tanulságos könyv jelent meg a Nestléliszt használatáról és ugy ezt a
könyvet, valamint egy próbadoboz Nestlé-lisztet ingyen és bérmentve küld a Henri Nestlé cég*
Wien, L, Biberstrasse 64. e.

HIRDETMÉNY.
Értesítjük mindazon t. ügyfeleinket, kik az 1915. évi 6%-os és W / o - o s magy, kir. állami járadékkölcsönre (II. hadikölcsönre) nálunk jegyzést teljesítettek, hogy annak idején nyert „Elismervény íf -eik immár

becserélhetők; mivégre a délutáni órákban
•

s t. ügyfeleink rendelkezésére állunk.

% y b e n közhirré tesszük, hogy a folyó hó 18.-án aláírásra bocsátandó
eiői?gyzés?k«t
is

n>ár

QlfogadúQk.

Szarvas,' 1915. október 8.
mint a 6%-os

III. hadikülcsön

hivatalos

aláírási

.-T.
helye,
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SZÍNÉSZEINK.

Gondűző kobzomat előveszem újra
Hátha megrezdülne rég pihenő h ú r j a ;
Hátha rajta régi hangok csendülnének
S szárnyalna lelkemből bufelejtő ének ;
Hátha szállni tudnék mesés meszszeségbe
Ahol elmosódna gondnak, bajnak képe.
De tán nem is kéne nagyon messze szállnom,
Hogy valóra váljon ábrándszövő álmom.
Elég volna innen elröpülnöm délre,
Hol égy sáppadt ifjú harcokról regélne
S gyöngéden becézve lesné lelkem .vágyát,
Mig álmunk tündéri beszédünk elvágják.
Ide, ide térek édes pihenőre
Mult s jelen irjául rózsás jövőt szőve
Világverő népek, harcedzett vitézek,
Amíg arcotokra imádattal nézek,
Dübörgő kocsiknak tompa morajában
A béke szellője suttog felém lágyan.
A béke szellője! Már riad az éljen,
Tomboló ujongás vesz erőt a népen 5
Hullámzik az utcán ajkról ajkra szállva:
Most kap a lovára harcok dáliája.
Sasszeme keményen tekint rajtunk végig
Amig az örömzaj fel harsog az égig.
Vezérek vezére, szivünk büszkesége,
A te sasszemedből mosolyog a béke,
A te néma ajkad harsogja kiáltva:
„Jobb napok derülnek a beteg
A. te elméd lángja, a te kardod éle
Készíti a békét népek örömére!
Láttalak Mackensen! Lelkem most máiMi a dicső, hös, nagy, fenköltlelkü férfi
Kinek nagy szivében földi salak nincsen
Kit mások üdvére teremtett az Isten,
Ki arra használja fényes esze lángját,
Hogy késő utódok áhítattal áldják.
Láttalak Mackensen! Óh azóta érzem,
Hogy a délvidéken sem volt pihenésem;
Felizgult a lelkem, háborog a szivem,
Hogy nem tudlak, Téged, megfesteni hiven
De azért ábrándos, édes álom végett
Újra felkereslek, szép délvidék, téged.

Mocskonyi
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József\

Valóságos torturát jelent szegény színésze-iiik számára a hideg
színpadon való didergés. Őszintén szólva,
nem egy esetben teljesen tönkre siláriyitotta a hatást a viszontagságos helyzetben levő színészek látható fogvacogása. Rettenetesen Ínséges állapot. A heti műsor különben egymás után
ontotta a sok kacagtató darabot. Szerdán
a hazafias emlékünnep
tiszteletére az,operettet
a Himnusz és egy hazafias szavalat vezette
be. Dicséretet érdemel
az igazgató nemes,,hazafias buzgalma, de talán mégis eimeradhatott
volna e hazafias részlet,
mivel a Korzó szépe és
október 6-ának együvé
helyezése olyas féle lehetetlenség, mint Mikszát szerint a parfümbe
mártott barack. Sehogy
sem illenek össze. Sajnáljuk, hogy szinészeiivk nemsokára távoznak, de ha van b e n nünk hurnánus érzés,
ugy .okvetlen támogatnunk kell őket e távozási törekvésökben, különben fagyott tagokkal, kibírhatatlan influenzával kerülnének le
nemsokára a színpadról
A műsor szenzációja
különben a tegnapi kitűnő Bródy-darab volt,
kitűnő előadásban.

LEGNAGYOBB NYEREMÉNY SZERENCSÉS
ESETBEN EGY MILLIÓ

A

AZ ÁLLAM ÁLL JÓT.

a Hamburg állam által garantált nyeremény
sorstáték biz tos es é ly e i b en, melyen

13 millió 731.000
sorsolnak ki.

13 vasú
/ Vasút\ állomás;
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Azonkívül sok nyereményt sorsolnak ki, 60,000, 50,000, 40,000, 30,0G0, 20,000,
i 0,000 stb. Márkával.
Az egész sorsjáték 100,000 sorsjegyből áll, melyből 56,020 szám — itehát
több mint a fele ~ 7 húzáson keresztül okvetlen sorsolásra kerül.
A sorsjegyeknek hivatalosan megállapított ára az első húzásra:

Fél
M, 10, (13-50 K.)

sorsjegy

M. 5, (6*75 K.)

Negyed

M. 2*50, (3-40 K.)

o k t ó b e r 31-ig, erre a címre :

S Á Bt Ü E L H E C K S C H E R senr.,
Bankgeschäft in HAMBURG. (No. 1087.)

Szarvas nagyközség elöljáróságától.

helviségét a í3íasl*o.féÍe házból

át.

en tuSomására Iiózza a l l?özön$egnek Ittxszerittf M& tttíitf eääig, ézütán is betétedet

visszafizeti,

mellett elfogaä

és a

betéteket

valamint kölcsönöket előnvös feltefelék mellett
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igazol ványi lapon feltüntetett helyre
legkésőbb délelőtt 11 óráig tartoznak bevonulni. A későn jelentkezők megbüntettetnek.
A gőz vagy motoreke gépészeknek és fűtőknek ha november
hó 30-áig való szabadságoltatásukat a községi elöljáróság által
kérelmeztetik bevonulásuk el fog
halasztatni. Bevqnulni tartoznak
továbbá a külföldön megvizsgált
és alkalmasnak talált 1897 évi
születésü népfölkelők is a népfelkelési Igazol ványi lapon feltüntetett honvéd vagy hadikiegészitő
parancsnoksághoz -1915. évi okt.
hó 15-én,

.

Icgélőnvösebb kamatozás

sorsjegy

A hivatalos, ellencimerrel ellátott sorsolási tervezetet, melyben a következő
húzások betétjeitől és nyereménytervezetéről tájékozás nyerhető, kívánságra
gratis és frankó előre megküldöm.
Miden résztvevő megkapja a hivatalos huzási jegyzéket pontosan, minden
megejtett húzás után.
A nyereményeket az állam garantige mellett pontosan kifizetjük. Rendeléseit
kérem adja fel mielőbb, de legkésőbb

az intézet t u l a j a o n á t képező Kontúr-féle házba \\erezte

a

lesz.

Az esetleges főnyeremények, jutalmak és nyeremények következőképen oszlanak meg.

szarvasi fiókintézete értesiti a közöriséget, hosv intézeti
r

j

A magas kormány legújabb határozata érteinkében a sorsjáték tőkeemelés
által jelentékenyen előnyös változáson ment keresztül úgyannyira, hogy majdnem minden nyeremény eredeti értékének 40 százalékával emelkedett, miáltal a legértékesebb nyűreiiiénykiáUitások tekintetében a világon egyedül álL
Az eddigi elérhető legnagyobb nyeremény, mely 600.000 Márka volt most

Szarvas község elöljárósága felhívja az 1897 évben született B
alosztályu fegyveres szolgálatra
alkalmasnak talált népfölkelőket,
hogy a honvédelmi minister urnák 12900-18—915 eln. sz. rendelete alapján a népfölkelő igazolványi lapon feltüntetett honvéd
vagy hadkiegészítő parancsnokság székhelyére 1915 évi október
hó 15-én bevonulni tartoznak.
A népfölkelésre kötelezettek a
bevonulási napon a népfölkelési

erős

NYEREMÉNYEKÉRT

bármikór
foívóőit.
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V

1915. október .10.

SZARVAS ÉS VIDEKE
Csak azon 1897 évben * született népfelkelők nem tartoznak bevonulni, akik névszerint felmentve
vannak.
A népfelkelési igazolványi lapok szerint Újvidékre beosztott
népfölkelők közül a hadsereghez
beosztottak Pécsre, a honvédséghez beosztottak pedig Szabadkára tartoznak bevonulrii.
Bevonulók kötelesek magukkal
vinni lehetőleg jó erős lábbelit,
meleg harisnyát gyapjúból, vagy
í, gyapjúból készült meleg

számú körrendeletével a népfölkelési tényleges szolgálat alól felmentett népfelkelésre kötelezettek
felmentésének ellenőrzését rendelte el. Felhívja tehát az elöljáróság, hogy az összes felmentett
népfelkelők Jeszenszky jegyző irodájában legkésőbb 1915, évi október hó 17-ik napja
órájáig jelentkezzenek.
A jelentkezők igazolni tartoznak azt, hogy még mindig azon
viszonyok között vannak, melyek
a felmentést indokolttá teszik és

téli kabátot, evőeszközt és 2 napi
élelmet,
Aki ezen behivási parancsnak
eleget nem tenne, a törvény teljes szigorával fog büntettetni.

1. a hadicélu szolgálatokra dolgozó gyáraknál alkalmazott népfelkelők a gyárban levő katonai
parancsnokság igazolványával.

A honvédelemügyi. m. kir. minister u r 131000—1915. éln. 18.

**

2. akik mint iparosok és vállalkozók vannak felmentve, a községi elöljáróság által kiállított bizonyítvánnyal.

3. a pénzintézeteknél, stb. alkalmazottak az intézet vezetősége
álta! kiállított, s a fölmentett lakhelye szerint illetékes községi elöljáróság által láttamozott bizonyítvánnyal kötelesek jegeim ük fenállását igazolni,
4. A fenti pontokban el nem soroltak is kötelesek felmentésük
jogcímének fenállását igazolni.
5. A közszolgálatban alkalmazottak, valamint az önálló mezőgazdák, föld- és szőlőbirtokosok és -azok alkalmazottai, akik
összirás végett ugyancsak jelentkezni tartoznak, jogcímük fenállását csupán népfelkelői igszolványi
lapjuk hátlapjára vezetett záradékolással tartoznak igazolni.
Szarvas, 1915 október 8-ik napján

szappan
Bergmann
Tetschen

& Co.

cégtől
a—Bibe.

egyre nagyobb kedveltségnek és
elterjedtségnek örvend szeplő ellen való elismert hatásánál fogva
s a bőr- és szépség gondozásban való feítilmujliatatlanságáórt.
Ezernyi elismeröle vél!Sok legnagyobb kitüntetés! Bevásárlásnál óvatosság! Ügyeljen nyomatékosan a Steckeripferd védőjegyre és a cég helyes nevére 1
Darabja 1 kor. kapható gyógyszertárakban, drogériákban, illatszerüzletekben stb.
Hasonlóképen kitunő Brgmann
Manera liliomkrémje (80 fiit. egy
). Kitűnő szer női kezek
gondozására
22-40

köz&égi elöljáróság.
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fiélicev-út.

használata által arca
t i s z t a , ü d e és b á j o s lesz.
A M a r g i t - C r é m e a főrangú hölgyek
kedvence szépítő szere, az egész világon e) van terjedve. Páratlan hatása
szerencsés összeállításában rajlik, a bőr
azonnal felveszi és kiváló hatása már
pár óra alatt észlelhető. Mivel a M a r g i t - C r é m e t utánozzák és .hamisítják,
tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt
elfogadni, mert csak ilyen készítményért
vállal a készitő mindennemű felelősséget. A M a r g i t - C r é m e ártatlan, zsírtalan, vegytiszta készítmény, amely a
külföldön általános feltűnést keltett.

Ajánlja 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.
N a g y választék mindenféle zseb- fali-, harang- és
1
' hárfaharang ütő inga órákban, Iátszerészeti cikkekben és tajtékárukban.

r

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

FÖLDES KELEMEN
Kapható;
Bugyis Andor* Teffert
Károly gyógyszerészeknél
Szarvason.

Laptulajdonos: ÖZV. SÁMUEL ADOLFNÉ.

Kiadó: DR. SÁMUEL ANDOR,
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AGRUS
buzapác a vetőmag csávázására
ü S z ö g és g o i Q b a c S i r a ellen.
Törvényesen védve. Olcsó ár,
kényelmes kezelés és a csiraképességél lek lényeges
emelése.
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¡ló maghoz 40 deka Agrus

Mezőgazdasági vegyi laboratórium

lőyEs
Budapest, V., kerület Vilmos császár-iit 6. szám.

Szarvason kapható :
B á r á n y Béla, özv. Holéczy Gusztávné.
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