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Belicey-ut 9 szám, hová a lap szellemi 
részét illető közlemények külcl&nclök. 
Kéziratot a szerkesztőség nem ad vissza. 
Nyilttérben egy sor közlési dija 50 / . 
tSi vnrtir V ViWfr* W Vifi-V-tZ&'iffX'WvrV, 

FELEL ŐS SZERKESZTŐ: 

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

ezt merd mon-
dani kedves polgártárs egy 
akár diplomás, akár nem dip-
lomás uri embernek, keres-
kedőnek, ¡párosnak, ha nem 
a megtestesült stoikusi nyu-
gaiorxíj ugy tudom istenem 
a falhoz lapit téged. És a 
humorizálásban is kifogyha-
tatlan háborús idők egysze-
rűen katonai fogálomként sa-
játítják ki a kocsis titulust 
Manapság oda jutottunk, 
kogyha a cvikkerrel dekorált 
orrú ügyvéd, vagy a'; *nebu-
l ó t »puhító tanár, vagy az 
óvatolt váttó kat ren d ez ő 
bankfiü vagy a kézdörzsö-
lésben ulelérhetetlen keres-
kedő, vagy az ipar tengő-
dését sirató iparos hivatalos 
cédulát kap, melyen az áll, 
hogy „maga kocsis," hátak-

.kor nemhogy dühbe gurulna, 

.de inkább megszeppen s még 
inkább- ő lenne hajlandó bo-

csánato t kérni a cédulát kül-
d ő teljhalalomtól, csak ne 
kellesen tényleg kocsisnak 
lennie. Jaj istenem, hozza-
tok vizet, mert elájulok ! Hi-
szen borzasztó azt elgon-
dolni, hogy egy reggelen a 

szobalány kínai ezüst tálcán, 
az ágyban lyoni se lyem pon-
gyolában lustálkodó ügyvéd-
né nagyságos asszonynak 
levélét hoz be azzal, hogy 
„a nagyságos úrtól, < a ko-
csistól) levél jött Szerbiá-

•ból"? Vagy a diák elkesere-
detten f o g majd kifakadni 
H o g y a doni kozák vigye el, 
a tanárom megbuktatott 1" 
Persze mindegyik diáktárs 
mohón fogja kérdezni; „me-
lyik tanár, melyik félisten ?" 

V H i t a z a kocsis ?" — 

mondania szekundával áldott, • r 
Es mit szól mindehez a hiva- ^ 
tásos, az igazi kocsis ? Hát 
először is végtelen lenézéssel 
fog végig nézni a tarka seregen , 
amint az ügyvéd, mikor balra 
kellene, jobra fordítja a lovat, 
a tanár pedig akkor m 

a lónak ,.gyü na !", mikor 
meg kellene állnia, Egyet ser-
cint majd a fogai között arra 
dél kel et f el é s ki esi ny 1 ől eg 
dünnyög 
Mgyan szép 
a nyavalya . , . na ! na! p s z t ! 
r a t ö b b i ! , . 

Székely Ertjd oki. közép-
iskolai tanár a 4 4 gye. tart. 
hadapródja az északi harcté-
ren hősi halált halt; kívüle 
még Székretár György, Skor-
ka Mihály közlegények, Va-
lastyán György, szakaszve-
zető, 10l-esek, a déli harc-
téren szintén hősi halállal 
végezték be életüket 

Hadifogságba kerültek: 
Polonszky Pál szarvasi köz-
legény a montenegrói Plfevje-
b e ; Faragó László, békési 

i őg imn. tanár, tart. hadnagy 
a szerbeknél Nisben. Fele-
ségét erről táviratilag érte-
sítette. 

Ritka bő terrpés 

A nehéz napokban 
2ső remény is 

csillan/ A gazdág öröm-
mel újságolják, hpgy a búza 
olyan sz ép en mutatkozi k, 
hogy ha elemi csapás nem 
sújtja, ritka bő termésre lesz 
kilátás. Legutoljára 1905-ben 
volt olyan bő esztendő, ami-
lyen az idén mutatkozik. Ha 
hazánk a döntő csaták szín-
helye volna, hajlandók vol-
nánk azt mondani, hogy a 
sok emberér termékenyítette 

rmeg ugy a 

• * 

A hatóságok most kezdik 
meg a háborúban elesettek 
hátramaradott családtagjainak. 
^sszeirását, ami a veszteségi 
liszták alapján történik. A 
hátramaradott családtagoknak 
azt a veszteségi tisztát kell 
felmutatniok. a melyben a 
családapa, vagy férj elesett-
ként szerepel. Ennek alapján 
történik a törzsvkönyvbe 
való bevezetés után a hat hó-
napig a már megálIapitott 
segítség jár a családnak az-
után pedig az elesett társa-
dalmi állásához, .mérten bi-
z o n y o s ös szege t kapnak. 
Azoknak a családtagjai, a 
kik mint eltűntek szerepelnek 
a vesztességi* lisztáh, a meg-
állapított segítségben része-
sülnek mindaddig, míg a 
.holttányilvánítási eljárás meg 
nem történt 

FöÍdrei)g?S Sarajsvóbai j 

Szarajevóban, a legbesti-
álisabb merénylet színhelyén, 
megrengett a föld. Mintha 
az alvilági démonok megérez-
ték volna, hogy fen rokon-
szellemek garázdálkodtak ? 
Talán utat szeretnének hasí-
tani a földön keresztü, hogy 
minden elperzselő, izzó ölük-
be rántsák azokat a pokoli 

faj zatokat, aki k va dállatias 
gyilkosságukkal megindítot-
ták a legborzalmasabb 'em-
bermészárlást mely valaha 
létezett e földön, Miért nem 
tudja egy megtisztító, óriási 
földrengés tüzkatlanába nyel-
ni azokat a gazokat kik reá-
zuditották az emberiségre 
a borzalmak, szenvedések, 
megpróbáltatások világitélet-
hez hasonló napjait. 

A sebesültek számára 
fiz ipariskolában lévő kórházba 

ujabban adakoztak: Vegyes: 
Fleischer Jenöné, özv,. Gneth 
M & f ö m e ; Kűnösi<a Jenöné; Mu-
ríyai Károlyné, Dr. Dancs Szi-
lárd né, Simon Irma Dr. Krecsmá-
rik Jánosné, Farkas Soma, Fors-
ter Károly, Poleer Ferencné, özv. 
Bocskayné, Richárd Arthumé, he-
lyi vörös kereszt egylet, Sámuel 
Ella, Pribelszki Zsuzsika, özv. Gaál 
Jstvánné, Sznyida M. Mazura Ma-
rietta, Rideg Jánosné, dr. Szemző 
Gyüláné, Simon Károly né, Özv. 
Grimm Jakabné, Arnócky Márton, 
Deutsch Ármin gyűjtése. 

— Ipartestületi korházban ada-
k o z t a k : gróf Bolza Pál, Piácsek 
Istvánné, Szrnka J, jánosné Mars-
sal Sománé, Batta Györgyné, Bá-
rány Béláné, Marura Marietta, Özv. 
Lavatka Gusztávné, özv, Melis 
Lajosné, özv. Finkelstein Sománé, 
Bankó Mihályné, N. N., Breznyik 
Györgynél Csonka Jánosné, Kriska 

Jánosné, Kondacs Jánosné, Hriv-
nák Pálné, Szopka Jánosné Opa-
uszky Mihályné, Árvái Györgyné, 
Árvái Jánosné, Furár Mihályné, 
Sovány t Mihályné, Gyemjan 
ÖyÖrgyné mostak. Orosz Lam-
bert borotvált; 

— Katonáink karácsony! aján-
dékára adakoztak: Lukes Ilona 
gesztenye, Nagy László cigaretta 
és egy szép kulacs pálinkával; 
özv. Krebsz Ferencné tea és : 1 
üveg rum, Melis Pálné, tej, P o -
daniné 4-es dohány 1 dob. hü-
vely) Bárány Babi 2 dob cigaretta, 
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Kozsuch Andrásné, tea, dió 8 li-
ter befőtt, gróf Bolza Géza mé-
zes kalács, özv. Ponyicky György-
né 2 kosár alma, Skörka Istvánné, 
tojás, Melis Pálné tészta, tej, to-
jás, gróf Bolza Pál tészta, özv. 
Fuksz Edénél Vs kl. kávé, Furár 
András, 1 liter méz 1 liter mák 
1« liter lekvár, Robickek Sománk 
5 ki. gesztenye, Fürár János 1 
liter méz, 1 liter mák, Fabó Pálné 
för. lepedő, Janurik János 2 tyúk 
Simkó Gyula 2 dob. cig. 1 do-
boz tea sütemény, 10 kl. .alma; 
Gálát János 1 pár pulyka, Sal 
Károly 2 üveg bor, birsalma, Sin-
kovics Györgyné 42 tojás, Simon 
Jánosné, tészta, Bertók Györgyné 
niéz, özv. Pönyiezky Györgyné 
rüm, szalonna, Novctinszki 1 
nagy üveg meggy, gróf Bolza Pál 
tészta, Brusznyiczky jáqos bor, 
Boros Zsuzsi vaj, Tomaska Ist-
ván 13 liter bor, Dr. Krecsmárik 
Jánosné 1000 drb. cigaretta, Lá-
nyi Hermin és Anna cigaretta. 

% * * 

— Megbízatás. A banyai ev. 
egyházkerület mult héten tartotta 
Budapesten, a háborús mozgal-
mak folytán a rendet időnél jó-
val későbben, közgyűlését. A 
szarvasi tanítóképző képviseleté-
ben, Krecsmárik Endre helyetles 
igazgató súlyos befegsége által 
léyéri visszatartva, helyette Kiss 
Sándor képzői tanár jelent meg, 
ki ugy a tanügyi bizottság, mint 
3 közgyűlés ülésén, feladatát tel-
jes megelégedésre végezte. A 
szarvasi főgimnáziumot Mocskór 
nyi József igazgató képviselte. 
\ — Februárusl esküdtek Szarvas-
ról és Öcs5dröl. A februári es-
küdtbirósági ciklusra megérett ügy 
eddig nincs ; megtörténhet, hogy 
addigra etőkészitenek valamely 
ügyet, de az is lehet, hogy nem, 
hacsak időközben rövidesen elő 
nem adja magát valami. 
\ A gyulai kin törvényszék január 
ÍO-éri tartotta még a februári Ülés-
Szákhoz szükséges rendes és he-
lyettes esküdtek -kisorsolását. 
Szárvasról esküdték: Borgulya 
István földm, Oravecz István 
izabó, Palkövihs István asztalos 
Holüb György csizmadia, Valkov-
Siky Mihály földmivés. Ócsödröl: 
llj. Oskó Imre. 

— fiáboM miatt lAt^BHlll 
•Uisokat nem szibad betölteni. 
A> háború kezdetén* rendeletet^ kül-
dőt a belügyminiszter minden 
Vármegyéhez^, hozzánk is, mond-
ván, hogy ha a háború közben 
bármi okból* megüresedik egy-egy 
állás, azt betölteni nem szabad, 
hanem helyettessel kell(végéztetni 
ármunkákat. 

— A kovácsok'szürete. * •• i . . 
olyan hetük nem volt a szarvasi 
kovácsoknak, mint a mult hét. A 
háborúnak köszönhetik. Annyi 
volt a patkolni való ló, hogy 
késő este is 18—20 ló várta a 
kovácsmüheiyek előtt a vasalást. 

— Jól megy a csizmadiák-
nak cipészeknek is. A katonai 
kincstár — a tett ajánlatok alap-
ján — a békésmegyei iparosok-
nál a katonaság részére szükséges 
parasztcsizmákból az alábbi meg-
rendeléseket tette, A békéscsabai 
iparosoknál 600, a gyulaiaknál 
400, á tótkomlósiaknál 360, az 
orosháziaknál 5000, (ezeknek nagy 
része már raktáron van) a béké-
sieknél 400, a szarvasiaknál 1000 
a körösladányiaknál 100 pár 
csizmát páronként 32 koronáért, 
míg a mezőberényi iparosoknál 
235 pár csizmát páronként 30 
koronáért rendelt meg, illetőleg 
vásárolt, 

— mennyi a napszám s mi-
lyenek az utak ? A közigazgatási 
bizottság legutóbbi ülésén kerül-
tek ezek elő. A jelentés szerint 
férfi napszám 2—3 K, női nap-
szám 1—1-50 K volt 

Az ipar és kereskedelem terén 
a pangás állandó, * 

A közutak jókarban vannak a 
düllőutak azonban a sok esőzés 
miatt járhatatlanok. A gátak véd-
képesek. ' 

— Figyelmeztetés a gazdakö-
zönséghez. A vármegyei gazda*-
sági egyesület felhívja a gazdák 
figyelmét, hogy az 1912 LXVífL 
t.-c. 33. §-a értelmében és ere-
jével eszközölt s a hadiszolgál ta 
tás céljából elvitt lovak, kocsijc 
stb. értékelésével ha nem lenrtó 
megelégedve annak volt tulajdo-
nosa, a becslést igazoló és a 
szolgabiróság által kiadott nyuj 
tatvány kézhez vételével, "irásbáfí 
vagy szóval adhatja be panaszát 
minden község« elöljáróságához, 

' ahol a becslést felülbíráló bizott-
ság. fog afelett dönteni. | 

— Harci**, de ntm hazaflaís 
cselédleányok. A szarvasi Belf-
cey-uton, szokás szerint az egéé'z 
aszfalt járót- elfoglalva, nagy csa-
pat csel&Heány Haladj Vizes'Káh-
tákkaí. Nagy tűzzel vitatták, hogy: 

ha Őket is behívják a katönákhoz 
hát nelm^ fognak húzódozni a szép 
muszkalegényektőL Meghallotta ezt: 

egy szemfüles íendőr V kérdőre1 

m m í leányokat; Icögy ki vcflti 
& M i annyira letkesédifrá müsz-j; 
kikérte A megszeppenj ¡pánypk1 

persze nyomban letagadták az 
éjj^it1 neiflhazafias érzelmi kitör 
rést. 

— Csibán Ipartestületi elnák 
# Bíró- Békéscsabá Icözségi biró-
játUz éltaluli' héten1 választották 
Biró lett Áchim László ipartestü-
leti elnök. Nagy szenzációi kei-

tett megyeszerte a nagy földmi-
velő község iparos bírája, ki kü-
lönben egész Európát beutazta s 
széles látkörü, inteliegens ember. 

— Sok lány született a mult 
évben Szarvason. Mamák rátok 
még az ég is beborult. Talán 
így lehetne megfejelni a népdalt. 
Hiszen ez rettenetes, mondaniá 
Malákyné, A legények folyton fogy-
nak ajlányok megörÜÍteri||szaporöd-
nak. Az elmúlt évben Szarvason 
jóval több leány született mint 
fiu. Mintha Schenk bécsi profe-
szornak igaza volna, hogy a táp-
lálkozás döntő befolyással lehet a 
születendő gyermek nemére ? A 
tápláló, jóételek a fi-nem, a gyenge 
táplálékok a nő- nem kifejtését 
segítik elő. És tekintettel a nagy 
drágaságra, az áldott állapotban 
levő nők ugy látszik sporolva 
éltek? 

— Felebbézés a gabon* árak 
ellen. A hereskedelmi miniszter a 
felebbezések folytán á maximíális 
áraka} az egész vármegyére egy-
öntetűen — tehát nem járáson-
ként — a következőképen állapí-
totta meg. Buza 39 kor. 50 fillér, 
rozs 32 kor., árpa 26 kor, 50 fil-
lér, tengeri 21 kor. 

— Ml lenne akkor ha a ma-
gyar menyecskék Is mennének ? 
Negy tűzzel vitatták azt az esetet, 
ha a magyar menyecskék is be-
hívót kapnának , a katonaságtól. 
Egy , magyar ember, m'ultból szer-
zet tapasztalatai álapján, nagy 
hévvel vágja ki : „No hiszen csak 
látnák a muszkák a harcias ma-
gyar nőket, tudom visza futná-
nak." Egy másik atyafi egyet pör-
ditve bajszán, aggódva jegyezte 
meg4:»„Sőt azt hiszem még bel-
jebb jönnének4? 

— A hadba vonultak adója. 
Érdekes lés' minden tekintetben 
helyén való, okos átirat érkezett 
az alispánhoz Kassa város polgár-
mesterétől, Az átiratnak az a célja, 
hogy a* hadbavonultak adózási 
a kormány által rendeztessék. 

Az átirat, miután rámutat arra, 
hogy a hadbavonultak milyen 
nagy áldozatokat hóznak, azon 
kívánságokat fejezi ki, hogy az 
illetőkre nézte adó leengedés tőr-

ft — Örvendetes sziporulat. A 
népmozgalmi kimutatások min-
denütt azt hirdetik, hogy a szü-
letésed száma jóval nagyobb, mint 
a 6ékes esztendeiben volt, szÖVál 
¿zaprödühlc. És- féltüiiő; hogy az 
üj^zűibtfek' között sokkal nagyobb 
afiúgyermekek- száma; mint le-
ányoké* Jólnene* ha a, statisztikusok 
és fiziojogusok egy kis összeha-
sonlító tanulmányt* végeznériekoly 
értélembéh; hogy a tíö szőlőter-
mő5 évek s á f c litária jövö eszten-
dőit érősebb születési eredménye 
között nincs e korrelativ összefü-
g é s ? 

P á l y á z a t i b i r d e t n j é o v 
Szárvas községben elhalálozás 

folytán megüresedvén a községi 
fővégrehajlői állás, arra, valamint 
a netán megüresedhető belső, 
vagy külső végrehajtói állásokra 
ezennak pályázatot hirdetek. Fel-
hívom ennélfogva mindazon ér-
deklődőket, kik ezen állások va-
lamelyikét elnyerni óhajtják, hogy 
sajátkezüleg írott és erkölcsi ma-
guk viseletét igazoló bizonylattal 
felszerelt pályázati kérvényüket 
hozzám 1915. évi február hó 1-
én délután 5 órájáig annyival in-
kább benyújtsák, mert a későb-
ben érkező kérvények figyelembe 
vétetni nem fognak. 

A fővégrehajtó állása előleges 
havi részletekben a községi köz-
pénztárból folyósítandó évi 1200 
korona javadalommal, és negyed-
éven kint előleges részletekben 
folyósított 160 korona lakbér-
rek van egybekötve. 

A két külső végrehajtó közül 
az egyiknek fizetése évi 800 ko-
rona a másiké évi 730 korona 
készpénz, lakbére pedig mind-
kettőnek évente 100 korona. 

Az egyik belső végrehajtó évi 
fizetése 600 korona készpénz és 
év 100 korona lakbér, a másiké 
750 korona készpénz és évi 100 
korona lakbér, 

A vállasztás jelölésem alapján 
Szarvas község képviselőtestülete 
által 1915 évi február hó 3-án 
szerdán délelőtt 9 órakor fog 
életfogytiglan megejtetni. 
Szarvas, 1915 évi jan. hó 10-én 

Mel/s s. k. 
t. b. főszolgabíró. 

P á l y á z a t i b í r d « t v i > é 9 V . 
> 

A nagyméltóságú m. kir. hori-
honvédelmi miniszter ur a kato-
nai élelmező tisztviselőkben há-
ború esetén netán beálló szük-
séglet fedezése végett nöpfölkelő 
éllelmezésí járulnoki állas el-
nyerésére pályázatot hirdet. 

Pályázhatnák azok, akik katö-
nai kötelezettségüknek teljesen elé-
get tettek; 

Pályázók tartoznak egy katonai 
élelmező raktárnál 3 hóig terjedő 
próba szolgálátot teljesíteni s en-
nek megtörténte után egy elméleti 
vizsgát letenni amelynek sÚceriís 
befejezése után, mái*' béke idején 
hadi szoigálatra miht n é p f t í W 
járulnokul'kijelöltctnek; 

Â  hélyegtélen pályázati kéhfé-
nyek folyó éyi januáf hó .a0hig 
lesznek alulírott elöljáróság utjén 
beterjesztendők. 

Á kérvényhez; amlélyferi' a" pá-
lyázó nyfeWisnierete határozottan 

- megjélölendö^csatölandóa kereszt-
levél, iskolái, további h^ös4gi 
bizonyiat a je^nlegi pojgári fog-
lalkozásairól é% községi illetősé-
rŐI, végül égy kötelező nyilatkö-

> 



zat arról, hogy folyamodó önként 
elvállalja azon kötelezettséget, hogy 
a katonai raktárnál teljesítendő 
próba szolgáját tartamára magát 
a katonai fegyelemnek aláveti. 
Szarvason, 1915 évi jan. hó 12-én. 

Az elöljáróság nevében: 
Jeszenszky s, k. Pribelszky s. k. 

jegyző. 

SZARVAS ÉS VIDÉKE 

HIRDETMENY, 

A m. kir. belügyminiszter ur 
9059/1914. Res. számú rendelete 
alapján ez ütőn is közhírré teszi 
az elöljáróság, hogy a harctéren 
valamint a harcszintér mögötti 
területen talált katonai felszerelési 
cikkek a legközelebbi közigazgaz-
gatási hatósághoz (községi elöl-
járóság, járási tisztviselőkhöz) be-
szolgáltatandók, mert az ezen tár-
gyak feletti rendelkezésre a kato-
nai kincstárnak van joga és igé-

Minélfogva figyelmezteti az elöl-
járóság különösen a kereskedői 
üzletek tulajdonosait, hogy az ily 
nemű felszerelési cikkeket sem ki-
rakatokban kiállítani, sem pedig 
egyébként forgalomba hozni nem 
szabad, hanem azokat is a fentebb 
megjelölt hatósághoz be kell szol-
gáltatni. 
Szarvas, 1915 évi január hó 13. 

Az elöljáróság nevében: 
t\ollár Lajos Pribelszky Pál 

főjegyző. biró. 

HIRDETMÉNY. 
Felhívja az elöljáróság a köz-

tartózkodó B. alosztályu 
katonailag ki nem képzett akár 
saját, akár idegen illetőségű 1877— 
1872 és ennél fiatalabb szüietésü 
nyerges, bognár, lakatos és vas-
esztergályos iparosokat, hogy ösz-
szeirásuk eszközlése végett a ka-
tona Ügyi jegyzői irodában a le-
hető legrövidebb idő alatt de, leg-
később 10915 évi % január 20-áig 
okvetlenül mindannyian jelentkez-
zenek. 
Szarvason, 1615 évi jan. hó 11-én. 

Az elöljáróság nevében : 
Jeszenszky Pribelszky Pál 

jegyző, biró 

HIRDETMÉNY 

Békés vármegye törvényható-
sági bizottsága 1914 évi decem-
ber hó 30-án tartott közgyűlésén 
hozott határozatában felhívja a 
vármegye lakosságát, iparosait és 
kereskedőit, hogy a hazánk-
kal ellenséges viszonyban álló 
Orosz-Angol-Francia ország, va-
lamint Szerbia és Belgium? terü-
letéről származó iparcikkeket és 
termékeket ne vásároljanak s a 
már versenyképes hazai ipar tá-
mogatása céljából szükségleteik 
beszerzése alkalmával kizárólag 
hazai származású iparcikkeket 
követeljenek, amennyiben pedig a 
vásárolni szándékolt iparcikk ha-
zánkban még nem állíttatnék elő, 
azokat áz osztrák örökös tarto-

mányokból vagy pedig a velünk 
szövetséges Német birodalomból 
szerezzék be. 

Amidőn az elöljáróság ezen ha-
tározatot ez uton is közhírré te-
szi, az abban; foglaltakat Szarvas 
község hazafias közönségéhez is 
intézi, 
Szarvas, 1915 évi január hó 13. 

Az elöljáróság. nevében: 
Kollár Lajos Pribelszky Pál 

főjegyző. biró. 

HIRDETMÉNY. 

A m, kir. honvédelmi minister 
Úrnak 305-4/915 eln. számú ren-
delete folytán utasíttatnak mind-
azon A. alosztályu katonailag ki-
képezett 1875, 1876, 1877, 1878, 
1879, 1880, 1881 években szüle-
tett és ennél fiatalabb népfölke-
lésre kötelezettek, hogy az 1915 

hó 2D-án a m, kir. 
4. népfölkelő f Parancsnokságnál 
Nagyváradon reggel okvetlenül 
jelentkezzenek. 

Bevonulni tartoznak azon nép-
népfölkelők is, akik betegség, lét-
számfelett, vagy szolgálat képte-
lenség (segédszolgálat) miatt let-
tek szabadságolva, ügyszintén be-
vonulni tartoznak az Összes bár-
mely fegyvernemtől származó, te-
hát az összes a lovasságnál szol-
gáltak is. 

A behivottak bevonulásuk al-
kalmával meleg takarót, meleg fel-
ső és alsó ruhát, kötött ujjas mel-
lény^ kötött alsó nadrágot, eset-

leg téli kabátot, evőeszközt, evő-
csészét és hátizsákot, jó erősláb-
belit és két napi élelmet tartoz-
nak magukkal vinni. 

A bevonulók népfelkelő igazol-
ványi könyveiket magukkal vinni 
kötelesek, azok pedig akiknek 
semmiféle népfölkelő igazolvá-
nyuk nincsen a katonaügyi jegy-
zői irodában való jelentkezésük al-
kalmával részükre kiállítandó in-
gyenes utazásra jogosító igazol-
vány! lapokkal ellátva a vasút in-
dulását megelőzően jóval előbb a 
vasúti pénztárnál bélyegeztetni tar-
toznak. 

Akik ezen behivási rendeletnek 
eleget nem tennének, karhatalom-
mal vezetettnek elő és a törvény-
teljes szigorával büntettetnek. 
Szarvason, 1915 évi jan. hó 14. 

Elöljáróság. 

HIRDETMÉNY. 

A nagyváradi 4. népfölkelő pa-
rancsnokság átirata folytán utasít-
tatnak mindazon 1875 évben szü-
letett és ennél fiatalabb A. alosz-
tályu népfölkelők, kiknek e hó 20-
án Nagyváradon kell bevonulniok, 
hogy a katonai jegyzői irodában 
elutazásuk előtt mindannyian te-
hát azok is akik már eddig jelent-
keztek, okvetlenül és büntetés ter-
he alatt jelentkezzenek, ahol is 
egy kimutatás lesz készítve a be-
vonulókról. _ . 
Szarvason, 1915 évi jan. hó 16, 

Elöljáróság. 

Hegedű, kitűnő hangú, remekül kidolgozott, domború Sta-
nérforma, tokkal; Vonóval, 16 drb. felszereléssel csak 12 kor. 
Finomabb 20 és 30 kor. 

Gordonka, igen jó minőségű, nagy erős hangú, finoman 
kidolgozva, csak 30 kor. egész finom kivitelben 40 koronától 100 
koronáig. . 

Cimbalom, remek, erőshangu, gyönyörű kivitelben 160 ko-
ronától 6Q0 koronáig. Keveset használt cimbalmok állandóan rak-
táron. 

Fuvola, igen jó minőségű, billentyűkkel, réüsékitméiiy-
nVeí1 csak Oor.tyézdókriiik különösen ajánlható, Hangverseny-
fuvolák 15* kororiátoi feljébti. 

hatalmas orgónahangu, reme* kiáUHásu 160 
koronától 600'kofőháig. Használt fiarmóniumok'álianaóáh raktáron. 

PrimrtUra, finom kivitelben, kitűnő hangú, ^teljes felsze-
reléssel együtt csak 16 korona. Ugyanez finomabb [kivitelben 20 
koronától 100 koronáig. 

Lémcxujdooságok: A vén cigány, Horvátláriy, Böákém 
Szibill, Furlana, Húzzad csak, Azt Ígérted, Alispán lánya. Darabja 
2 korona 50 fillér. 

Qiiárcitcra. Kottaismeret nélkül bárki azonnal játszhat 
rajta. Igen csinos kiállítású.-és reiidkiyül kellemes hangú. Ara 
kottával és felszereléssel 16 kqrona. 

Okarina. A távolához .hasöjiló* rendkívül íéljemes' hangja 
vari. Kezelése egyszerű. Az" utasítás' által bárki azonnal* játszhat 
rajta. Ára 1, 2 és 3 korona. 

áfitrmcíhegedű. Valódi hurokkal felszerelve, tofckal, vo-
nóval és gyantával, bármely nagyságban csak 5 korona. Tanulás 
Céljára igen alkalmas. 

JogáMx-iárogmió. Kezdőknek különösen ájálnható. Gyönyörű, 
mélábus.liangu, 5 bilíéntyÜVél, nyelvgéppel csak 16 kör. Finomabb 
6 bllFentyílveT 20 korona. 

QaodaréMiromblim. A hangverseny „réztrombita41 igen köny-
nyerí fújható, 20,prímhangot és 4 kisérő akkordot foglal magá-

Finom kíviterbeii 6 korona, 

Ha rendelésnél e lapra E hangszerek eredeti ki-
hivatköíik, 10 külön- vitelben kizárólag csakis 
féle kedifes' éi itítólépő országszerte .elismert elsőrendű háiígskei* ég , 

ajándéktárgyat kap. szélögép különlegességek áruházában kaphatók 

» 
li . tV á saját érdekében 

ingyen és bérniérttve fény-
képes hangszeráijegyzéket 

15, figyeljen a Wágner névre, 
liögy máshoz rte tévedjen. 
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SZARVAS ÉS VIDEKE 1915. január 17. 

Özv. Morávcsik Józsefné Ju-
hász-utcában levő csinos, ké-
nyelmes lakóháza jutányo-
sán eladó. ÉRT EKEZHETNI 
Morávcsik Soma úrral. 

rövid idő alatt eredményre ve-
z e t ő m ó d o n előkészít 

jogi szemináriuma es 
kalmazást tanító intézete. 

31—35 

Kossuth L. u. 
Telefon szám 8 2 8 

Szarvas és környéke nagyérdemű közön-
ségét értesítem, hogy 'bárboO-V-aQ és 

elvállalom 

közjegyzőileg hitelesített 
bizonyítvány orvosoktól és 
m agánoso któl. 69—120 

Csomagja 30, doboza 60 
ó minden gyógyszertár-

ban és drogériában. 
T E M E T K E Z É S I 
V Á L L A L K O Z Ó . 
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O jánljá'ufóaaii és dúsán berendezett arany-, ezüst- és 
' * ékszeráru, továbbá valódi és cliina-ezüst evőeszköz 
'és dísztárgyak raktárát. 

Hesz és becserél magas áron' bármilyen mennyiségben 
V töredék'arany- és ezüst árut, brillantot és gyémántot. 

Nagy választék mindenféle zseb-, fali-, harang- és 
hárfaharang ütő inga órákban, látszerészeti cikkek-

ben és tajtékárukbam 

Laptulajdonos : ÖZV. SÁMUEL ADQLFNÉ. Kiadó: DR. SÁMUEL ANDOR. 

h a s z n á l a t a á l t a l a r c a 
t i s z t a , ü d e é s b á j o s l e s z . 

A M a r g i t - C r é m e 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 M a r -
g i t - C r é m e t utánozzák és hamisitják, 
tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt 
elfogadni, mert csak ilyen készítményért 
vállal a készítő' mindennemű felelőssé-
get A M a r g i t - G r é m e ártatlan, zsír-
talan, vegytiszta készítmény, amely a 

külföldön általános feltűnést keltett. 
Ára 1 K. — Margit-szappan 70 fillér. 

Marglt-pouder K L20. — 

K a p h a t ó ; Bugyis Andor, TefTert^, 
r vason. 

16 

Vp 

ü . r í ) , g y é g y á r ü t , 

Nyomatott Sámuel Adolf könyvnyomdájában Szarvason. 
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