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Belicey-ut 9 szám, hová a lap szellemi 
részét illető közlemények küldendők; 
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Előfizetés: Egész 
K, negyedévre 2 ÁT. 

8 K, félévre 4 
Egyes iiám 20 f . 
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Az ijesztő mérveket öltő, 
őrületes iramban fokozódó 
drágaság és a kofák ember-
telen garázdálkodása erélyes 
intézkedések megtételére in-
dította nem egy község ve-
zetőségét. A példátlanul ki-
zsarolt közönség érdekeinek 
megóvása céljából a so-
mogymegy ei csurgói járás 
főszolgabirája olyan radiká-
lis intézkedést tett, melynél 
kitűnőbb bizonyíték nem 
szükséges ahoz, hogy mi-
ként lehet erélyesen talpra-
állani a háború nyomorúsá-
gának hiénái ellen. A fent 
emiitett főbíró szigorú ren-
deletet adott ki a piaci és 
az árusítás rendszabályozá-
sára vonatkozólag. Ime e 
rendelet néhány tanulságos 
részlete . . . „a nálam emelt 
több panaszból és szemé-
lyes tapasztalataim folylán 
is meggyőződtem arról > 
hogyha járásomban szigo-
rúbb rendszabályokat nem 
alkalmazok, járásom lakos-
sága nélkülözéseknek lesz 
kitéve . . . Elrendelem, hogy 
a heti vásárokon a vidékiek 

és a tovább elárusítók (ke-
reskedők, kofák) csak d. e. 
10 óra után vásárolhatnak 
ami kor a helybeli lakosság 
szükségletét már beszerezte. 
Elrendelem továbbá, hogy 
hetivásárok alkalmával csu-
pán a piactéren lehet vásár-
lásokat eszközölni. Betiltom 
tehát, hogy az eladók áru-
cikkeikkel házaljanak, vagy 
az utcán azokat eladják. Ke-
reskedők vagy magánosok 
az elárusítót útközben el 
nem foghatják s cikkeiket 
meg nem vehetik tőlük . . . 

A lakosság élelmezésének 
biztosítása érdekében a di-
cséretes energiával dolgozó 
főbíró a piaci árakat is meg-
szabta. Ime a jellemzőbb 
árak: 1 liter tej 16 fillér, 1 
liter tejfel 70 fillér, 1 klg. 
túró 48 fillér, 1 kg. teavaj 
4 kor., 1 kg, közönséges 
váj 3 kor., 60 fill. 1 kg. bur-
gonya 10 fill., 1 drb. tojás 
6 fillér, 1 kg. vöröshagyma 
50 fillér. 

Olvasván mindezeket, szinte 
önkénytelenül is felsóhajtunk 
mi -szegény, szerencsétlen, 
kiszipolyozott szarvasiak: 
„Istenem, miért is nem szü-
lettünk és nem élhetünk 
Csurgón ?!u , . . 

H á b o r ú s k é p e k . 
A b a d i s e g é l y á r i j y é k á b a i ) . 

A hadbavonulók után hát-
ramaradottak között bizony 
sok jobbsorsra érdemes csa-
lád nyomorog, éhezik, mivel 
a formák szerint nem tart-
hatnak igényt segélyre. De 
viszont tekintélyes számmal 
akadnak olyan ok is, akik 
ugyancsak vissza élnek a 

komoly életfen tartási célra 
kapott segéllyel. Hiteles bi-
zonyítéka ennek a „Várme-
gye" c. lap közlése a szat-
mármegyei nagysomkuti já-
rásról. E közlemény szerint 
a segélyzett nők kocsmába 
járnak, az országutakon ré-
szegen dülöngélnek, vagy 
az ut oldalán fetrengenek 

bbtrányos állapotban. Az 
azelőtt otthon készített sze-i 
rény ruházati cikkek helyett 
egyszerű parasztnők magas 
sárku cipőkben, selyem ken -
dőben, selyemblúzokban jár-
nák s a családjuk élelmezé-
sére kapott pénzt sokszor 
erkölcstelen tivornyákra fe-
csérlik. A nagysomkuti járási 
tiszti értekezlet elhatározta, 
hogy e kóros tünetek orvos-
lása végett erkölcsi és meg-
szégyenítő rendszabályokat 
fog életbeléptetni, amire égető 
szükség is van. 

A z é l c l n t ) i S z e r - á r ú S o k 

Ó y ü í a o . 

Gyula boldog város, mert 
ott radikális módon, a ne-
héz viszonyok által kívánt 
erős erélyes kézzel kezelik 
az élelmiszer-árusítókat. Az 
élelmiszereknek minden vo-
nalon emelkedő ára ugyanis 
csaknem lehetetlenné teszi 
nemcsak a szegényebb nép-
osztály, hanem a középosz-
tály megélhetését is és a 
nagy drágaság miatt állandóan 
hallhatók a panaszok. Hogy 
ez a folytonos áremelkedés 
a nehéz viszonyok okozta 
mértéknél legalább indoko-
latlanul magasabbra ne emel-
kedjék, Tanczik Lajos ren-
dőrfőkapitány intézkedésére 
a rendőrség az élelmiszer 
elárusitással foglalkozó ösz-
szes kereskedőket és köz-
vetítőket állandó ellenőrzés 

A li&ztfajok árát újra 
njegállapitották. 

Az egyes lisztfajták árát 
újra megállapították. Az uj 
megállapítás szerint méter-

mázsánként a búzából elő-
állított finom tésztalisztnél 
az az ár, mely 9ö°/o-kaI, a 
búzából előállított főzőliszt-
néKaz az ár, amely öl%-kal, 
a búzából előállított kenyér-
liszinél az az ár, amely 9%-
kal, a búzából előállított egy-
minőségü (simaőrlésü) liszt-
nél az az ár, amely 16%-kaI, 
rozslisztnél az az ár, amely 
30.5°/o-kal, árpalisznél az az 
ár, amely 48°/o-kal magasabb, 
mint a megfelelő nyers 
anyagnak az illető járás vagy 
város területére nézve mé-
termázsánként megállapított 
legmagasabb ára. 

Szarvasi katooák az 
elt£(tt(k árváiért. 

A 4/1. hadtápzászlóalj 1-ső, 
századának a déli harctéren 
küzdő szarvasi származású 
katonái nevében Kandó Pál 
hadnagy levelet irt kel lő 
Gusztáv szarvasi ev. igaz-
gató lelkésznek, melyben 
megkéri őt, hogy a húsvéti 
ünnepek alatt az istentiszte-
letek alkalmával könyörgő 
imát és szent beszédét mond-
jon a fent emiitett szarvasi 
vitézek szerencsés hazatérte 
örömére. Jelezte Kandó had-
nagy azt is, hogy a katonák 
75 koronát adták postára az 
ig> lelkész címére, hogy az 
elesett katonák árvái részére 
fordítsák, levonva belőle á 
könyörgő istentisztelet papi 
dijat. Kellő Gusztáv- azon-
ban ez őt megillető dijat is 
az árvák számára hagyta. Ugy 
a derék katonák mijtt a iiér 
meslelkü pap elismerésre 
méltó példát nyújtottak a 
hazafias és humánus áldo-
zatkészségre. 
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Bagi Mátyás őrmester 
araoy vitézségi éript. 
Szomszédunkban levő derék 

magyar községünk, Békésszent-
andrás, büszke lehet a harctéren 
küzdő katonáira A magyar vitéz-
ség haláltmegvető bátorságával 
állanak helyt a csatasikon s nem 
egy részesült már eddig is kiváló 
hősiességéért szép kitüntetésben. 
E rettenthetlen bátorságú gárda 
közé tartozik Bagi Mátyás őrmes-
ter is, aki már régebben megkapta 
az ezüst vitézségi érmei. Leg-
újabban már az arany vitézségi 
érmet tűzték mellére. A páratlan 
hősiességü békésszentandrási vi-
téz az északi harctéren egész kis 
hadjáratot vezetett s fejezett be 
gyönyörű sikerrel. Az egyszerű 
ember oly ritka intelligenciával 
bir, hogy valósággal bámulják 
fejebbvalói. Az aranyérmet nagy 
ünnepség közben tűzték mellére. 
A kiváló hős, mint sebesült, itt-
hon üdül. Ugy halljuk, hogy 
ujabb kitüntetésre lett ismét fel-
terjesztve. 

Van egy másik hőse is Békés-
szentandrásnak, kit azonban a 
Mindenható magához szólított 
már. Ábel György 101 gyalogez-
redben közvitéz a kárpáti har-
cokban kapott sebeiben a szarvasi 
községi kórházban április 4-én 
elköltözött az élők sorából. Hús-
vét hétfőjén temették el Békés-
szentandráson. Temetésén ott volt 
az egész község, 45 sebesült ka-
tona s a mezőgazdasági munkára 
szabadságolt 50 katona. A teme-
tésen megjelent Czitó Sándor 
honvédőrnagy is, aki mint lábba-
dozó beteg tartózkodik Békés-
szentandráson. Hajas Lajos kán-
tor búcsúztató éneke oly mély 
megilletődést keltett, hogy minden 
szem könnybe lábadt s zokogás 
tört elő sok gyászoló .kebléből. 
Lebegjen áldás és soha el nem 
muló dicsőség a korán elköltö-
zött, hős katona sirja felett! . , . 

A sebesültek számára. 

iiz ipariskolai kórházba a mult 
héten adcikoztak : Petráss András-
né 2 párna huzattal* özv. Osztro-
luczky Györgyné 100 cigaretta, 
Rideg Jánosné, Valkovszky Já-
nosné mostak és vasaltak, Sámuel 
Ella cigaretta hüvely, Gróf Bolza 
Pál tészta, Baí-ta Sándor 3 üveg 
uborka, özv, Szrnka György 111. 
ketV 10 kor., 8 üveg befőtt, 1 
üveg zöld bab, Molnár Mihály 
20 pakli dohány, Deutsch Ármin 
gyűjtése 300 cigaretta, Deutschen-
smiedt András beretvált, Val-
kovszkyné, Ridegné, Jánoszkyné, 
Behanné meszeltek és mostak. 

A tornacsarnoki kórházba a 
mult héten adakoztak: özv. Po-
nyiczky Györgyné 2 tepsi süte-
mény, Réthy Vilmosné 46 drb. 
sütemény, Gajdos György 1 nagy 
párna huzattal, lepedő és takaró, 
báró Bencz Ottóné 2 doboz ciga-
retta, Gróf Bolza Géza 2 doboz 
cigaretta, Dr. Szíráczky Jánosné 
1 üveg uborka és fekete kávé, 
özv. Osztroluczky Györgyné egy 
nagy párna huzattál és 100 drb. 
cigaretta, özv. Ponyiczky György-
né 3 tepsi málé, özv. Rigó Nán-
dorné 15 liter bor, Melis Pál egy 
fél birka 1 nagy kenyér és 10 
liter bor, Gróf Bolza Pál minden 
hétfőn sütemény, Moldoványi Sán-
dorné 1 üveg ecetes paprika. 
Ingyen mostak: Nyemcsok Má-
tyásné, Czeglédy Mihályné, Maczik 
Pálné, Kosnek Pálné, Frankó Má-
tyásné, Árvái Tamásné, Osgyán 
Mihályné, Komár Györgyné, Hanzó 
Jánosné, Szekera Györgyné, No-
vodonszki Mihályné. Tóth Kál-
mán és leánya ingyen borotvált. 
— Midőn megköszönöm szíves 
jóságukat és fáradozásukat, tart-
sák meg igen kérem továbbra is 
jóindulatukban sebesült katonáin-
kat. Dr. fimviár Qyuíáoé. 

* 

Az Ipartestületi kórházban már-
cius 24-töl adományok: Marsai 
Sománé 1 doboz dohány, Dem-
csák Jánosné 1 köcsög lekvár, 1 
szil ke méz, 4 alma, Bárány Bé-
láné 1 üveg bor, 1 doboz ciga-
retta, gróf Bolza Pál uzsonna, 
Klimaj Mihályné 1 kilő kocka cu-
kor, Szrnka J. Jánosné 3 drb, má-
kos patkó, Harmati Eti 4 pak do-
hány, Demcsák János 1 párna 
huzattal, 2 lepedő, Elefánt Jolánka 
30 drb. tojás, 50 drb. cigaretta, 
Nagy Lászlóné 2 kiló kockacukor, 
Vs kiló kávé, Papp Ernőné 1 üveg 
vizes uborka, Klein Mór 200 drb. 
cigaretta, Özv. Melis Lajosné 1 
üveg ecetes uborka, Csapó So-
máné 22 drb. narancs, özv. La-
vatka Gusztávné 30 drb. szivar, 
Czinkoczky György 12 kiló boi-
nyuhus. A polg leányiskolában 
az igazgatóság által rendezett, há-
borús délután jövedelméből 25 
korona, Grosz Lambeit beretvált. 
SzopkaJánosné, Szopka Mihályné, 
Búzás Andrásné, Bakula Pálné 
mostak. Gilyan Jánosné, Batta 
Györgyné, Janecskó Mihályné, 
Brakszatórisz Györgyné, Gerhát 
Erzsi, Czigléczky Györgyné, Ri-
deg Jánosné súroltak. 

Ipariskolai adományok: Sim-
kovics Istvánné kalács és mákos 
tészta, Dr. Szemző Istvánné 6 év-
folyam „Ország világ" Simkovics 
Eti ke befőtt, Wigner Lajos túrós, 
meggyes és diós tészta, Holéczy 
Gizi 120 cigaretta a felgyógyult 
katonáknak, Polgári leányiskola 
Igazgatóságától Gaál Mózes dé-
lután 25 kör., Holéczy Gizella 
diós és mákos tészta, Holéczy 
Gusztávné 10 Üveg bor, Fényes 
Nándorné barack lekvároskenyér, 
gróf Bolza Pál sütemény. 

Készpénzadományok a „Vörös 
Kereszt" egylet szarvasi fiókjá-
nak: Süveges Mátyás és társai 
által rendezett bál tiszta jövedelme 
78 JK, Janis Márfon (Ili. 246) 8 
K, Bárány György molnár 10 K, 
Czinkoczky György által adomá-
nyozott üsző bőrének ára 1.98 K, 

távirati költség levonásával 5.52, 
Jambrich János és Varmeczki Mi-
hály 10 K, id. Kugyelka István 10 
K, Kondacs Pál (T. 111. 260) 2 K. 

M. fpUó Gusztá v ur gyűjtése: 
Szlovák János 20 K, özv. Peírás 
Jánosné 20 K, Krajcsovics Já-
nos és neje 7 K, Komár Márton 
20 K, Piacsek János és neje 10 
K, Sonkoly Mihály (második ado-
mány) 50 K, Pékár Mihály 6 K, 
összesen 133 K. 

A 777. k/r. posta gyűjtése: Lau-
disz Lajos 10 K, Gyurcsik János 
4, Behan János 2, Janurik Pál 2, 
Nyemcsok János 2, Kondacs Már-
ton 2, FíJo György 2, Holmik 
József 10, Barecz János 2, Pauiik 
János 2, Skorka István 1, Magyar 
Pálné 4, Sápszky János 6, Os-
gyán Mihály 1, Urbancsok Pálné 
1, Gyemjan András 4, Mravik Pál 
2, Novodomszky Pálné, 2, Boch-
nyat Mihály 2, Weitzner Gáspár 
4, Georg Mihály 4, Kasuba Já-
nos 4, Szirony András 4, Ku-
gyelka István 4, Gácsi Imre 5, 
Mayer János 1, Szakái János 1, 
Szeljak György 2, Sovány György 
2, Novodomszki Pál 2, Fabó Pál 
1, Polonszky János 1, Palyó Már-
ton 2, Veies Mihály 2, Kiss M. 
Pál 10, Szebegyinszky János 2, 
Roszik György 2, Kondacs Pál 1, 
Melis Pál 4, özv. Lestyan G. 
Andrásné 6, Molnár Pál 4, Janu-
rik János 2, Sovány Pál 2, Tóth 
János 2, Jansik Mihály 10, Po-
dani János 2, Gróf János 1, Val-
kovszky Pál 2, Bertók János 2, 
Skorka Pál 1, Kondacs Pál 4, Pö-
dani István 2, Molnár János 2, 

.^Jovodonszky György 2V Paluska 
András 1, Liska János 1, Sonkoly 
•János 1, Sonkoly Pál 1, Povázsay 
György 2, Podmanyiczky Pálné 
1, Czigléczky Mihály 2, Búzás 
Pál 2, Jancsó Pál 1, Roszik Pál 
1, Jelen György 1, Szabóvik Já-
nos 1, Litauszky János 2, Vaskor 
György 4, Sonkoly Mihály 10, 
Medvegy György 2, Kiss György 
2, Feder János 5, Csilik Pál 5, 
Karsai Pál 4, Mucha Mihály 2, 
Novodomszky János 2, Jancsó 
György 1, Rapkovszki János 20, 
Matusik Györgyné 2, Fabriczy 
György 1, Simkovics Pál 2 K, 
a gyűjtés Összege 242 korona. 

* * * 

— eljegyzés. A főgimnázium 
tanári karának egyik jeles kép-
zettségű tagja, dr. Aez//?7a/7/7jenő 
eljegyezte l\utíik Endre főgimn. 
tanár nagy mi veltségü leányát, Ilon-
kát Gratulálunk ! 

— Iskolafelflgyelök megbízása. 
A kultuszminiszter az elemi is-
kolai VI. oszt. fin tanulók évzáró 
vizsgáihoz az 1914. évben kikül-
dött iskolafelügyeiőket a f. tanév 
tartamára is megbízta. A szarvasi 
járási körzetben az iskolafelügye-
lői teendőket Molnár János 
szarvasi ev> igazgató-tanító végzi. 
A szarvasi központi, valamint a 
gyomai és Szeghalom járási kör-
zetben a hadba vonult iskolafel-
ügyelők helyett az iskolafelügyelői 

teendőket Békésvármegye kir. tan-
felügyelője és helyettese dr. Hor-
váth Dezső segédtanfelügyelő hi-
vatalból látják el. 

— Háborús délután az áll. 
leányiskolában. A szarvasi áll. 
polg, leányiskola igazgatójának, 
Wewberger Fannynak, lelkes ha-
zafias buzgalma nemcsak erköl-
csileg, de anyagilag is szép si-
kerű előadás révén juttatott a 
háborúban megvakult katonák 
számára, nem csekély összeget. 
Az elmúlt hétfőn, vagyis húsvét 
másodnapján d. u. 5 órakor a 
leányiskola tornacsarnokában Gaál 
Mózes fővárosi igazgató és iró 
közreműködésével fényesen sike-
rült háborús délutánt rendezett a 
leányiskola igazgatósága, mely 
előadáson a társadalom előkelő 
hölgy- és férfi tagjain kívül a se-
besült katonák egész serege vett 
részt. És nem kis gyönyörűséggel 
hallgatták Gaál Mózes ritka köz-
vetlenséggel és megindító meleg-
séggel tartott szabad előadását, 
melyben gyönyörűen fejtegette a 
nők magasztos honleányi köte-
lességeit a családi élet körében. 
Lebilincselően kedves előadását 
zajosan megtapsolták. Igen si-
került volt Wolf Margit művészi 
nivóju zongorajátéka s Robitsek 
Mariska nemesen átérzett, hatá-
sos szavalata is. 

— A vármegyei országgyűlési 
képviselöválasztók száma. Meg-
írtuk, hogy a vármegyei központi 
választmány a vármegyei választó 
kerületek országgyűlési képviselő-
választóinak most már jogerős 
névjegyzékeit legutolsó ülésén hi-
telesítvén, azokat az illető helyekre 
megőrzés végett megküldte. A 
régi törvény alapján legutóljára 
egybeállított névjegyzékek szerint 
Békésvármegye összes országgyű-
lési képviselőválasztóinak száma 
19706 volt, mig az uj törvény 
szerint elkészült névjegyzékek sze-
rint a vármegyében 24765 vá-
lasztó van. A szaporulat ezek sze-
rint 5059 vagyis 25 százalék 

A szarvasi járásban 3455 vár 
lasztó van. Községenkint, zárójelbe 
téve a régi állapotot, a következő 
számú választókról szólhatni: 
Szarvason 2175 (1676), Öcsödön 
864 (716), Békésszentandráson 
416 (598). Ez utóbbi helyen te-
hát jelentékeny csökkenés észlel« 
hető, ugy Kondoroson is 368 
(377), bár itt csekély a külömb-
ség. 

— Felhívás. Az országos gaz-
dasági bizottság részére requirált 
gabona elszá'litása kedden* e hó 
13-áii megkezdődik. Ezért felhívja 
az elöljáróság mindazokat, kiknek 
ilyen gabonája van, hogy a zsá-
kok átvétele végett Jenszenszky 
jegyzőnél jelentkezzenek, a ki a 
további felvilágosításokat és uta-
sításokat is megadja. 
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— fiz állami polgári leányis-
kola igazgatósága által 1915 ápr. 
hő 5-en rendezett „Háborús Dél-
után" alkalmából felülfizettek: 
Gróf Bolza Géza 24 K, Gróf 
Bolza Pál 49 K, Báró Bencz Ot-

K, Szirmai L. Árpád kanonok 20 
K, Dr. Haviár Gyula 5 K, Dr. 
Fuksz Ignácné 18 K, Robicsek 
Soma 5 K, Oravecz János 9 K, 
Nagy László 4 K, Farkas Sománé 
4 K, Dr, Glasner 3 K, Dr. Déri 
Henrikné 2 K, Gerlei Jenő 2 K, 
Holéczy Ida 2 K, Kerényi Vil-
mosné 2 K, Simkó Gyuláné 2 K, 
Wolfmann Jakabné 2 K, Papp 
Ernőné 2 K, Wolf N, 2 K, La-
vatka Ilona 2 K, Klinghammer 
Miklós 2 K, Papp Istvánná 2 K, 
Weisz Róza 2 K, Dr. Fuksz 
Edéné 1 K, Klein Mórné 1 K, 
Meitner Sándorné í K, Ungár Jó-
násné 1 K, Wolf Gyuláné I K, 
Dr Szemző Gyula 1 K, Grosz 
Mórné 1 K, Grosz Franciska 1 K, 
Waldner Ignác 1 K, Balázs Já-
nosné 1 K, N. N. 1 K, Dr. Déri 
Herik 1 K, Készt Ármin 1 K, 
Binder Sámuel 50 f, Mautner 
László 40 f, Scheinér Mariska 50 f, 

ti „Háborús Délután" tiszta jö-
vedelme 206 korona, melyből 106 
koronát a had segély ző hivatalhoz 
juttattunk a háborúban megvakult 
katonák részére 100 koronát átad-
tunk a szarvasi „Vörös Kereszt" 
kisegítő kórházaknak, hogy az 
üdülő katonáink javára fordítsák, 

Mindazoknak, kik kegyesek vol-
tak hozzájárulni, hogy a nemes 
célra ily szép összeget küldhettünk, 
őszinte hálás köszönetet mondok. 

Szarvas, 1915. április 8. 
Weinberger Fanni 

igazgató. 

— Szellemes találmány; Nem 
tudni, hogy magyar embertől 
származik-e az anilin festékkel 
színezett rózsavíz, de roppant 
szellemes találmány. Mondjuk, 
hogy a kisebb vagy nagyobb lo-
csoló legény neki áll egy ilyen 
fiaskóval s a szép világos blú-
zokra is gazdagon ömlesztve a 
szagos festéket, egész csinos 
mintázatokat rögtönözhet a ké-
nyes ruhákon. így lesz aztán 
drága mulatsággá ez az ártatlan 
húsvéti hagyományos szokás kul-
tiválása. 

— Magyarok nagyasszonya . .. 
segits minket. Ez a fohász kél minden 
magyar ajkon most, az 1914—15 évben 
duló világháború rettenetes liánytorga-
tásai közben. És ezt> ezt a régi magyar 
fohászt örökítette meg LukáCsy Lajos 
neves szobrász művész egy másfél arasz 
nagyságú, domborművű plaketten, amely 
kis helyre művészi elrendezésben állí-
totta be két oldalon a fegyvere mellett 
álló két katonát, a mint a fölUizött szu-
rony markolatán, Összekulcsolt kézzel, 
áhítatosan fordulnak a középen lévő 
szűz anyához és a Jézushoz, — régi 
magyar hitünk, bátorságunk és honsze-
rclmünk jelképe gyanánt. Az örök ma-
gyar dicsőség e remek emlékét most 
sokszorosítják, hogy olcsón jusson e 
különben is megindítóan kedves szoba-
díszhez a közönség. Előjegyzéseket elfo-
gad a szobrászművész: l.( Várkerlbazár. 

— Az elesettek exhumálás* 
és hazaszállítása. A hadsereg 

hadtápkörében eltemetett holttes-
tek exhumálása és elszállítása 
ügyében az illető hadsereg had-
tápparancsnokságához kell for-
dulni engedélyért. A kolerában, 
himlőben, kiütéses tífuszban, pes-
tisben, vörhenyben és difleriában 
elhaltak hulláját csakis egy év 
eltelte után engedik exhumálni 
és elszállítani. 

— fi munkásoknak nem sza-
bad külföldre menni. Sándor Já-
nos belügyminiszter Békésvárme-
gye alispánjához rendelétet inté-
zet, melyben felszólítja, hogy az 
időszaki munkakeresés céljából 
külföldre távozni akaró munká-
soknak útlevelet ne adjon. A gaz-
dasági munkálatok itthon való 
rendes elvégzését a termés sikere 
s ezzel kapcsolatosán a háború 
eredményessége érdekében bizto-
sítani kell. 

* * 

/ / II orson. 
— Irta: Kolláíiyi Boldizsár századparancsnok — 

III. 

A középen vigan- csattog a tüz, 
körülötte vidáman vetik le a ba-4 - . 
kancsót, szárítgatják a" lábukat,' 
nadrágot s már feledve az egész 
kilengés, mintha semmi sem tör-
tént volna, mintha semmi sem 
történhetne; # Az egyik kezdi, a 
másik folytatja: 

— Hej, tavaly ilyenkor 1 
— Hát mikor az asszony . . . 
Komáromi sem azért tizedes, 

hogy a szót más vigye. 
— Soha se is szerettem a vi-

zet. Nincs annál csúnyább halál, 
még ha meg fojtanak se. 

Eccer már be is fulladtam a 
fehér Kőrösbe, ugy húztak ki 
eszem nélküli egy órába is bele-
tőtt, a míg iletre hoztak. Soha 
olyan kínba nem vötam, mint a 
mig fulladoztam. A srapnel, a 
semmi, durranik, aztán viged van, 

sohase szednek össze. A 
agolyó . . . ebben a pillanat-

ban két lövés jön a szerb part-

! . . zü, ziü ! 
Komáromi folyta,ja a kezével 

megkezdett gesztust, mutató ujjá-
val lvuz eggyet a levegőbe. Va-
lami fölfelé görbülő hyperbola le-

— A fene egyen meg, 
tam ugy-e, nem talál a minden 
századik se, ócsátok él a tüzet 1 

A bakák azonban jobbnak vél-
ték a Karán szerbfelöli Oldalát 
vastagabbra rakni, hogy a tüz 
átne világítson, ez a 

Összekötő járőröket nem küldtek, 
mivel alig mehetnének száz lépést. 
Hát neki készülődtek a hevenyé-
szel almon, hátha aludni lehetne. 
Egyik-másik mondta még a ma-
gáét, abból hittek is egy kicsit 
— a köztük levő két oláh baka 
azonban feltétlen bámulattal és 
látható áhítattal figyelt a beszélőre. 
Nem értett belőle ugyan semmit, 
de a nyitott szája —r mozgása 
követte az élőadó arcrándulásait. 
. Időnként megnézték a Drina 
állását: nőtt. 

Minden ujabb tapasztalat után 
egy fokkal lejjebb hangolódtak a 
kedvek elcsöndesedtek, elaludtak, 
felriadtak amint egy leszakadt 
part mint az ágyúzás, vagy a 
megvadult orkán bömbölt végig 
.hosszan a levegőben. (Folytatjuk.) 

i • Április hó 1-én 
előfizetési negyed kez-
dődött* Tisztelettel fel-
kérjük hátralékos elő-
fizetőinket, hogy a lap 
akadálytalan küldhe-
tése érdekében szíves-
kedjenek a hátralékos 
összegei mielőbb be-
küldeni. 

aft: 
Özv. Moravcsik Józsefné í' 

l ) á z a , Mótyózugi 
d ióoyc fö l d je 

bérbe adaQdó. 
Értekezni lehet Morav-

1—2 

N é f c á o Y « z * r 

t é g l 
kisebb mennyiségben is úgy-

szintén 

é p ü 1 e t f a 

legveszedelmesebb célpont. 

Cim a kiadóhivatalban. 2—5 

tanulni óhajtókat — nyomasztó 
helyzetemre való tekintettel — 
Igen olcsón tanltok. — Házhoz 
órákat ad ni szi vesén megyek. 

Tisztelettel; Gaál Károly 
(111., Bem-utca 319.) karmester. 

Özv. Blaskó Jánosné házá-
ban egy üzlethelyiség októ-
ber 1-től kiadó. Tudakozódni 
lehet a tulajdonossal Kos-

2-3 

FELHÍVÁS. 

Felhivatnak mindazon gyáro-
sok, kereskedők és polgárok akik-
nek rézgálíc, rézkénpor, azurin 
és egyéb réztartaimu védekező 
szereik vannak, hogy a készletet 
szigorú büntetés terhe alatt azon-
nal jelentsék be. 

A szükséges bejelentő-lapok a 
főjegyzői irodában kaphatók. 

Szarvas, 1915. évi április hó 2. 
Elöljáróság. 

h a s z n á l j á k köhö-
gés, hurut* rekedt-
ség, elnyálkásodás és 
szamárköhögés ellen a 

féle MELLKARA-
M E L L Á R A T 

•• a „3 f e n y ő v e l " •• 

közjegyzőileg hitelesített 
bizonyítvány orvosoktól és 
magánosoktól. 80—120 

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

Bergmann Á Cö, cégtől 
Tetscben a—Elbe. 
egyre nagyobb • kedveltségnek és 
elterjedtségnek, örvend szeplő el-
len- való elismert hatásánál fogva 
s a bőr- és szépség gondozás-
ban való felülmulhatatlanságáért. 
Ezernyi ellsmerőlevéll Sok leg-
nagyobb kitüntetés 1 Bevásárlás-
nál óvatossági Ügyeljen nyoma-
tékosan a Steckenpferd védő-
jegyre és a cég helyes nevére! 
Darabja 1 kor. kapható gyógy-
szertárakban, drogériákban, íllat-

szerüzletekben stb, 
Hasonlóképen kitűnő Bergmann 
Manera liliomkrémje (80 fill, egy 
tubus), Kitűnő szer női kezek 

gondozására. 10—4ö 



4 

• 
V 

V 

• 
• iQúijkák készüllek jútáoyoS árbao a leggyorsabbat) 

# 
• 

T e l e f o o s z á t i j S Z A R V A S O N . B e l i c « y - u t 9 S z . 

• 

• >• 

E z e l ő t t : 

zarv/aS. * 
Arn?iQ F i a 

« 

• 
• 

i a 

Aján l j a üjonan és dúsan berendezett arc 
' *'ékszeráru, továbbá valódi és china-
és dísztárgyak ráktárát. 

evőeszköz 

esz és becserél magas áron bármilyen mennyiségben 
töredék arany- és ezüst árut, brillantot és gyémántot 

agy választék mindenféle zseb-, fali-, harang- és 
hárfaharang ütő inga órákban, látszerészetí cikkek-

ben és tajtékárukban. 

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

A v i l á g h í r ű 

használata által arca 
tiszta, üde és bájos lesz. 

A Margit-Créme a főrangú hölgyek 
kedvence szépitö 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 -
git-Crémet utánozzák és hamisítják, 
tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt 
elfogadni, mert csak ilyen készítményért 
vállal a készítő mindennemű felelőssé-
get A Margit-Créme ártatlan, zsír-
talan. vegytiszta készítmény, amely a 

külföldön általános feltűnést keltett. 

Ára / K. — Margit szappan 70 UUér. 
Margit-pouder K 130. — Gyártja : 

FÖLDES KELEMEN 

K a p h a t ó ; Bugyis Andor, Tefiert 
Károly gyógyszerészeknél Szarvason. 

28 

A R U K A T 
Ü. IQ. gyógy árút, 

21 

Nyomatott Sámuel Adolf könyvnyomdájában Szarvason. 
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