
/ i _ jr / / / 

Szarvas, XXVlé évfolyam 18. szám, 

SZERKESZTŐSÉG: 
Belicey-üt 9 szám, hová a lap szellemi 
részét illető közlemények küldendők. 
Kéziratot a szerkesztőség nem ad vissza, 
Nyiliiérbca egy sor közlési dija 50 f , 

fi községi gazdasági 

Szombat egy hete ülésre 
jöttek össze Szarvas község 
hadi gazdasági bizottságának 
tagjai. A tekintélyes szám-
ai al meg jel en t tagok előtt, 
miután Kiss törvénybiró meg-
nyitotta a gyűlést, Kollár La-
jos főjegyző tett jelentést 
ama örvendetes helyi állapot-
ról, hogy Szarvas község 
területén a föld csaknem ki-
vétel nélkül meg lett mun-
kálva s be lett vetve. 

Az elöljáróság közölte a 
földmivelőkkel annak idején 
azt is, hogy akinek földje be-
vetésére és megmivelésére 
nincs pénze, a község elő-
nyös kölcsönt nyújt az ille-
tőknek. Mindennek dacára 
alig egy-két gazda jelentke-
zett, azok sem azért, hogy 
pénzt kérjenek, hanem hogy 
vető magvat kapjanak, mivel 
eh ez pénzért sem tudták hoz-

M l • 

Sajnálattal jelentette a fő-

(décsi, kákái pusztán stb.) 
a vadvizek miatt nem lehet 
megmivélni a földet. A köz-
élelmezés elősegítésére az 
elöljáróság nyírvidéki s fegy-
verneki búzát hozatott, több 
vagonnál s mázsáját igen 
mérsékelt áron, 15 kor. 50 
fillérért árusítja. 

Jelentette a főjegyző to-
vábbá, hogy az alispán fel-
világosítást kér arra nézve, 
elvégezhetők-e a mezei mun-
kák Szarvason a mostani 
munkaerőkkel? Erre kell vá-
laszt adni. A gazdasági bi-
zottság a tanács javaslatára 
oly értelmű válaszban állapo-
dik meg, hogy ha a szarvasi 

Társadalmi és szépirodalmi hetilap 

FELBLŐS SZERKESZTŐ: KRECSMÁR1K ENDRE 

munkaerőt idegen vidékre él-
ném hurcolják, azon esetben 
is 400—500 munkásra lesz 
szükség .jul. 5-től aug. 5-ig 
terjedő időre. E munkások 
vagy szabadságolt katonák, 
vagy felvidéki napszámosok 
lesznek. Hadifoglyokból nem 
kér a bizottság. 

Ugyancsak elhatározza a 

bizottság ama óhaj közlését 
is a miniszterrel, hogy kívá-
natos lenne Szarvason a férfi 
és női munka maximális árá-
nak megállapítása. A maxi-
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részben meddő vita túlsá-
gosan* ki nyújtotta a különben 
is igen rövid tárgysorozata 
gazdasági gyűlés időta rtamát 

o r u s k é p e 
K i t ü n t e t e t t b ő s -

* 

Nem mindennapi, a maga 
egyszerűségében is mégkapó 
ünnepség keretében tűzték 
fel Dr, Placsltó Lajos ózdi 
orvos cs. és kir. tart. főorvos, 
városunk szülötte s gimná-
ziumunk neveltjének mellére 
a békéscsabai tartalék-kórház 
udvarán, ahol most — chole-
rából kigyógyulván 

az ellenség előtt tanúsított 
bátor magatartásáért kapott 
érdemkeresztet. Két más tiszt-
társával s három altiszttel 
együtt a békéscsabai hely-
őrség parancsnoka és Dr. 
Slernschuss—Hazay , Ján os 
törzsorvos, a békéscsabai 
kórházak legendás hírű pa-
rancsnoka vezetésével ünne-
pelték a kitüntetett hősöket 
a mult vásárnap. Városunk 
nagyrabecsült papjának, kinek 
másik fia egy héttel ezelőtt 
800 kor. tiszta jövedelmet 
hozó hangversenyt adott 
Békéscsabán a „Vörös Ke-
reszt* javára, őszintén gratu-
lálunk derék fiaihoz. Büszke 
lehet városunk is, gimnáziu-
munk is ilyen derék s egy-
szerűségükben is kimagasló 
szülötteire, neveltjeire, 

Szökést, lázadást 
balállal büQtetik. 

Tisza István miniszterelnök 
aláírásával a következő szö-
vegű falragasz lett közzétéve : 

„Tervezete a kis- és nagy-
községekben vggy esetleg 
máshol is foganatosítandó 
dobolás szövegének : Ezen-
nel közhírré tétetik, hogy a 
kifüggesztett hirdetmény sze-
rint a szökésnek, más szö-
késében való bünrészesség-
nek, a szökésre szövetkezés 
alakításának és a zendülés-
nek katonai bűntetteire, va-
lamint az e bűntettekre vagy 
más katonai bűntettekre való 
csábitásnak és segélynyúj-
tásnak bűntettére a katonai 
rögtönbiráskodás ki van hir-
detve. Ennélfogva az ilyen 
büntettek elkövetésétől min-
denki óvakodjék, mert aki a 
jelen hirdetés Után ily bün-
tettet követ el, a törvény 
érteimében katonai rögtön-
itélő eljárás alá kerül és 
halállal bűnhődik." 

N*n> jól őrizték 
TolStoj úQokáját. 

Megemlékeztünk arról, 
a nagy orosz iró uno-

> 

hadifogságba került s az 

KIADÓHIVATAL: 
Belicey-út'9 szám, hóvá az előfizetési 
• • és a hirdetési pénzek küldendők, v 
Előfizetés: Egész érre 8 Kf félévre 4 
K, negyedévre 2 K. Egyes szám 20 t 

oroszlengyelországi Milovice 
község területén épített fo-
golytáborban Őrizték. J t t 
a z o n b a n , a hol lakott, a ház 
padlóját többekkel feltörte s 
az alatt alagutat vájva, meg-
szöktek. Kézrekeritése cél-
jából a katonai hátóság szé-
1 eskörü nyomozást indított. 

Szabadságolt katonák 
S z a b a d S á g i d e J t D c k 
n j e e b o S S i a b b i t á S a . 

A had vezetőség tudvalevő-
leg a katonák közül a mezei 
munkák elvégzésére sokat 
szabadságolt. A tizennégy-
napos szabadságidők lejár-
ták. A tavaszi mezei műn-
kákát azonban a Nagy-Alföl-
dön és a Dunán tulon a nagy 
esőzések miatt, a Közép-
Tiszán, a Maros és a Kőrös 
mentén pedig a folyók ára-
dásai miatt csak részben vé-
gez h ették el. A gazdasági 
egyesületek ezért felírtak a 
föidmivelésügyi miniszterhez 
s kérték, hogy eszközölje ki 
a szabadságidő meghosszab-
bítását. A képviselőház folyo-
sóján is szóba került ez a 
kérdés, Illetékes helyen kö-
zölték a gazdaképviselőkkel, 
hogy ott, ahol arra szükség 
lesz, a mezei munkák elvég-
zésére szabadságölt katonák 
szabadságidejét meghosszab-

Adakozzunk a Vörös 
Kereszt Egyletnek! 
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— TTlegblzatás. Dr. Gerô Osz-
kár szarvasi ügyvédet, a Szarvasi 
Hitelbank igazgatósági tagját, a 
Szarvasi Hitelbank karcagi érde-
keltségéhez igazgatónak rendel-, 
ték ki. 

— Békésszentandrási hos. Bé-
késszentandrás vitéz fiai hősiesen 
állják helyöket a világháborúban. 
A már eddig kitüntetett vitézek 
száma ismét szaporodott eggyel. 
Az elmúlt héten tűzték Békéscsa-
bán Bankó György huszár-sza-
kaszvezető mellére a vitézségi 
aranyérmet, az ellenség előtt ta-
núsított kiválóan hős magatartá-
sáért. Kívánunk minél több ilyen 
jeles vitézt e derék magyar köz-

— Itleghalt egy vitéz. A tor-
nacsarnoki kórházban ápolták fa-
nurik András szarvasi sebesült 
vitéz katonát. Az ujjait kellett 
amputálni. Majd súlyos betegség 
tört rá. A községi kórházba szál-
lították át, ahol az elmúlt héten 
kiszenvedett. Az elmúlt vasárnap 
helyezték nagy részvét mellett 
örök nyugalomra. 

— Hervadás. Súlyos betegség-
' gel látogatta meg a Mindenható 

Bangya Géza főgimnáziumi tanu-
ló t A szülök kétségbeesett aggo-
dalommal látták a veszedelmes 
baj életet fenyegető pusztítását. 
A jó istenhez fordullak segítsé-
gért. Az elmúlt vasárnap az ev. 
ó-templomban könyörgő imát 
mondottak érte. Mindhiába, Az 
Ur magához hívta s neki élete 
tavaszán mennie kellett. Az el-
vesztett, kedves gyermek sirja fe-
lett zokogó, vérző szivü szülők 
nyugodjanak meg a legbölcsebb 
hatalom végzésében. A halál sze-
rető családi körükből kitépte bár 
könyörtelenül, de szivükből sem-
miféle hatalom nem rabolhatja 
el a megsiratott jó gyermek em-
lékét. Legyen áldott és boldog 
siri nyugovása. 

—- Tiszta lisztet adott ostyára. 
f\Iimaj György szarvasi gazda 
az ev. egyház által a vidéki sze-
gény egyházak számára készítendő 
úrvacsorai ostya céljára 15 kg. 
finom lisztet adományozott. A 
nemes cselekedet követésre méltó. 

— Nem szabad mindenben a 
katonákra várni* A gazdasági 
munkák egyik legfontosabb és 
legnehezebb része az aratás. Erős 
a remény, hogy ebben a hiányzó 
munkaerőt szabadságolt katonák 
fogják pótolni. Nem szabad azon-
ban erre teljes biztossággal szá-
mítani, mível ha rendelkezésünkre 
is bocsátják a katonákat, lehet, 
hogy az ellenség hevesebb táma-
dása miatt néhány nap múlva 
jön a „sofőrt einrücken," az azon-
nal való visszarendelés. 

— Az országos gazdasági bi-
zottság részére felajánlott tengeri 
szállítása a jövő héten kezdődik. 
Zsákok Jeszenszky jegyzőnél kap-
hatók. Szállítás Szarvas állomásra 
a jövő egész héten. 

Kondoros állomásra hétfőn 
Csabacsüdre szerdán. 
Kisszénásra csütörtökön. 
— Ki a hibás á kofák garáz-

dálkodásáért? A kofák és élel-
miszerárusok garázdálkodásáért 
nagy általánosságban a hatóságot 
tesszük felelőssé. Majd ha még 
jobban dühbe gurulunk, neki 
esünk lázongó elégedetlenkedé-
sünkkel a főbírónak vagy az 
elöljáróságnak, egyenesen a nyak-
tiló alá kívánva őket, mivel nem 
húzatják karóba a piaci kofákat 
s az élelmiszerpiócákat. No de 
közbecsap áz igazság és ez egész 
más mértékkel mér. A való tény-
állás Szarvasra pl. az, hogy az 
elöljáróság is, meg a főbíró is 
lelkiismeretes fáradozással voltak 
azon, hogy megrendszabályozzák 
a piáci árusítást. A főbíró maga 
dolgozott ki egy igen szigorú sza-
bályrendelet-tervezetet, mely tel-
jes rendet csinált volna, A bel-
ügyminiszterhez terjesztette, de 
mivel büntető vonatkozású volt, 
a belügyminiszter visszavetette. A 
község, illetve a rendőrhatóság 
rendszeresen bünteti a garázda 
kofákat, azok azonban vigan le-
fizetik a büntetésdijat. És igy áll-
ván a helyzet, lesznek sokan, 
akik kétségbe esnek, mivel ezek 
után nem kiálthatnak halált vér-
ben forgó tekintettel sem a fő-
biróra, sem az elöljáróságra. 

— Bö termés vártató. Tapasz-
talt öregek szoktak akkép nyilat-
kozni, hogy mikor sok az ember, 
akkor kevés az ennivaló s ha 
meg sok a fóka, akkor rendesen 
nincs hozzá eszkimó. Gazdáink 
örömmel újságolják, hogy ritka 
bőtermést igér a szántóföld s mé-
labúsan 'meg is jegyzik utána, 
hogy de vájjon fog-e a világhá-
ború annyi embert hagyni élet-
ben, amennyi a bő istenáldást majd 
elfogyasztja ? 

— Az éremnek két oldala van. 
Egy érem teljesen ismert csakis 
akkor lesz előttünk, ha megismer-
jük mindkét oldalát. Aki felesé-
get keres, az a jövendőbelijét 
nem csak élőiről méri végig, ha-
nem hátulról is megnézi, hátha 
púpja van? így van ez a piaci 
arüsitáásal is. Kívánjuk, hogy a 
tanyabeliek portékájához délelőtt 
9 óráig a kofa hozzá ne nyúlhas-
son, hogy a közönségnek elég 
ideje legyen a bevásárláshoz. Vi-
szont azonban a tanyabeliek nem 
oly kényelmesek, mint mi városiak. 
Nekik drága az idő s nem ácso-
roghatnak délig ideben árujokkal. 
Bejönnek hajnalban s örülnek, ha 

mielőbb eladhatják árujokat. Vi-
szont azonban mi is hajlandók 
vagyunk a jó áruért felkelni akár 
virradatkor is, csak az a baj, hogy 
a kofák akkorára már bevehetet-
len gyűrűvel veszik körül a bol-
dog tanyaiakat. 

— Lopják az olcsó községi 
burgonyát. Szarvas község fegy-
vernek! és nyírvidéki burgonyát 
hozatott néhány vagonnal, a je-
lenleg uralkodó burgonyauzsora 
ellensúlyozására. A közszükség-
let kielégítésére szánt burgonyát 
igen jutányosán, 15 kor. 50 fil-
lérért árusítja mázsánként Az ár 
még alacsonyabb lett volna, de 
burgonyaéhes tolvajok a községi 
burgonyát a szállítás alkalmával 
több mázsa erejéig megdézsmál-
ták. 

— Milyen drágaság volt Prze-
myslben. A vár eleste előtt óriási 
drágaság uralkodott Przemyslben. 
Egy font cukrot 9 koronáért, egy 
font sót 30 koronáért s egy. font 
kenyeret csaknem 2 koronáért le-
hetett beszerezni. 

- Hány kilométer hosszú vo-
nalon folyik a harc? Egy francia 
lap számítása szerint a szövetsé-
gesek harcvonala 2668 kilóm, 
hosszú A franciaországi harcvo-
nal hossza 870 kilóm., az angolé 
50, a belgáé 28, az oroszé 1370 
és a szerb—montenegrói front 
pedig 350 km. 

— Próbaprédikáció az ő-tem-
plomban Verest a főgimnázium 
hadbavonuló, törekvő növendéke, 
ki most nyert érettségi bizonyít-
ványt, az elmúlt vasárnap próba-
szónoklatot tartott az ev. ó-tem-
plomban. Tartalmas, szép beszéd-
ben fejtegette azt a legmagaszto-
sabb cselekvésekre inditó hatást, 
mit a nemes lelkesedés eszközöl. 
Beszéde mély benyomást tett a> 
nagyszámú hívőkre. A jeles te-
hetségű ifjú teologusnak készül 
s vasárnapi bemutatkozásával be-
bizonyította, hogy komoly képes-
sége van e magasztos pályára. 

— Felkérjük azon t. előfizető-
inket, kik lapunkat bármi okból 
nem kapják pontosan, szívesked-
jenek azt a kiadóhivatalban be-
jelenteni. 

N Y I L T T É R . 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazon ncmesszivíi jó isme-

rőseinknek, kik szeretett Mariska 
leányunk elhunyta alkalmából 
igaz részvétükkel nehéz bána-
tunkat enyhítették, ez utón mon-
dunk hálás köszönetet. 

M Krecsmárlk Bndre és neje. 

.Ti 
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Egy népszerű polgártársunk, Tákos Lajos 
borbély, a déli harctéren rendszeres naplót vezet 
az á.ítaín átélt liáborus é'ieínényekröl.. A betirte 
előfordulj jellemző epizódok kedvéért tanulsá-
gosnak tartjuk ez érdekes naplóból szemelvénye^ 
ket küzöiní áz alábbiakban. 

A mult év szeptember második 
felében — Hej de régen is volt 
az — indultunk el Sarajeyóból 
akkori állítás szerint 3—4 napra. 
Az indulás váratlanul jött. Vasár-
nap lévén, a legénység délutáni 
kirándulásra készült. Azonban 
reményünket megdöntötte a vá-
ratlanul jött parancs, amely azon-
nali indulásra szólt, és mivel dél 
vala, igy a menázsi elfogyasztá-
sára sem volt időnk, s azt, lrogy 
kárba ne vesszen, a vasútnál ehet-
tük meg, pakolás és felrakodás 
közben, bizony nem valami él-
vezetes körülmények között. 

Sarajevóból vasúton elindulva 
folyton meredek hegynek men-
tünk, mely út, kis gőzmasinánk-
nak túlterheltsége miatt, óriási 
erejébe került úgyannyira, hogy 
gyakran megélt és ilyenkor ma-
gunknak kellett erőt kölcsönözni, 
hogy előrehaladásunkat biztosít-
suk, Mig végre leküzdve ezen 
kellemetlenségeket, 9-órai utazás 
után V. nevü városkába érkez-
tünk, holis nagy meglepetésünkre 
oly fogadtatásban részesültünk, 
melynek párja csak szép magyar 
hazánkban található fel. 

Ugyanis az ottani úrnők lel-
kesen, fáradságot nem ismerve, 
áldozatkészen hordták órákhosz-
szan át a jó forró theát vödör 
számra, kolbászt, szalámit és ke-
nyeret pedig kas számra. Nem-
soká élvezhettük azonban eme 
városka nagylelkűségét, mivel 
másnap reggel 6 órakor megjött 
az indulási parancs, melynek kö-
vetkeztében megkezdtük kálvá-
riánkat. 

Nevezett városkából, amint em-
litém, reggel 6 órakor indultunk 
el, természetesen nem vasúton, 
hanem saját, komisz kenyéren 
táplált kerekeinken, hol hegynek 
felfelé, hol pedig mély völgynek 
lefelé, sokszor egyik-másikunk 
nagyott csúszva a hepe-hupás ta^ 
lajon és járatlan köves sziklá-
kon, este 9 órakor mély sötétség-
ben érkeztünk meg O. nevü tel-
jesen kihalt, elhagyatott községbe, 
melynek elárvult vasúti állomása 
is volt ugyan, megérkezésünk után 
a legnagyobb csendben óhajtot-
tuk volna fáradt és kimerült tag-' 
jainkat megpihentetni de sajnos 
a végzett, amely különösen hábo-
rús időkben oly szokszor bele 
avatkozik az ember akaratába, 
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másként határozott. Alig hogy 
részben elhelyezkedtünk, mint 
villám a derűit égből csapott re-
ánk az azonnali indulási parancs, 
amely az állomás megett elhúzódó 
magas hegycsúcs megszállására 
szólt. Mit volt mit tenni, minthogy 
kénytelenek voltunk a parancs-
nak nem szívesen bár, de enge-
delmeskedni, a legnagyobb csend-
ben és sötétségben kapaszkodtunk 
fel és bizony megvallva némi re-
megést éreztünk midőn oda felérve 
a nedves talajon rajvonalban eU 
helyezkedtünk. Alvásról termé-
szetesen szó sém lehetett, rész-
ben a nedves és hideg talaj mi-
att, részben pedig a hajnalban 
reánk szakadó eső miatt, minek 
következtében virradatkor sátrak 
építéséhez fogtunk, mit az ott 
helyszínen talált galyak és nagy-
mennyiségű széna és szalmából 
állítottuk össze, ha a hideg el-
len nem is, azonban az eső ellen 
valamennyire meg voltunk védve. 
Két napi ott tartózkodásunk után, 
ugy d- u. 5 óra lehetett, amikor 
is a kiküld jtt pairuiök jelezték, 
hogy az ellenség túlereje alig 
pár száz lépésnyire közelitett meg 
bennünket. Mit tehettünk egye-
bet, minthogy otthagyva fárad-
sággal megépített kies sátor tá-
borunkat magunkat ugy ahogy 
rendbe szedve, még a vacsorára 
készülőben lévő illatos gulásunkat 
is otthagyva, visszavonultunk. 

Egy napig tartó pihenés után 
a parancs újból O. nevű községbe 
való előremenésünket rendelte el, 
és mivel a jelentés folytán az el-
lenség onnan más irányba húzó-
dott el, ennélfogva mi oda visz-
sza nagyobb bátorsággal ugyan, de 
roppant elfáradva érkeztünk meg 
és a már egy izben elhagyott sát-
rainkat örömmel foglaltuk el ,és 
adtuk át magunkat a csendes pi-
henésnek. Sajnos, újbóli itíartöz-
kodásunk sem tarthatott soká, mi-
vel ujabbi parancs folytán tovább 
kellett menetelnünk, A szakasz-
melyhez tartozom, mint baloldal-
véd lett fedezetül kiküldve és ezen 
minőségben akadályt nem ismérve, 
többször kellett az utunkat álló 
sokszor derékig érő b\ folyót át-
gázolnunk, ami bizony a hűvös 
őszi napon nem kellemes érzés 
volt. Késő délután egy magas hegy 
ormára érve, az ott rögtönzött tűz 
heve mellett száritotiuk meg vi-
zes ruháinkat és melegítettük .fel 
gémberedett tagjainkat. Egynapi 
itt tartózkodás után kora reggel 
szakadó esőben folytattuk utun-
kat tovább, míg végre dél felé a 
mindinkább közelebb halló ágyú-
dörej jelezte velünk utunk céljá-
nak ideiglenes befejezését, ami 
ugy is történt, d. u, 2 óra lehe-
tett, amidőn rajvonalban kifejlődve 
(mint tartalék csapat) vonultunk 

az akkor már a mi előretolt csa-
patainkkal heves harcban álló el-
lenségeink, a szerbek ellen. Meg-
lepetésünk a szokatlan és előttünk 
akkor még ismeretlen helyzetben 
mondhatni, pár pillanatig tartott, 
azonban ennek elmúlásával, mint 
fúria rohantunk az akkor már 
előttünk menekülő ellenség után, 
űzve azt órák hosszan át. Mily 
isteni, mily szép volt e nap, az 
ágyuk döreje, gépfegyverek katto-
gása, puskák ropogása, mint szi-
rének danája, tünt fel nekünk. A 
beálló késő este vetett véget ezen 
borzalmas szép küzdelemnék. Más-
nap utunkat folytatva, mindég az 
ellenség nyomában, farasztó mene-
telés után, végre velük ismét ta-
látkozva> okt. 9 és 10-én vivtük 
meg véres és borzalmas, de döntő 
ütközetünket. Ezzel azonban sze-
repünk még nem ért véget, mi-
vel ellenségünk gyors menetelés-
ben vissza húzódott ugyan, de 
hátvédjét hátrahagyva, mely ne-
künk folyton kelemetlenkedett 
és igy a harcot velük szemben 
állandóan fenn kellett tartanunk, 
míg végre őket sikerült Bosznia 
határából végleg kiszorítanunk 
úgyannyira, hogy mi magunk is 
jóval bent voltunk ellenségeink 
földjén. Azonban dec. 10-én előt-
tünk ismeretlen okok miatt felsőbb 
parancs tolytán ellenségeink föld-
jéről melynek elfoglalt részét sok 
vér és áldozat árán sikerült meg-
szereznünk, visszakellet vonul-
nunk. Visszavonulási utunk szo-
morú és kétségbeejtő volt. Az 
okot nem ismertük, de nem is 
kerestük. A rombadölt városok, 
elpusztult falvak és menekülő la-
kosság "rémületes kétségbeesése 
mind oly szomorú látvány volt, 
amely örökké fog élni emlékeze-
temben. 

Jelenleg egy határmenti 4-5 
házból álló községben vagyunk 
egy öreg jó lelkű alezredes pa-
rancsnoksága alatt, akinek főtö-
rekvése az, hogy azt a sivár kis 
községet minél szebbé tehesse 
építkezései és diszkertjei, vala-
mint köves utai által, szinte bá-
mulatos, hogy Alföldünk fiai mily 
könnyen tudják az előttük isme-
retlen és szokatlan építkezési 
módszert elsajátítani és a nyers, 
frissen vágott fenyő gerendákból 
a villaszerű csinos rovátkás épü-
leteket ügyesen megépíteni, 

Tákes Lajos. 

A sebesültek számára. 

a k ö z p o n t i I s k o l á b a n levő kór-
házban adakoztak a következők: 
gróf Bolza Pál tésztát és virágot* 
Gerlei Jenőné tejet, kétszer kávét 
és cukrot, Silberstein Fülöpné 
meggy ciberét, Kondacsné 1 ko-
sár diót, özv. Janurik Mátyásné 

1 kenyeret, 1 sonkát, 3 üveg bort, 
Sznyídáné 1 üveg befőtt, N N. 
linóleum, Sárkány Imréné 1 tál 
krémes tészta, Muckai Margit ci-
garettát, Orosz Mörné cigarettát, 
Percei Tercsike 1 tál kalácsot, 
Pap István 8 üveg bor, Pap Mó-
cika cigarettát, Richárd von Ros-
tocsil Arturné cigarettát, Dobiin-
ger Liza virágot, Glemboczky 
Zsuzsika, Babinszkiné, Stefániné, 
Frankóné, Urbánné díjtalanul 
mostak, vasaltak. 

Az ipartestületi kórháiban ada-
koztak : Bobvos Mihálné 1 fazék 
méz, 3 nagy üveg befőtt, Kozsueh 
Pálné 90 drb. fánk, Kártyából 2 
K 50 fillér, Papp Ernőné 15 üveg 
sőr, gróf Bolza Pál egy uzsonna, 
Id. Komlóvszky Györgyné 1 tábla 
szappan, 1 vég házi vászon, özv. 
Melis Lajosné 120 drb. sütemény, 
Gutyan Mihály 40 korona, Dem-
csák Jánosné 1 kenyér, 1 párna 
kék huzattal, Balczó " Mihályné, 
Czígléczky Jánosné, Janecskö Mi-
hályné, Domany Jánosné, Kraj-
csovics Mariska, Kriska Jánosné, 
Opavszky Mihályné, Frankó Már-
tonná és Csonka Jánosnő mos-
tak és súroltak. 

fl tornacsarnoki kórházba ada-
koztak: Antal Mihályné 1 kanna 
tej, Bolza Pál gróf sütemény, Tö-
rök János 1 tábla szappan, özv. 
Janurik Pálné 1 kenyér, 2 klgr. 
szalonna, 3 liter bor, Mravik Pál-
né sütemény, Bolza Pál gróf 100 
szivar és 100 drb. cigaretta, özv. 
Ponyiczky Györgyné 78 drb kifli, 
Dr. Haviár Gyula 10 liter bor, 
özv. Fuksz Edéné 1 üveg ecetes 
paprika, Dr. Sziráczky Jánosné 
dohány és hüvely, Gerlei Jenőné 
tej és feketekávé, Nagy László 
fél klg. kávé, 2 klg. kocka cukor, 
1 üveg uborka, özv. Ponyiczky 
Györgyné 3 tepsi málé, Kondacs 
Pálné 30 drb tojás és 1 üveg 
meggy, Szekera Jánosné 1 ágy 
lepedő, Robicsek Sománé 1 do-
boz cigaretta, Bolza Pál gróf sü-
temény, özv. Gaál Isívánné 4 ko-
rona, Antal Mihályné 1 kosár po-
gácsa, 1 kosár tészta. Ingyen 
mostak: Macik Pálné, Urbancsok 
Mihályné, Jancsik jánosné, Nyem-
csok Mátyásné, Árvái Tamásné, 
Toman Jánosné, Demcsák Ist-
vánná, Sándor Jánosné, Dankó 
Györgyné, Huszárik Györgyné, 
Zbuskó Jánosné, Pleskó György-
né. 

5119—915. ikt. sz. 
Szarvas nagyközség elöljáróságától. 

HIRDETMÉNY. 
A honvédelmi minister Urnák 

5000/915. eln. sz. rendelete foly-
tán utasíttatnak mindazon 1895 
és 1891 években született fegy-
veres katonai szolgálatra alkal-
masoknak talált népfelkelők, hogy 
a népfelkelői igazolvány! lapon 
megjelölt kiegészítő Parancsnok-
ság székhelyére 1915 évi május 
hó 15-én bevonulni tartoznak. 

Ugyanakkor bevonulni kötele-
sek az 1896 évben születetett és 
valamely honvéd vagy hadkiegé-
szítő Parancsnokság által önként 
soroztatásuk alkalmával a had-
sereg vagy honvédség részere be-
soroztattak. 

Bevonulásuk alkalmával alsó 
és felső ruhát, kabátot, erős láb-
belit, evőeszközt, evőcsészét és 
2 napi élelmet tartoznak maguk-
kal vinni. 

Bevonulni tartoznak továbbá 
az összes eziőeíg besorozott v. 
alkalmasoknak talált egyének, a 
kik még kiképezve nincsenek és 
a csapattestük által ezídeig be-
hiva nem lettek. Ugyancsak tar-
toznak bevonulni mindazon fel-
szenetelt papok is a kik volt hi-
vatásukat bármely oknál fogva 
nem folytatják. 

Szarvason, 1915 április 27-én 
Elöljáróság. 

használják köhö-
gés, hurut, rekedt-
ség, elnyálkásodás és 
szamárköhögés ellen a 

KAISE R 
f é l e M E L L K A R A -

M E L L Á K A T 
•• a „ 3 f e n y ő v e l " •• 

e o s o 
* 

közjegyzőileg hitelesített 
^ bizonyítvány orvosoktól és 

magánosoktól . 82—120 

Csomagja 30, doboza 6 0 fillJ 
Kapható minden gyógyszer-

' tárban és drogériában. 

N é b á O V « z « r 

t é g 1 s c 

kisebb mennyiségben is úgy-
szintén 

é p ü l e t f a 
o l c S ó á r o Q e l a d ó . 

Cim a kiadóhivatalban. 4-5 

tanulni óhajtókat — nyomasztó 
helyzetemre való tekintettel — 
Igen Olcsón tanltok. — Házhoz 
órákat adni szívesen megyek. 

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

Csáky utca 61 sz. házban özv. 
Bencur Istvánné féle háza 5 szo-
bából s mellékhelyiségekből álló 
lakás Szt. Györgynaptól kiadó. 
Értekezni lehet Veres Jónás „Ha-
zai biztosítási" Ügynök úrral. 
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• 
• njúrjkák készü l ik jütáijyos árba& a leggyorsabbat? 

T e l e f o n s z á n j SZARVASON. B«lic«y-út 9. Sz 

• • 
• 

Ezelőtt : Örősz Árnjio éS Fia 

Ajánlja ujonan és dúsan berendezett arany-, ezüst- és 
1 1 ékszeráru, továbbá valódi és china-ezíist evőeszköz 
és dísztárgyak raktárát 

n e s z és becserél magas áron bármilyen mennyiségben 
V töredék arany- és ezüst árut, brillantot és gyémántot. 

agy választék mindenféle zseb-, fali-, harang- és 
hárfaharang ütő inga órákban, látszerészeti cikkek-
és tajtékárukban. 

Laptulajdonos: ÖZVl 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 
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 Mar-
git-Crémet utánozzák és hamisítják, 
tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt 
elfogadni, mert csak ilyen készítményért 
vállal a készitő mindennemű felelőssé-
get. A Margit-Créme ártatlan, zsír-
talan, vegytiszta készítmény, amely a 

külföldön általános feltűnést keltett. 

Ára í K. — Margit-szappan 70 fillér. 
Margit-pouder ÍC 1.20. — Gyártja: 

Kapható ; Bugyis Andor, Teffert 
Szarvason, 

30 

23 a , az „ü u 

Nyomatott Sámuel Adolf könyvnyomdájában Szarvason, 
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