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Htá»* 1915, junius évfolyam szám. 

Belicey-út 9 szám, hová a lap szellemi 
részét illető közlemények küldendők. 
Kéziratot a szerkesztőség nem ad vissza. 
Nyllttérbea egy sor közlési dija 50 & 

Társadalmi és szépirodalmi hetilap 
FELELŐS SZERKESZTŐ : KRBCSMÁRIK ENDRE 

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

Ami szerencsétlen, kicsi-
nyeskedéscktől szabadulni 
nem tudó közállapotainkat 
hűen tükrözték vissza a 
szarvasi gazdasági bizottság-
nak mult kedden tartott ülé-
sén észlelhető beteges tüne-
tek. Mig a bizottság tagjai-
nak túlnyomó része az ügy-
höz és a mai nehéz idők-
höz méltó komolysággal és 
tárgyilagossággal vitatkozott 
a szőnyegen levő kérdések 
felett, addig némelyek oly 
megjegyzésekre ragadtatták 
magokat, melyek^ sajnálatos 
eltévelyedést jelentenek. 

Így pl. türelmetlen s má-
sok véleményét kellően res-
pektálni nem tudó idegesség-
gel kifogásolták egyesek azt, 
hogy gazdasági dolgokhoz 
nem gyakorlati gazdák is 
hozzászoknak, amely meg-
jegyzés az elméleti tudást 
nem nagy értékűnek tünteti 
fel a gyakorlati gazdákra 
nézve. 

Természetes dolog, hogy 
az ilyen nyilatkozatot tevők-
nek igen halvány sejtelmük 
lehet azokról az óriási elő-
nyökről és gazdasági újítá-
sokról, melyelT, mint az el-
méleti tudás eredményei, a 
modern gazdálkodás alapját 
képezik, 

Persze a németországi nagy 
intelligenciájú földbirtoko-
sok és gazdák a magyaror-
száginál rosszabb földön, 
ugyanolyan területen pl. két-
szer sőt négyszer annyi ter-
mést érnek el, mivel nem-
csak tisztélik, de becsülik is 
az elméleti tudás és a tudo-
mányos búvárkodás végtelen 
becses eredményeit. 

Akinek néhány lánc földje, 
pár ökre, lova, disznója s 
orpington kakasa van, abból 
még épen nem következik 
az, hogy a gazdasághoz na-
gyobb gyakorlati érzéke van, 
mint annak, akinél a szarvas-
marhákat és birkákat esetleg 
alapos tudás pótolja. 

Másik sajnálatos tünet 
volt e máskülönben igen ér-
tékes munkásságú gyűlésen 
az az eltévesztett kritika, 
mely a~ tényekkel igazolható 
dicséretes és önfeláldozó 
munkát végző gazdasági bi-
zottság feladata teljesítését 
nem tartotta kielégítőnek. Ezt 
az inkább tájékozatlanságból 
eredő kritikát teljesen meg-
döntötte a főjegyző és fő-

bíró, önérzetes, férfias vála-
sza, melyben tényekkel iga-
zolták a kritikus tévedését. 

Általában nekünk az a vé-
leményünk, hogy amikor egy 
csomó értelmes és tekinté-
lyes ember egész önzetlenül 
egy # bizottságba tömörül 
nemes, hazafias kötelesség-
teljesítés céljából, ilyen eset-
ben minden bizottsági tag 
hazafias kötelességének te-
kintse azt, hogy a kicsinyes 
személyeskedés vagy a kel-
lően nem indokolt s elked-
vetlenedést okozó kritika he-
lyett teljes megértéssel és 

Jóakarattal fejtse ki minden 
erejét az összhangzatos tár-
gyilagos munkálkodás érde-
kében. 

dborús %epe 
Kokoricatörcs, cséplés és 
OagytyoSáS Szerbiába!). 

Hős katonáink ugyancsak 
kedélyesen és hasznosan, 
valóságos nyárspolgári bé-
kés munkával töltik idejöket 
a Drina folyó szerbiai terü-
letén. A száron levő mult évi 
kukoricát javában törik, sőt 
tavalyi búzát is csépelnek. 
Vigan folyik a cseresznye-
szüret is. A Drina alaposan 
megáradt s benne a magyar 
bakák nagymosásokát ren-
deznek. Kutyabajuk külön-
ben ami fiainknak annál in-
kább is, mivel a szerbek 
egyáltalában nem lépnek fel 
támadólag velők szemben. 

Félárú VaSútíjcgy a ¿«be-
sült katoiják I átogatáSára. 

A kereskedelmi miniszter 
f megengedte, hogy a Máv. 

igazgatósága a sebesült vagy 
beteg katonák hozzátartozói-
nak látogatás céljára a sze-
mély- és gyorsvonatok har-
madik osztályában 50 száza-
lékos utazási kedvezményt 
adjon, A hozzátartozóknak 
csak szülők, gyermekek és a 
feleség tekintetnek. A díjked-
vezmény 50 kilométernél na-
gyobb utazások esetén ve-
hető csak igénybe. A félje-
gyeket a személypénztárak 
csak akkor szolgáltatják ki, 
ha az illető kórház igazolja, 
hogy a meglátogatandó! ott 

-ápolják és hogy a látoga-
tása ellen nincs kifogása. 

A gazdák a báborúoak & 
C&ak az «lőDVeit élezik. 

Nagyon természetes, hogy 
a munkásságnak szegény, el-
nyomott, azaz kapzsiságában 
hatást nem ismerő része nyi-

latkozik igy, ők a szegény 
munkások, icik az árvizvesze-
delem idején a gátvédelmi 
munkálatnál csekély 12 K-t 
kértek egy napra, áldozatkész 
hazafias felbuzdulásukban. És 
annak a zsarnok igazságta-
lan főszolgabírónak volt lelke 
12 korona helyett csendőrt 
és napi 3 korona bért szabni 
meg ? Az a szegény napszá-
mos, hitvány, semmit érő 
munkájáért zsebre vágja gő-
gös arccal a hihetetlen magas 
bért s, attól a háború elő-
nyeit rogyásig élvező gaz-
dától pedig elrekvirálják a 

* 
szükséges lovakat is és oda 
jut, hogy darabonkint 700 
koronáért kénytelen csikó-
kat venni munkára. Attól a 
szegény munkástól egy szal-
maszálat sem árverezhetnek 
el, de a háború fenti előnyéi-
ben dúskáló gazda majd fogja 
viselni rogyásig a háború 
után is a terheket. És végül 
az a szegény, elnyomotfmun-
kás nép alkalmasint többet 
lármázik, mint amennyit dol-
gozik, vagy amennyit áldoz 
a haza oltárára. 

* * . i 

A szarvasi háborús gaz-

r 

A községi gazdasági "bizottság 
példás lelkiismeretességgel végzett 
munkásságának gyönyörű tanúbi-
zonysága volt az elmúlt ked-
den délelőtt 9 órától délután Va 
1 óráig egyfolytában tartó ülése. 

Az aránylag kevés, de fontos 
ügy oly alapos megvitatás alá ke-
rült, melynél gondosabb, körülte-
kintőbb munkát kívánni alig le-
het, Ügyvéd, tanár, tanitó, pap, 
hivatalnök, iparos, földesgazda 
együtt tanácskozott sürgős elinté-
zésre váró mezőgazdasági tenni-
valók ügyében. És nem lehet av-
val vádolni még a legnagyobb 



2. SZARVAS ÉS VIDÉKE 1915, június 13. 

rosszindulattal sem, ez önzetlen 
fáradozással dolgozó bizottságot, 
hogy talán tisztán a gazdák ér-
dekeit akarná előtérbe tolni. 

Szinte feljegyzésre méltó nemes 
jóakarattal és áldozatkészséggel 
nyilatkozott nem egy tekintélyes 
gazda a munkásság igényeivel 
szemben. Egy Kovács János, egy 
Kondacs N., egy Szrnka J. János 
s'fb. nyilatkozata azt az óhajt kelti 
bennünk, bárcsak ilyen ellensé-
ségeink és ' rosszakaróink lenné-
nek, akkor szivesen lemondanak 
ezekért a legjobb barátainkról is. 

Az értékezlet összehívását Dr. 
Wíeland főbiró eszközölte egy 
alispáni leirat alapján. Ugyanis 
Latkóczy András és társai, kik je-
lenleg a nagyváradi IV-ik hadtest-
nél szolgálnak, mint népfölkelők, 
panaszos beadványt intéztek az 
alispánhoz, melyben jelzik, hogy 
a décsi pusztai gróf Csáky Al-
binná birtokán levő, 86 hold bé-
relt földjükből 56 holdon a mezei 
munkát nem tudták elvégeztetni 
s a föld bevetetlen. Az alispán el-
rendelte a föld közerők kirende-
lése általa való megművelését és 
bevetését. Az értekezlet elhatá-
rozta, hogy bizottságilag megvizs-
gáltatja a szóban levő földet, mi-
lyen állapotú s csalamádé, köles 
vagy muhar termelésére veti be. 
28 igás erő és 56 kézi erő ki-
rendelését határozták el. 

Ugyancsak megállapította ez 
értekezlet a juníus havi napszám-
árakat is, és pedig férfi napszám 
az elrendelt 20% béremelés alap-
ján 3*60 K (tavaly 3 K volt), női 
napszám 2 K (tavaly 1 K 60 f 
volt) Holdanként számitva (1100 
négyszögöles hold) első kukorica-
kapálás, akár női, akár férfi mün-
munkaerő végzi, 5 korona, má-
sodik kapálás szintén ennyi. A 
fenti 56 hold közerővel való mü-
velésénél az igával dolgozó köz-
erő napi munka váltsága holdan-
ként 12 korona lesz. 

A bizottságban erős hangsú-
lyozást nyert oly vélemény, hogy 
az aratási és cséplési munkálatok 
normális végzése legsikeresebben 
csakis helyőrségi szolgálatból sza-
badságojt katonasággal végezhető. 
Kirendelt munkások, vagy fog-
lyok munkájában nemsok köszö-
net lesz. 

A főbiró a fenti alispáni rendel-
kezésnek megfelelően letárgyaltat-
ván a Latkóczy-féle ügyet, az el-
nöklést Pribelszky bírónak adta át. 

Kollár Lajos főjegyző jelentette, 
Hogy Demeter Györgyné mezőtúri 
határban levő 3 holdjának beve-
tése miatt fordult az elöljáróság-
hoz. A bizottság Mezőtúr városá-
hoz utalja a nevezettet. 

Kepenyes György Inkei-kákai 
9 hold földje megmunkálatlan. 
Nem lehet azonban segíteni rajta, 

mivel szikes, rosz föld s ezidő sze-
rint megmunkálhatatlan állapotú. 

Opauszky Pál középhalmi dű-
lőben levő 5 hold bevetetlen föld-
jére nézve ugy határoz a bizott-
ság, hogy a nevezett gazda test-
vérének adja oda feles müvelésre. 

Sajnálatos dolog, hogy a 20%-os 
béremelés értelmezésénél a sze-
mélyeskedésbe átcsapó vita csak-
nem komolyan veszélyeztette a 
tárgyalás nélkülözhetetlen objek-
tivitását. 

A sebesültek számára . . . . . . . ^ 

A központ i i skolában el-
helyezett sebesült katonák részére 
adakoztak: Gróf Bolza Pál süte-
ményt, epert, tésztát, Frisch Jó-
zsef cigarettát, Dobiinger Liza 
pénzt, Pribelszky Mártonné tojást, 
mákot, Gróf Bolza Géza szivart 
és szipkát, Grosz Mórné virágot, 
Demján Andrásné 1 t á b l ^ szap-
pan, 1 köcsög méz, Ríg™ Nán-
dorné virágot, Litauszky Jánosné 
50 fánk és tojást, Dankó Soma 
1 hordó sört, Dankó Sománé 
kávét, 1 vacsorát 3 személyre, 
özv. Belopotoczkiné 1 kalácsot, 
Sárkány lmréné tésztát, cigarettát. 

A Vörös-Keresztnek ada-
koztak: Janurik Mihály T. III.— 
347. 4 K, Roszik György IV-190 . 
7-14 K, összesen 11-14 K. 

Az ipartestület i adományok 
május 28-tól: Szrnka j . Jánosné 
2 kanna tej, 3 köcsög aludttej, 
Gere Mihályné 60 drb. fánk, B á -
rány Béláné 200 drb. cigaretta, 
Klimaj Mihályné 5 K cigarettára, 
Gróf Bolza Pál 60 drb. tészta, 
1 tál földi eper, 1 kosár zöld 
borsó, 4 drb. kartofiol, Kerényi 
Vilmosné 15 drb. krémes lepény, 
Fisbein Sománé 15 drb. krémes 
lepény, Wolf Gyuláné 1 üveg 
ecetes uborba, 1 üveg, bor, Gom-
bár György 1 kanna tej, Opa-
uszky Mihályné, Laczó Pálné* 
Emészt M.-né díjtalanul mostak. 

A z i p a r i s k o l a i adományok: 
Dr. Mikolay István 20 K értékű 
cigaretta, Gróf Bolza Pál 34 drb. 
tészta, Frankó díjtalanul szabott 
4 fanterille védhuzatot, Deutschen-
smiedt András minden pénteken 
ingyen beretvált, Gaál Istvánné 
4 K, Laurik Juci ka 12 üveg pa-
radicsom, Demján Andrásné 1 tábla 
szappan, i szílke méz, Gróf Bolza 
Pál 15 liter tej, Krebsz Zoltán kert 
ültetéshez 20 cserép muskátli, 5 
drb. tuja, 6 cserép borostyán. 

A to rnacsa rnok i kórházban 
adakoztak május 18-ika óta: 
Velki János egy nyúzott bárány, 
özv. Ponyiczky Györgyné 82 drb* 
túrós és meggyes rétes, Gróf Bolza 
Géza 200 cigaretta, Gróf Bolza 
Pál 40 drb. tészta, főjegyző űr 
által küldött 1 tál türój Gróf Bolza 
Pál karfiol, Krebsz Zoltánné virág, 
Dr. Haviár Gyuláné egy üveg 
ecetes paprika, Bobvos Pálné 20 
tojás, egy fazék lekvár, Gróf Bolza 
Géza 10 üveg bor, Gróf Bolzá 
Pál 30 drb. tészta, 1 tök és kar-
fiol, Gróf Bolza Géza 200 drb. 
cigaretta, Özv. Krebsz Ferencné 
fekérnemüeket. Ingyen mostak: 
Tonián Jánosné, Petrovics Jánosné 
Liska Jánosné, Behan Pálné, Tus-
jak Jánosné, Paluska Jánosné. 

H* H* " 

Sziráczky Gyula temetése. La-
punk mult számában megemlé-
keztünk arról a lesújtó csapásról, 
mely Sziráczky Gyula elhalálozá-
sával érte a helybeli főgimnázi-
umot. A kötelességtudó, derék ta-
nárember temetése az elmúlt va-
sárnap délután ment végbe. Az 
óriási részvét mellett történő vég-
tisztesség megnyugtató példája 
annak, hogy népszerűséget, nagy-
rabecsülést, sokak tiszteletét nem-
csak azok érnek el magok szá-
mára, akik lázas küzdelem és harc 
közepett érvényesülnek a köz (erén, 
de a szerényen visszahúzódó, 
csendben, de becsületesen mun-
kálkodó emberek is ritka tekin-
télyt és tiszteletei szerezhetnek 
magoknak. Az elhunyt végtisztes-
ségén ott láttuk társadalmunk leg-
kiválóbb tekintélyeit is. A főgim-
názium és tanítóképző teljes tan-
testülete, a szeretet tanár egykori 
tanítványai, a község vezetősége, 
egyesületek, a tisztelők, jóismerő-
sök nagy száma csaknem meg-
töltötte a gyönyörű, parkszerű 
kerthelyiséget, mely valósággal 
paradicsommá varázsolta a villa-
szerű lakást. A gyászbeszédet 
l\elló Gusztáv tartotta, szívhez 
szóló szavaival még a férfiakat is 
őszinte könyekre fakasztva. Külö-
nösen mély megindulást keltett 
beszédének ama része, melyben 
a kertnek az elhunyt által szerető 
gonddal ápolt gyönyörű rózsáiról 
szólt, mélyeket ítiintha csak előre 
gondozott volna a saját koporsó-
jára. Placskó István ev. lelkész 
megható imája után az ev. templo-
mok összes harangjainak zúgása 
mellett megindult a hosszú kocsi-
sor s a gyalogos gyászolók hatal-
mas csoportja az ó-temető felé. 
Kinn a sírnál Mendöl Lajos val-
lástanár lélekbe kapó, szép beszéd-
del vett bucsüt a jó tanártárstól. 
A tanulóifjúság nevében Valen-
tínyi Jenő VIII. é, növ. beszélt, 
megható s/avakkal búcsúzva a jó 
tanártól, A most már örök béké-
ben nyugvó tanár 50 éves korá-
ban, házassága 21-ik s tanárko-
dása 24-ik évében fejezte be éle-
tét. Halálát feleségén s kis fián 
kívül több tekintélyes, előkelő 
család gyászolja, így a Sziráczky, 
Réthy, Liska, Neumann, Hősz, 
Thury, Ponyiczky családok. A mit 
a lesújtott család kiadott gyász-
jelentés befejező sorai óhajtanak, 
mi is azt kívánjuk: „Az ég adjon 
csendes pihenést a sokát szenve-
dettnek". 

— Kolera mezőtúron, Egy 
szegény merőturi magyar ember 
posványos állott vízből ivott s 
gyanús tünetek között meg is be-
tegedett a tisztátalan víztől. Rö-
vid szenvedés után kolerában el-
halálozott Szigorú óvintézkedé-
seket tettek a ragály tovaterjedé-
sének meggátlására. 

— egy ifjú szarvasi hös Kiev-
ben. Községünk nagytekintélyű 
polgárának, Balta Sándor föld-
birtokosnak hasonnevű fia, mint 
a 39-ik gyalogezred zászlósa az 
északi harctéren, hősies küz-

delem után, fogságba került. So-
káig nem jött hir róla, sőt vol-
tak, akik erősen bizonyítgatták, 
hogy elesett. Mekkora volt azon-
ban az aggódó jő szülők öröme, 
mikor nemrég levelet kaptak 
gyermeköktől, Kíevből. Mint a 
legtöbb fogságba jutott vitéz, ő 
is pénzt kér. Persze a szülők 
boldog örömmel teljesítették a 
már elveszettnek hitt ifjú kérését. 

— Levél a [)unapartról. Ao-
vodonszky János szarvasi ev. 
tanító, ki a II. népfelkelő zászlóalj 
3-ik századánál, az ország déli 
határán, a Duna parton teljesít 
szolgálatot, érdekesen ir le egy 
kisebb szerb támadást. íme saját 
szavai szerint : 

„A napokban 7 rác bátorságot 
vett, hajóra ült s átjött hoz-
zánk, a második század őrség 
területére. Lefüleltük őket. 2 
meghalt, 2 megsebesült s ugy 
fogtuk el, 3 pedig a Duna 
hullámaiban talált örök mene-
déket. Kutya gyerekek ezek a 
sógorék, de velünk sem lehet 
ám tréfálni, mert mi is kemény 
legények vagyunk. Megvédjük 
életünk árán is ezt az ezeréves 
nekünk nagyon drága, szeretett 
hazát" 1 
Ugy látszik, hogy ami tanító-

ink nemcsak a népnevelés, de a 
csata terén is az elsők között 
állanak. Isten éltesse és segítse 
mindnyájukat sok szép sikerre, 
diadalra! 

— egyike volt a legderekabb 
honvédelnknek. Szomorú levelet 
kapott a harctérről mult hó vé-
gén Medvegy Pál szarvasi föl-
desgazda. Alberíinovics honvéd-
hadnagy irta e levélben a követ-
kezőket : 

„Igaz részvéttel értesítem, hogy 
fia Medvegy Mihály honvéd 
az április hó 15-iki, a Skara 
magaslat ellen intézett, roham 
alkalmával hősi halált hált s 
többi derék bajtársaival együtt 
ugyanazon magaslaton temet-
tük el..Egyike volt ő a legde-
rekabb honvédeinknek, akit 
igaz szivből sajnálunk. A bá-
natos édes atyát vigasztalja az 
a tudat, hogy fia mártírhalála 
a szent ügy éidekében történt". 
Íme így lehet egy egyszerű (le-

velező. lap szomorú gyászjelen-
téssé, melyre a kesergő szivü 
szülő meleg könnyeit hullathatja. 

Tankönyvíró tanárok, A „Lüt-
lier-társaság" még a mult év vegén 
clemiisköiíu tankönyvirássaí bízta meg 
Krecsmárik Endre, Kiss Sándor és 
Zámbory Endre képzői tanárokat. A 
fan könyvek el is készültek s az elis-
merő bírálat alapján a mult hó 27-én 
Budapesten tartott ág. cv. egyetemes 
tanügyi bizottság ülésén a hazai ev. 
iskolákba való bevezetésre elfogadták. 
A rövidesen nyomás alá kerülő tanköny-
vek következők: Természeirájz, Gaz-
daságtan, Vegytan, szerzőjük Krecsmá-
rik Endre. Alkotmánytan, Földrajz, szer-
zőjük Kiss Sándor. Természettan, 
szerzője Zámbory Endre. Minden egyes 
tankönyv 10.000 példányban fog meg-
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— Áthelyezett járásbiró. Helyi 
társadálmunk népszerű, konci-
liáiis tagja válik meg tőlünk, 
őszinte sajnálatunkra. Az igaz-
ságügyiminiszter Schabatka Mi-
hály szarvasi leír. járásbirót sa-
ját kérelmére a felsőpulyai járás-
bírósághoz helyezte át. Kívánjuk, 
hogy uj környezetében szintén 
találja fel azt az őszinte, meleg 
rokonszenvet s tiszteletet, melyet 
közöttünk élvezett, 

— Hazaf ias pénzintézet, 
Hazafias lelkesedés és hazafias 
áldozatkészség tekintetében Békés-
szentandrás mintaképe lehetne 
nem egy községnek, Legújabban 
egy megyeszerte ismert, virágzó 
pénzintézete, a „Békésszentand-
rási takarékpénztár részvénytársa-
ság" fényes tanújelét adtak ne-
mes honfiúi áldozatkészségének, 
a második hadi kölcsönnél 130 000 
koronát jegyezve saját részére 
Az intézetnél történt hadikölcsön-
jegyzés eredménye meglepően fé-
nyes, Jegyeztetett ugyanis 455.000 
korona, tehát csaknem félmillió. 
A világháború nehéz napjaiban 
jóleső örömmel látják e hivatása 
magaslatán álló pénzintézet áldo-
zatkész, hazafias munkáját. 

— Korán virágzottak az akácok. A 
költők által megénekelt akácvirág vi-
rulásí ideje május vége s junius első 
hete. Az idén azonban sietett a kedves 
növény kábító illatú szirmainak kibon-
tásával. Május közepén már virágba 
borultak az összes akácfák. Talán 
azért sietett ugy a természet, mivel 
hogy sok sír van kinn a csatamezőn 
és sok virág kelt a hősöket fedő sir-
halmokra ? 

— Népszerűtlen szarvasi vitézek. 
Eredeti dolog, hogy a szarvasi hősök 
ha sebesülten saját szülőhelyük kör-
ilázaiba kerülnek, alaposan eljátszák a 
kórházi vezetőség rokonszenvét, ugy> 
hogy a „Vörös Kereszt Egyesület" 
ezentúl nem is igen óhajt lépéseket 
tenni aziránt, hogy lehetőleg szarvasi 
sebesültek kerüljenek Szarvasra. Ami 
fiaink, ügy látszik többéit várnak, 
mini amennyi megilleti őket ? 

— „A magyar hazáért hulló 
véretek a legszebb áldozat". A 
nagyváradon szolgáló zsidó ka-
tonák számára, Dr. Friedmann 
Ernő főrabbi, a 20-ik honvéd-
hadosztály tábori rabbinusa á 
Cion templomban gyönyörű be-
szédet mondott, lelkesen buz-
dítva őket: * „a magyar hazáért 
hulló véretek a legszebb áldozat". 
A tábori papi szolgálatot telje-
sítő, kiváló szónoki képességű 
rabbi egyházi beszédéről rend-
' J li elismerő módon irtak a 
nagyváradi lapok. 

— Akik búzatermésüket el 
akarják égetni, A lehetetlen nap-
számbérek annyira elkeserítettek 
nem egy nagyobb gazdát* hogy 
még oly kifakadást is lehetett 
tőlük hallani, mely szerint ha 
megfelelő munkaerejük nem lesz, 
buzájokból annyit aratnak le, 
amennyi saját szükségletükre kell, 
a többit pedig felégetik. Erre 
persze mégse kerül sor, nnvel 
magas bért követelőket szigorú 
rendszabályokkal téritik észhez. 

— fiz ököljog újraéledése. A 
középkori Paiistrccht-et a kény-
szerűség ismét életre kelti. A 
kofák példátlan garázdálkodása-

» 

val szemben nem képes kellően 
megvédelmezni a közönséget á 
hatóság Kezd tehát az országban 
lábra kapni a végsőkig ki uzsorá-
zott fogyasztók erélyes iOgtön4 
itélő eljárása. Döngetik a zsaroló 
kofákat, mint a csökönyös sza-
marakat. Már Békéscsabán is ez 
a lázongó hangulat kezd erőt 
venni a közönségen, Elvégre is er-
kölcsi kötelessége minden em-
bernek védekezni a megélhetését 
fenyegető haramiákkal szemben. 
Ha a törvény gyenge és részben 
tehetetlen, segit rajta az ököl, 

aligha lesz vattába bur-? 

6932—915 ikt. sz> 
,Szarvas nagyközség elöljáróságától. 

HIRDETMÉNY. 
Szarvas nagyközség elöljárósága 

felhívja 1897 évben és az 1871— 
1865 években született vas (fém) 
esztergályos lakatos, 

szerszámkészítő, kovács, maró, vas 
és fémöntő (mintázó), műszerész, 
prázicions műszerész, ólomfor-
rasztó, bádogos, ács, asztalos, 
nyerges és szíjgyártó, tímár, ci-
pész, csizmadia, szabó, vájár, 
csillés, (acél, vas) hengerlő, ka-
lapácskezelő, furós és kupolke-
mence készítő -kezelő foglalko-
zású összes hadicél u munkákra 
még igénybe nem vett iparosokat, 
hogy összeirattatasuk végett azon-
nal, de legkésőbb 1915 évi jú-
nius hó 19 napjának délután 5 
órájáig a katonaügyi jegyzői iro-
dában múlhatatlanul jelenjenek 

— CseresznyeszUret. A köz^ 
ség gyümölcsösében az elmúlt! 
héten cseresznyeeladás volt. A 
termést a fákról adták el. Ren-
geteg kofa vonult ki, de rendes 
vevő közönség is volt. A kofák 
a megvett fáról mindjárt árusí-
tották is a cseresznyét. Őszintén 
szólva, Ízetlen* komisz gyümölcs 
volt csaknem az egész s amellett 
pokoli drágán mérték ki. Isten 
bizony százszorta melegebben 
ajánljuk a Krebsz-féle virágüz-
letben árusított s. aránylag olcsó ; 

(tisztességes emberies ár) cse-
resznyét, mint e kofák által ösz-
szeszedett, Ízetlen gyümölcsöt. 
Furcsa egy világ, amikor tisz-
tességes gyümölcsért nem a pi-
aezra, de virágüzletbe kell men-
nünk. De ott olcsóbb is ^ az áru , 
és a kiszolgálás is kifogástalan. 

— Az „Unió" élet» és gyermekbiz* 
tositó intézet m. sz. nagyszámú biz-
tosított fél jelenlétébén dr. Vázsonyi 
Vilmos orfiz. képviselő elnöklete alatt 
május 3Ö-án tartolta 52-ik évi rendes 
közgyűlését. Az 1914 évről szóló üzleti 
jelentésből kitűnt, hogy a háborús vi-
szonyok következtében az üzletszerzes 
a mult év második felében erősen 
megcsappant és áz intézet működése 
főleg a már meglevő biztosítási állo-
mány ápolására és megóvására továbbá 
a biztositött felek fokozottab igényeinek 
kielégítésére irányult. Az intézet még-
felelt az állam és a társadalom iránti 
kötelességének, amennyiben az első 
hadi kölcsönre l.öOÖ.OOO.-koronát, a má-
sodik hadi kölcsönre 816 ezer koronát 
jegyzett és különböző jótékony célokra 
több mint 25,000,-koronát adott. Tiszt-
viselőink közül huszonötért vesznek részt 
a haza védelmében. 1914. évben 
7,557.5015 korona üj üzlet köttetett. A 
biztosítási állomány 77,066,528 K 86 
f.-t tett ki. Esedékes tőkék íejeben 
1 963,177 K 55 f.-t fizettek ki. A díjbe-
vétel 4.042,933 I< 60 f., a kamat és ház-
bérjövedelem 1.185,864 K 44 f.-re rú-
gott. A díjtartalék 25.319,957 K 23 f.-re 
emelkedett. Értékpapir-árfolyamkülöm-
bözet és egyébb leírások Összege 
1.009,079 K 16 f. üzleteredmény feles-
lege 42.136 K 58 f., mely felerészben a 
jutálékfelemelési, felerészben pedig a 
külön tártaíékhoz csatoitatott. A hiva-
talnoki nyugdijalap 640,087 K 49 f.-re 
emelkedett. A közgyűlés a jelentést és 
mérleget tudomásul vette és a felment-
vényt egyhangúlag megadta. A felügyelő 
bizottságba a lelépő tagok újra megvá-
lasztattak, Miután még az igazgatósad-
nak jegyzőkönyvi köszönet és elismerés 
szavaztatott, elnök a közgyűlést bere-

Figyelmezteti az elöljáróság a 
jelenkezésre kötelezetteket, hogy 
azok kik ezen jelentkezést elmu-
lasztják a törvény értelmében szi-
gorúan fognak büntettetni. 
Szarvason, 1915 évi jun. hó 9-én. 

Elöljáróság. 

KöszöQttQyilváQitás. 

Mindazon jó ismerőseim és 
jóakaróim, a kik Istenben bol-

t, áldott emlékű férjem 
végtisztességén megjelenésükkel 
pótolhatatlan veszteségem feletti 
fájdalmamat enyhíteni igyekez-
tek, fogadják ez uton hálás 
köszönetemet. 

Szarvas, 1915. junius 13. .. 

özv. Sziráczky Gyuíáné. 

Jelenleg is felmondatlan ál-
lásban lévő, teljesen had-
mentes, m é r 1 e g k é p e s 
főkönyvelő 

l e j e l e z ő , ki t ó t ü i i s b e s z é l , 

óhajtana családi okok miatt 
lehetőleg Szarvason takarék-
ban, bankban vagy magán-
vállalatnál bármily m e g -
felelő állást nyerni. 

Gim a kiadóhivatalban. 
3 - 1 2 

TEPLICZKY JÁNOS 
décsi-pusztai tanyáján 

haszonbérbe, esetleg 
felesmtíyelésbe kiadó. 

Kivenni szándékozók 

H A R M A T I J Á N O S N Á L 

jelentkezzenek. i 3 

jó családból való 

teljes ellátással fiút 

23Z o n á o r c s ö n , 
vas- és fűszerkereskedése 

tanu lónak fe lvesz 
bármikori belépésre. Egy-két 

gimnáziumot végzettek előnyben. 
3 - 6 

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

féle MELLKÁRA-
MELLÁRAT 

•• a ,,3 fenyővel4 1 •• 

közjegyzőileg hitelesített 
bizonyítvány orvosoktól és 
magánosoktól. 88—120 

Csomagja 30, doboza 6 0 flll. 
Kapahtö minden gyógyszer-
tárban és drogériában. 
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Ajánl ja ujonan és dúsan berendezett arany-, ezüst- és 
' 1 ékszeráru, továbbá valódi és china-ézüst evőeszköz 
és dísztárgyak raktárát. 

H 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 cikkék-

i és tajtékárukban. 

A VILÁGHÍRŰ 

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

has zn ál a t a á l ta l ar c a 
tiszta, üde és bá jos lesz. 

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 e m e É utánozzák és hamisítják, 
tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt 
elfogadni, mert csak ilyen készítményért 
vállal a készítő mindennemű felelőssé-
get. A M a r g i t - C r é m e ártatlan, zsír-
talan, vegytiszta készítmény, amely a 

külföldön általános feltűnést keltett. . 
| Ára I K. — Margit szappan 70 fillér. I 

Margii'pouder K 1.20, — ~ 

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

3ß 

Nyomatott Sánu-el Adolf könyvnyomdájában Szarvason, 
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