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SZERKESZTOSEG: 
Belícey-út 9 szám, hová a lap szellemi 
részét illető közlemények küldendők. 
Kéziratot a szerkesztőség nem ad vissza. 
Nyllitérben egy sor közlési dija 50 1. 

es szépirodalmi hetilap 

FELELŐS SZERKESZTŐ : KRECSMÁRÍK ENDRE 

Lármás csatatereken ontják véröket 
niiéink. Testükkel, életükkel védelme-
zik az itthonievőket. És míg ők az 
ezertorku halál közelségében hihetet-
len viszontagságok közepeit teljesítik 
legszentebb hazafiaui kötelességüket, ad-
dig itthon, az eléggé nem értékelhető 
békés biztonságban, mrgukról megfe-
ledkezett, lelkiismeretlen üzérek neki-
esnek a háborús nyomorúság által 
százfélekép sújtott szegem nek. Zsarol-
ják, nyúzzák, szipolyozzák s az utolsó 
haramiát is megszégyenítő bitangsággal 
kergetik bele az éhíialálba. Büntető tör-
vényeink, h. fóságí intézkedéseink cso-
dálatos tökéletlenségét jelenti az a 
megdöbbentő jelenség, hogy a hábo-
rús haszon által úgyis pukkadásig hiz-
lalt üzérek jcrésze büntetlenül, szem-
telen cinizmussal fosztogathatja a le-
hetetlen nyomorban vergődő szegény 
sorsú elemet. Hiszen aki manapság va-
lamely fontos szükségleti cikkel üzér-
kedik, az valóságos Fáraónak hiszi 
magát? Figyeld csak meg, milyen hety-
kén, milyen félvállról beszél veled az a 
kapzsi kofa, ki néhány záptojást vagy 
pár deci keményitőliszttel pancsolt tej-
felt visz a piacra? Cukorért, gyertyáért, 
kenyérért lisztért valóságos államtitkári 
protekcióval folyamodhatni 1 Lelketlen 
üzérek, kik nyomorgó emberek könny-
áztaíta fillérein tollasodtak meg, a jól 
sikerült rabláson nekibátorodva, pimasz 
vakmerőséggel szívják ki az éhezők 
utolsó életerejét is. Uzsoráskodnak, 
csalnak, rabolnak s valósággal kérkedve 
hetvenkedve fiüoglatják haramiáskodá-
sukat. Hiszen a kutya se bántja őket! 
Sőt jótéteményként tüntetik fel, ha va-
lamit vehetsz tőlük, szemtelenül drága 
pénzen, szegény polgártárs ! E nehéz 
napokban a lakosság súlyos helyzetén 
könnyiteni hazafias, nemes kötelesség, 
de viszont önző haszonlesésből fokozni 
a megélhetés nehézségeit, teljesen egy-
értékü a hazaárulással A hur már vég-

kézzel, mely a legközelebbi fára fogja 
felhúzni ezeket a háboruszülte gazem-
bereket ! 

KIADÓHIVATAL 
Belicey-út 9 szám, hová az előfizetési 
•• és a hirdetési pénzek küldendők. •• 
Előfizetés Egész évre 8 K, félévre 4. 
K, negyedévre 2 K. Egyes szám 20 f 
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i ii&zt, Se ksovér . 

A múltkor még csak a kenyérhiány 
miatt panaszkodtunk, de most már a 
liszt is szóba kerül Maholnap haszon-
talan papírdarabokká válnak a liszt és 
kenyércédulák. Hiába mutogatjuk fü-
nek-fának, nem kapuuk érte se lisztet 
se kenyeret. A liszt- és kenyérüzletek 
valósággal megközelíthetetlen helyek, 
Hasonlóak a délibáb tüneményéhez, 
mely távolról tündöklő palotákat, hüs 
tengert mutat, közel menve minden 
szertefoszlik. Igy vannak a kenyér üz-
letek is. Kétszáz lépés távolban még 
ott látjuk az üzleti polcokon mosoly-
gó, gömbölyű cipókat, mire azonban, 
odaérünk, már mind elfogyott. Máshol 
ahol minden nagyobb rendben s több 
okos előrelátással történik van liszt és 
van kenyér is ellenben nálunk azt hi-
szik, hogy a liszt- és kenyércédula egy-
magában is elegendő a jóllakáshoz, 

M e g g y f a a pipábai) . 

Nem mese az, amit üt leírunk, de 
a legtisztább valóság. Mivel ugyanis 
nálunk csakis azok juthatnak dohány-
hoz akikre különös égi kegy mosolyog, 
nem egy kevésbé kegyelt szarvasi do-
hányos polgár ugy segített a dohány-
hiányon, hogy szárított meggyfalevéllel 
tömi tele selmeei pipáját. Elvégre füstje 
annak is van s ha a meggynek savanyu 
az ize, miért ne érezzük azt is, hogy 
a levele meg keserű ? 

VilágitSúDk terpeot i l ) ö la j já l . 

Petróleum nincs, a gyertya pedig 

pokoli drága és silányul világit 

mivel se kerül többe, ha 

lyett terpeníinolajat használunk, de 

csakis fémlámpákban. A terpentinolaj 

éppen ugy használható s oíy jól 

világit, mint akár maga a petróleum. 

Gyulékonyrágánál fogva azonban igen 

nagy óvatosságot igényel. 
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— E l ő l é p t e t e t t é s 
Qité. Hogy ami derék tanitóink a csa-
tasikon is milyen vitézül és önfeláldozó 
hősiességgel állanak helyt, annak ta-
nulságos példája Piliszky János ifjú ta-
nító, a szarvasi ev. tanítóképző egy-
kori növendéké. A több harcteret vé-
gig küzdött vitéz katonát nemrég lép-
tették elő zászlóssá s ujabban pedig 
az ellenség előtt tanúsított hősies ma-
gatartásáért a kis ezüst és a nagy ezüst 
vitézségi érmet kapta. Őszinte szívből 
kívánunk minél több, hasonló szép s i-
kert a példás hősiességü, dőrék taní-
tónak. 

— a Az el-
múlt szerdán délbe a piactéren meg-
ható ünnepség közepett búcsúzott a 
szarvasi közönség a harctérre induló 
honvédektől. Fél 12 órakor vonultak fel 
és helyezkedtek el a piactéren a vi-
rággal ékesített vitézek. A zászlókat is 
valósággal elborította a sok szép őszi 
rózsa és a krisantemum. A piactér fe-
ketéilet a sok nézőtől. Urihölgyek ha-
lomszámra hordták a virágot s kipirult 
arccal tűzdelték fel az útra készen álló 
honvédek mellére. Kivonultak a tanin-
tézetek ifjai is, zászló alatt, hogy ta-
núi legyenek a megható búcsúvétel-
nek. A katonákat először feleskették, 
majd buzdító beszédet intéztek hozzá-
juk, végül imára vezényelték. Felhang-
zott aztán-a vezényszó s a csapatok, 
felvirágzott zászlóik alatt, frombitaszó 
mellett az állomásra vonultak, hol a 
közönség lelkes ünneplése között szál-
lottak vonatra s indultak nagy és ne-
mes feladatuk teljesítésére, 

— Ukik a* ű tca i íánjpáfc a t a t t 
t a ú ú l t a k A petróleum és gyertyáin-
sóg nagyon megnehezíti a tanulók ké-
szülését Egész délelőtt iskolában van-
nak s olykor délután is. A nappal pe-
dig nagyon rövid, hamar sötétedik s 
mert a szegény sorsú szülők nem jut-
hatnak világitőanyaghoz, a lelkiisme-
retes tanulók ugy segítenek valahogy 
magukon, hogy az utcai villanylámpák 
alá állanak s ott tanulgatnak, amíg a 
csípős 
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— Takarékoskodni kell a petróleummal. 
Azokat a boldog községeket, ahol vau egy ke-
vés petróleum, közelebbről érdekelheti a ke-
reskedelemügyi miniszter ama rendelete melyet 
Békés-megye alispánjához intézett, E rende-
let a többi között a következőket mondja . 

.Tekintettel arra a körülményre, hogy az eK 
következő őszi és téli évadban csak a 

külözhetetlenül szükséges mennyiségű 
gitó kőolaj fog a fogyasztó közönség ren-
delkezésére állani, felhívom, hogy utasítsa a 
helyi hatóságokat, miszerint a vülágitókőolaj-
kereskedőket szigorúan ellenőrizzék abban 
az irányban, hogy a világító kőolaj a nél-
külözhetetlenül szükséges, de a mindenkori 
készletekhez képest redukált mennyiségben 
a tényleges fogyasztókhoz eljusson és hogy 
minden vevő a rendelkezésére álló mennyiség-
arányában megkapja a szükséges részt. Kü-
lönösen hangsúlyozza, hogy eltiltandó a kész-
lethalmozás, anlely minden esetben szigorúan 
büntetendő. 

— Polémiák az árvaház körül. Tipikus 
szarvasi kép amikor valamely születendő álla-
potban levő intézmény körül álló örömapák 
már differenciákkal kénytelenek bajlódni. Ez 
a sors jutott osztályrészül a Szarvason lé-
tesítendő ev. árvaház számára is. Az árvaház 
felekezeti jellege már kiváltotta egy csomó 
ember érzékenykedését's a megindult hírlapi 
polémiák, félős, hogy már előcsatározásaít je-
lentik egy esetleges hevesebb összekülönbö-
zésnek. Szóval veszekedés nélkül nálunk 
semmi sem történhetik. Igen lehangoló, hogy 
ilyen nemes célú intézmény sem létesülhet 
békés egyetértés közepett ^De mi szarvasiak 
hiába, már ilyenek vagyunk. 

— Jólelkű kereskedő. A kereskedői nemes 
lélek gyönyörő megnyilatkozásáról, a háborús 
önfeláldozás magasztos esetéről van alkal-
munk megemlékezni. Egy helybeli iparos 
asszony ugyanis értesülvén arról, hogy egyik 
patikahirü szarvasi füszerüzlelban lehet né-
hány csép nektárt, azaz pardon! petroleumot 
kapni. Hozatott tehát két decit s lefizettettek 
vele 90, azaz kilencven fillért Íme ez az ön-
zetlen, nemes lelkit kereskedő méltó dísze a 
szabadon dűlő üzleti rablásnak. 

— Tanács a nőknek, hogyan takarékoskod-
janak a ruhával ? A uőí ruhaszövet is pokoli 
drága. A hölgyek ezen a téren is a leg-
messzebb menő takarékosságra vannak utalva. 
Mi tudnánk egy jó tanáccsal szolgálni a ru-
hával való takarékosságot illetőleg, de tar-
tunk tőle, hogy aligha fogadja meg valaki ? 
Az asztrachani tatár nőknél szokásban van 
ugyanis hogy két nő egy ruhában jár. A ruha 
köpenyszerü s az egyik ujjba az egyik nő 
a bal karját a másik nő pedig a jobb karját 
dugja be a másik ujjba. A kinek tetszik, kö-
vesse e praktikus divatot 

— Boldog idők. A múlt században Fran-
ciaországban olyan korcsmák voltak, ahol 
az a ki rendes vendég volt, a korcsmárostol 
pár hónap multán egy teljes öltözet ruhát 
kapott, a ki nem volt állandó vendég, az 
legfeljebb egy jó nadrágra tarthatott igényt, 
Ugyancsak e korcsmárosok ugynevezet „öran -
gyalokat" szerződtettek, akiknek az volt a 
feladatuk, hogy a tökrészeg embereket haza 
szállítsák. 

— Ingyen katona-munkások. A nálunk 
levő katonai parancsnokság lekötelező elő-
zékenysége folytán bárki is kapható ingyen 
katonai munkásokat kertje meguevelésére, 
felásására, csak eszközökről kell gondos-
kodnia. Ezen ügyben a katonaság . gazdasági 
intézőjéhez, Juhász fődadnagyhoz keli fordulni 
á l l leányisk. épülete, 11 em,) 

— Miniszteri rendelet az őrlési vámra vo-
natkozólag, A kereskedelmi miniszter az Őr-
lési vámra vonatkozó legújabb rendeletében 
kimondja, hogy a vám százalékának megál-
lapítása nemcsak a lisztőrlésre, hanem a 
darálásra, zúzásra és a gabonának minden 
egyéb felőrlésére is kell, hogy kiterjedjen. Ez 
a díj azonban a kisebb költségű munkára 
tekintettel 2—3 százalékkal alacsonyabb le-
het mint a liszt őrlési vámja. Kijelenti egy-
ben a miniszter, hogy a vám az őrlésre be-
vitt teljes mennyiségű gabonából vonandó 
le s kiporiás koptatás címén külön levonás-
nak nem lehet helye. 

— Milyen borü vadak harcollak ellenünk? 
Sok újságolvasó ember van, aki nem is 
sejti, miféle zagyva népelemek harcolnak 
ellenünk. Úgyszólván a földkerekség minden 
fajtájú nomád és vad benszülöttét felvonul-
tatták ellenünk ellenségeink. A többi között 
ott harcolnak az ellenség soraiban a kirgizek, 
kalmükök, tunguzok, tatárok, mongolok, ara-
bok, négerek, indusok, indiánok stb. Ha e 
szinesbőrü társaság is elégtelennek bizonyul, 
akkor nagyon valószínű, hogy a • nekibőszült 
angolok és franciák az őserdők vadállatait 
fogják reészabaditani a csataterekre. 

— Gcmbamadra támadnak a dohányuzso-
rások. Tekintettel a dohányhiányra, akik va-
lahogy egy kis cigarettadohányra tudnak szert 
tenni, igyekszenek vele nagyszeiü üzletel 
csinálni. Civil emberek és katonalegények 
egymás után gyártják a cigarettát — amúgy 
házilag — és 12 fillérért vesztegetik darabját 
Hogy az ilyen fittott és szemérmetlen üzér-
kedés hova fog vezetni, arra igazán kíván-
csiak vagyunk ? Hovatovább olyan szellem 
kezd lábrakapni, hogy legközelebb Rózsa 
Sándornak márványszobrot emelnek megsza-
porodott rajongói. 

- Mikor együnk? Vettük a következő 
sorokat: „Tekintetes Szerkesztő url Már én 
igy e helyen tolmácsolom sok hozzám ha-
sonló szülő jogos panaszát. Fiam gimná-
ziumba Jár, kis leányom az áll. elemi leány- j 
iskola Il-ik osztályába. A gimnáziumban I L 

órakor vau vége a tanításnak, a leányiskola 
nevezett osztályában pedig 1 órakor kezdő- j 
dik. Magam is 1 óráig vagyok hivatali elfog-

— Húsz évig Irodában. Érdemes polgár-
társunk, Delhányi Béla ny.-adótiszt húsz évig 

n Dív Hoviár 
közjegyző irodájában. Ezen idő alalt lelkiis-
meretes szorgalmával, kiváló szakértelmével 
a legteljesebb elismerést érdemelte ki. Te-
kintettel előrehaladott korára, most jól megér-
demelt nyugalomba vonult 

— Úgy lépked mint egy kapitány. Vettük 
a következő levelet: „Tekintetes Szerkesztő 
űr i Sok szegény ember panaszának adott 
már helyei lapjában, én is bizalommal for-
dulok nemes jóindulatához és igazságszere-
teléhez Szegény férjem ki tul van a 42 éven 
már egy év óta Vau hadban. Éri mint sze-
gény gyámoltalan asszony, kilenc gyermekkel 
teljesen magamra hagyatva, rettentő kiiz-
ködések közölt kínlódom. Férjem, ki sok ne-
héz napon ment á t s most katonai kórházban 
pihen, még egyetlen egy napig se volt itthon, 
bármily nehezen várjuk haza. Annál jobban el-
keserít, mikor látom, hogy csaknem mindig 
itthon kőszál életerős, jól megtermett aggle-
gény, kí amellett jómódú, gazdag ember. Fé-
nyes kö/legényi kaíonaruhában olyan büsz-
kén lépked mint egy kapitány. Ellenségnek 
még színét sem látta, mégis sülve-főve sza-
badságra jár haza, az én szegény férjem meg 
egy napra sem jöhet haza nyomorban levő 
családjához. Hát igazság e z ? Tisztelettel egy 
szegény, magára maradt feleség." 

u. i. E jó asszonyt avval nyugtathatjuk 
meg, hogy a hadvezetőség érdeme szerint 
fog elbánni a háború elől bujkáló, gyáva 
naplopókkal s férje is bizonyára haza fog 
jönni nemsokára. A szerk. 

— Tele a levegő ökörnyállal. A szokat-
lan időjárás folytán olyan gyönyörű, enyhe 
őszi napok köszöntöttek ránk, melyek való-
sággal ínásodvírulásra csábítják a már téli 
álomra készült növényzetet, A selymes, fehér 
foszlányok alakjában repkedő ökörnyál szo-
katlan mennyiségben lepi e) a levegőt. Ki-
sebb, nagyobb magasságban ott csillognak, 
úszva, lebegve a „fonaívefő pók" hálójából 
készüli selymes rcpíilőkészülékek, melyen u 
pilöíahajíamu pók fovaszálliíja magát A csa-
lékony vernfénynek azonbnn ne higyjünk. 
Egyet fordul a szel s ami kései virág még 
nv.gmaradt a/, is fagyotfart fog majd föidrc-

laltságban. Mivel kis leányomnak 1 órára \ hullani. 
már iskolában kell lennie, neki korábban, 
külön kell étkeznie s együtt a családdal so-
hasem étkezhetik! Eltekintve e kezdetleges 
időbeosztásnak a háztartásra való megnehe-
zítő hatásától, pedagógiailag igen helytelen-
nek tartom, hogy e nálunk Szarvason igazán 
szokatlan iskolába való járási idő (d. u, 1 
órakor 1) miatt a kis gyermeket a rendes, 
megszokott étkezési időfői s a családi körben 
való együttes étkezés lehetőségétől fosztják 
meg* Egészségi és pedagógiai érdek., hogy 
az elemi leányiskolába való járás ideje d, u> 
2 órára tétessék. Egy szülő." 

u. i. Meg vagyunk győződve, hogy az i l-
letékes körök kellő figyelemmel lesznek a 
fenti nagyon is jogosult panasz iránt s a 
célszerűtlen időpontot korrigálni fogják. Szerk, 

— Dobos István Budapest fJeít repked. 
A hitvs gyulai fiaim pilóta, Dobos István a 
hadsereg számira készüli repülőgépeket most 
próbálja ki Hwm;rsteih ílyakian láthatni a 
f'íváios feleli k'hrtfiii, ezer méter magasság-
ban. A legújabb renddet szerint ugyanis lOi^í 
méternél alacsonyabban wmí szabad átnirmű 
Budapest feleit Budapestiül Bécsbe 80 |*rc 
alatt szokott eírepíilnt A front» »f ís nv^gjárta 
már, hol 9 hónapig küzdött, 

fí katonaság részére rekvirálják a ser-
téseket. A katonaság bus- és zsírszükségle*-
lének biztosítása céljából rekvirálni fogják a 
sertéseket, Bejelentéire és eladásra azok a 
hizlalók kötűlczeilek, akiknek 20-nál több 
sertésük vau s czeklől is csak a 20-on fe-
lül levő sertéseket vásárolják meg, 

— Lesz már apró -pénz. A vas kétfilléres 
váltó pénz kiadását megkezdették* Az egy 
koronás papírpénz is. lehet, még ez évben 
forgalomba kertit Szine piros fekete lesz. 
Igazi háborús ssíin. A piros a hősök kiömlött 
vérét jelképezi, a fekete szín pedig a gyászt, 
a sölétképü halált, mely már annyi szivét 
borított mélységes gyászba. 

csecsemők 
gy ermkek éslábadozók legj o bb 

taptélékö gyomon és bé/betegségek vtáfA 
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Próbadobozt <»:? tmitivkm orvosi könyvecskét 
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— Akitől két év múlva levél érkezett. 
Szokodi Sándor a 101-ik gyalog ezred köz-
vitéze még a mozgósítás elején hadbavonult. 
Eleinte szorgalmasan küldözgette az északi 
frontról a rózsaszínű levelező-lapokat. Egy-
szerre azonban megszűntek a levelek. Agg 
szülei kétségbeesve gondoltak egyetlen gyer-
mekük szomorú sorsára. Végre a napokban 
két év multán, levél érkezett ismét a követ-
kező tartalommal ; „Szeretett kedves apám! 
Értesítem, hogy még eddig semmi hírt sem 
kaptam maguktól, pedig én már számtalan-
szor Mám. Kérem Írjanak, én egészséges va-
gyok, amit maguknak is szívből kívánok, 
Sokszor tisztelem és csókolom a messze tá-
volból, szerető f iuk: Sándor/ ' A boldog szü-
lők sirva csókolgatták el veszeti nek hitt gyer-
mekük levelét. 

— Az erdélyi Táltosok. Egy békési ma-
gyar asszonyi cudarul falhoz állilolt két vész-
tői cigány asszony, Juhász Róza és Balogh 
Károlyné. A két finom gyümölcs avval állí-
tott be, nagy fontoskodva, a jámbor magyar 
asszonyhoz, hogy a férje, „meg a tehene is 
sorvadásban szenvednek. Ük azonban haj-
landók mindkettői viszaadni a barátságosan 
mosolygó életnek. Van ugyanis Erdélyben 
hét Táltosok, akiknek .ha egy zsák lisztet, 15 
pár csirkéi, 5 oldal szalonát és 150 koronát 
adnak hát hamarosan kigyógyítják a betegé-
ket. A hiszékeny magyar asszony, azon hit-
ben, hogy manapság a Táltosok tiszteletdija 
is bizonyára emelkedőit, átadta a kért dolgo-
kat. A cigányasszonyok persze kereket okltak. 
A csendőrség azonban lefülelte őket s most 
hasztalan várják, hogy a Táltosok kihúzzák a 
dutyiból. 

— Ismét megszűnt a gyorsvonat Az a r a d -
budapesti gyorsvonatpár bizonytalan ideig 
ismét nem közlekedik. A nagyvárad - s z e g e d i 
vonalon nem történt személyforgalmi korlá-
tozás, vagyis az eddigi re " ' " ' 
pár most í s közlekedik. 

Mozi a® Arpád-ztzáliöbem. 
I 

A Royal-bioszkoptrik igen sikertilt 
hete volt az elmúlt h é t Sikeiesen 
összeállított, érdekfeszítő műsorával 
általános tetszést keltet, A többi között 
nagy hatást keltett a csütörtöki műsor 
is. A „Családi ékszer" c, dráma meg-
indító története mindvégig lebilincselte 
a jelenlevők érdeklődését. Sokat mu-
lattak a pompás humorú, tréfás szá-
mokon is. Nagyon vált- zatos és ér-
dekfeszítő volt a tegnap esti műsor, 
de nem áll semmivel sem mögötte a 
mai programm. — A közönség mind 
nagyobb számmal keresi fel a teljes 
pártfogást érdemlő Royal-bioszkópot. 
Azonban az előadás nívóját rendkívül 
emelné az a kedves intézkedés, ha a 
múltban szokásban volt cigányzenét 
ismét bevezetné az igazgatóság. 

I 
A kritika M*Uihája< 

az i m v s ' 
S bár enyelegi hízeleg, meggyanúsít:-a tömeg. 
És ha sikertelenül kíl7.döUél, gunykacaj üldöz, 
Sért nevelés, hahota S^vtclen a kritika 

&t*nt m fmt 
Nádfedelen a mohot enyelegve simítja a szelln, 
Mig a magas fákat törve kidönti a szél, 
A cudar élősdit dédelgetik ott a magasban, 
Mig a kiválókat üldözi a Imialom, i 

BENKA GYULA, 

VIDÉKE 3. 

Folyó hó 14-éil, kedden szinrekerül : 
i« 

as.$ József koszorús költőnk örökbecsű müve. 
Folyó hó 18-án, szombaton szenzációs 

moziszkeccsek kerülnek színre, nA három 
fejti ember" szenzációs operette mozíszkeccs 
5 felv, 3 film és 2 szinpacli rész. Vasárnap, 
19-én „Mikor béke lesz" aktuális jelenei. 

Bálint Béla a budapesti Magyar színház 
v. kiváló művészének és társulatának fellép-
tével, A szkeccsek ezideig szenzációs síkei-
rel kerüllek szinre Budapesten, Kolozsváron, 
Szegeden, Debrecenben, Temesváron stb, 
hagy városokban. A szkeccsek tele vannak 
szebbnél szebb ének é$ táncszámokkal, vala-
mennyi sláger. Vágó Géza a kitűnő iró a 
szerzőjük, mig a zeneszámokat Kondor Ernő 
és Komjáti Károly hírneves zeneszerzők irták. 

16752/916 

. ÜCt« sz, 

Felhívja az elöljáróság mindazokat az önálló 
mezőgazdákat, mezőgazdasági alkalmazotta-
kat, mezőgazdaságnak okvetlenül szükséges 
kovácsokat, bognárokat és molnárokat, a kik-
nek felmentése 1916. évi december 31-ike 
elölt lejár és felmentésüket á m. kír. hon-
védelemügyi, vagy cs* és kir. hadügyminisz-
ter ni tói kapták, hogy Összeirás végett Je-
szenszky jegyzőnél 48 óra alatt jelentkezenek 
és hozzák magukkal szabadságlevelüket és 
birtokukról szóló szerződéseket 

Kelt Szarvason, 1916. november 11-én. 

A Honvédelmi Miniszter ur 21274/916—4/a 
eln. számit rendelete alapján felhivatnak az 
összes B. alosztályu. az eddigi népfelkelői 
bemutató szemléken alkalmatlannak talált vas 
és fém-esztergályos, géplakatos, mü- vagy 
egyéb lakatos, vas- és egyéb szerszámkészi-
fők, kovács, maró, vas, acél és fémöntő, ka-
zánkovács, kocsigyártó, műszerész, precisi-
onsuiüszerész, acélhengerlő, kalapácskezelő, 
furós, kupoiakemencekészirő, ólomforrasztó, 
bádogos, bognár, ács, asztalos, kőműves, 
nyerges, szíjgyártó, timár, cipész és csizmadia, 
szabó, szűcs, kazán- és gépápoló, vájár, 
csillés és egyéb bányamunkás, gépkocsive-
zető, gépkocsiszerelő és gépkocsimüszerész 
iparosok, akik az 1898—1865 években szü-
lettek, hogy osszeiraitatásuk végett á katona-
ügyosztályban legkésőbb 1916, évi november 
hó 15-ik napjának déli 12 órájáig a hivatalos 
órák alatt okvetlenül jelenjenek meg, akik 
ezen felhívásnak eleget nem tesznek, a tör-
vény teljes szigorával fognak büntettetni, — 
Egyidejűleg jelentkezni tartoznak a fenti ipa-
rosok közül azok is, akik ugyan a népfölke-
lői szemlén alkalmasoknak találtattak, de 
felmentve lettek, a felmentési okmányaikkal. 

Szarvas. 1916, óyi november hó 6-án. 

s 

kiadó 2 szoba-, konyha- és kamrából 

s s villany- és vizvezetékkel. 

Cím megtudható a kiadóhivatalban. 

nemes gyümölcsfa és uj kut, to -
vábbá 1 0 . 0 0 0 darab vájog, d ró t -
kerítéssel körülkerítve, négyszög-
ölenként 3 korona, Tu la jdonos: 

.fürdő kémlő 

A bőrápolást célzó készítmények virága, mciy a bőrápolási igényeket a legideálisabb 
mértékben kielégíti, mely a bőr szépségét, finomságát, Udeségét meglepően alig 

néhány nap alatt előmozdítja és elragadóvá teszi, az 

'/•a « o 

¡aítr-^a &Jj'©ít:o. sstHallaró náppaíCifiassaéliatirai 

3£ógi k ö t e s e í m a l a p j á a i g e n 
kedvező árak melletti r i tka 
& a g y v & I a a s t é k f b a f t m i & d ^ i i -
tiQmu * * ^ 

lanclónagy raktár eredeti üvegekben; 
gyomorszesz, görcs-cseppek, csüz- és kösz« 
vény-aether, fluidok) sertésvész stb. elleni 
szerek* valamint a legtöbb bel- és külföldi 
gyógyszerészeti különlegességek. 

p a n a U eredeti csomagolásban a 
n. é. közönség reftdelkezésóre. 

r i i w i m B i w M i w w ^ c e » 



—1916. ikt, sz. 

Közhírré teszi az e l ő l j á r ó s á g , hogy a 
nagykőrösi m. kir, állami méntelep békés-
csabai osztály parancsnokságának értesítése 
szerint a jövő év február hó 14-e, vagyis a 
fedéztetési állomások kivonulási napja után 
pótmagánmén vizsgálatokra engedély kiadatni 
nem fog, ennélfogva mindazok a magántu-
lajdonosok, kik ménjüket tenyésztésre fel 
akarják használni, az engedély elnyerése cél-
jából a folyó év folyamán legkésőbb azonban 
1917. február l-ig adják be folyamodványo-
kat, mert később benyújtott kérvény figye-
lembe vétetni nem fog. 

Szarvason, 1916. évi október hó 23. 

-imrin-Tu*!'-i—'* * ~ 

A csodás hatású FÖLDES-féle 

a modern szépségápolásnál nélkülözhetetlen. 

Ezen teljesen lugmentes, legfinomabb nö-
vényzsirokból készült, kellemes szagú ki 
tűnőén habzó szappan igen kiadós, miért 
is családi használatra a legalkalniatosabb 

eltünteti szeplőí, májfoltot mittesszert, pat-
tanást. A pórusokat alaposan kitisztítja s 
biztos és gyors hatása folytán úgyszólván 

a bőr tisztátlanságát, ugy, hogy nyoma sem 
marad a szépséghibáknak, világhírét pedig 
annak köszönheti, hogy egyszersmhuien-

korra elmulasztja 

Ára 90 fillér. Kapható minden gyógytár-
ban s drogua kereskedésben. Hozzá-
való Nlargit-Créme 1.20 és 2 K-ás tége-
lyekben, Nlargit-Pouder 1.20. Gyártja: 

Földed Relemeq Jenádon. 
3 - 2 5 
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SZARVAS ÉS VIDÉKE 1916. december 17. 

legmagasabb napi áron mindennemű 

élelmiszert, u. ni.: burgonyát, babot, 
borsót, köleskását, zsiri, szalonnát, 
túrót, szilvaizt, — élő állapotban 

szarvasmarhát, sertést, juhot; — 
— végűi egy pár jobb minőségű 
kocsi-lovat ffl, ifúp^ potzlj. k ö z -

étkgagSS b i z o t t s á g a Iroda: 11 ker., 

Gróf Csáky Albin-utca 77. szám. 

S Z Í T ^ X Í q ? 

Laptulajdcmos : Özv. SÁMUEL ADOLFNE. 
Kiadó: Dr. SÁMUEL ANDOR. 
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E z e l ő t t : 6 r ó s * Ä r n j l i ) 

z a r V a S . * V 

ija dúsan berendezett arany-, ezüst- és ékszerárti, 
továbbá valódi és china-ezüst evőeszköz és dísz-

tárgyak raktárát. 

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

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

ben és tajtékárukban. 

FELVESZÜNK EGY JÓ HÁZBÓL VALÓ F1UT 

KÖNYVNYOMDÁNKBAN FIZETÉSSEL VAGY 

ELLÁTÁSSAL, KI LEGALABB A KÖZÉP1SK. 

Á T SIKERREL ELVÉGEZTE-

A A A A A Á A> A A 

Szarvas község elöljáróságától. 
15457/916 szám. 

H 
Közhiiré teszi az elöljáróság, hogy az 

1884—1872 években születeti és népfelkelői 
fegyveres szolgálatra alkalmasnak talált nép-
felkelők a népfelkelői igazolványi lapon fel-
tüntetett illetve alább jelzett kiegészítő pa-
rancsnoksághoz 1916 évi november 16-án 
reggel 11 órára okvetlenül bevonulni tartoz-
nak , A bevonulók vigyenek magukkal lehetőleg 
felső és alsó meleg ruhái, erős lábbelit, két 
pár kapcát, vagy harisnyát, két törülközőt, 
két zsebkendőt, evő és ivóeszközt. 

Egyben közhírré teszi az elöljáróság, hogy 
a bevonulók közül mindazok, akiknek Mára-
marosszigetre, Besztercére illetőleg Zilahra, 
továbbá Brassóba, Nagyszebenbe, Székely-
udvarhelyre, Szászvárosba, Gyulafehérvárra, 
Marosvásárhelyre, vagy Karánsébesre kellene 
bevoiitilniok, Máramarosszíget helyett Szat-
márnémetibe, Beszterce, illetőleg Zílali he-
lyet Hajduboszlóra, Brassó helyett Püspök-
Jadányba, Nagyszeben helyett 'Debrecenbe, 
Székelyticlvarhely helyeit Hajdúböszörménybe, 
Sászvároshelyett Hajdúböszörménybe, Szász-

város helyett Balmazújvárosba és Karánse-
bes helyett Temesvárra tartoznak bevonulni 
az ezen helyekre áthelyezett kiegészítési ke-
rületi parancsnokságokhoz. 

A honvédséghez bevonulók közül pedig 
mindazok, akiknek Máramarosszígetre, Besz-
tercére illetőleg Zilahra vagy Tasnádra, Bras-
sóba, Nagyszebenbe, Csíkszeredára, Dévára, 
Marosyásárhelyre, Kolozsvárra, Nagyenyedrc, 
vagy Lúgosra illetőleg az osieki Af honvéd-
kiegészítő parancsnoksághoz kellene bevo-
nulnlok Máramarosszíget helyett Szatmárné-
metibe, Beszterce illetőleg Zilah vagy Tas-
nád helyett Nagyszalontára, Brassó helyett 
Mezőtúrra, Déva helyett Szarvasra, Maros-
Vásárhely helyett Gyomára, Kolozsvár helyett 
Szentesre, Nagyehyed helyett Szentesre, Lú-
gos helyett Orosházára és Osijek helyett Po-
zsegára az oda áthelyezett honvéclkiegészítő 
parancsnoksághoz kell bevotuilniok. 

Szarvas, 1916. évi október hó 20-án. 
E l ö l j á r ó s á g , 

NYOMATOTT SÁMUEL ADOLF KÖ NYVN YOMDÁJÁBAN SZARVASON. 
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