
SZERKESZTŐSÉG: 
Ikilieey-űt 9 szám, hová a lap szellem* 
j é ^ é t illető közlemények küldendők; 
Kéziratot a szerkesztőség nem ad vissza! 
CSyMtérben egy sor közlési dija 501. 

Társadalmi és szépirodalmi hetilap. 
•t 

FELELŐS SZERKESZTŐ: KRECSMÁRIK ENDRE 

KIADÓHIVTAL: 
Belicey-ut 9 szám, hová az előfizetés, 
•• és a hirdetési pénzek küldendők. 
Előfizetés: Egész évre 8k, fél évre 
4 ki negyedévre 2 k. Egy szám 20 U 

Az oroszok sárosmegyei betörése 
alkalmával a lakosság kétségbeesetten 
menekült a vad muszka horda elől. 
Egy HaIas Mikiósné nevü asszony 
két kis gyermekével szintén nyakába 
vette a világot. A legnagyobb nélkü-
lözések közepett bolyongott faluról-
falura. Gyermekeivel az éhhalál előtt 
állott már: Az apróságok jajveszékelve 
siránkoztak ennivalóért. A szerencsét-
len anya aztán végső, .kétségbeesésé-
ben a nyomor kényszerítő hatása alatt 
két véka krumplit és egy véka répát 
lopott egy faluban. Bűne kiderült s 
törvény elé állították s az a nemes 
emberi érzésre s magasztos felfogásra 
valló birói-vitéletv-'mely az anyát fel-
mentette, megérdemelné azt, hogy 
niárványiaprci arany betűkkel véssék, 
hogy hirdesse az utókornak, hogy a 
mindennapi kenyérért folyó élethalál 
harc szörnyű ridegségének és szivte-
lenségének nem engedi áldozatul esni 
az anya becsületét a törvény sem. 
Ezen a mindennapi élet tülekedő si-
várgásából messze kiemelkedő, fenkölt 
humanizmustól áthatott felmentő ítélet 
megokolását szószerint közöljük az 
alábbiakban: 

„Az emberi életet visszaadni nem 
lehet és éppen az államnak érdeke, 
hogy polgárai életét megóvja és 
fenntartsa s ez az államnak is meg-
adja a jogot, hogy kö2veszély ide-
jén közérdekből az egyeseknek ma-
gántulajdonát feláldozza, Akkor, ami-
dőn a Itt és nemlét küzdelme fo-
lyik a lélekben — és ez beigazo-
lódott a kihallgatott tanuk révén — 
nem lehet kivánni egy a gyermekei-
ért aggódó anyától, hogy a tulaj-
donjog védelmére Felállított korlá-
tokat tiszteletben tartsa. Az asszony 
végszükségből lopott, hogy két éle-
tet mentsen, ezt pedig nem torol-
hatjuk meg a tulajdon védelmére 
felállított törvények sújtó erejével." 

És e végtelenül nehéz napokban hány 
száz hasonló szegény anya és szegény 

joga van s eletet veaeimezni es 
tartani pedig olyan szigorú erkölcsi 
kötelessége mindenkinek, melyet a ke-
resztény valIás egyenesen megköve-
tel tőlünk. És ezért nem csap le a 
törvény kíméletlen szigorral azokra, 
kiket a mindennél hatalmasabb élet-
ösztön és a fenséges erejű anyai sze-
retet szükség esetén lopni kényszerít. 

A vendéglőket nem szabad min-
denáron olyan helyeknek tekinteni, hol 
csupán a léhaság és eszem-iszom 
hozza össze az embereket. A társas 
érintkezésnek sokszor nagyon is fon-
tos szerve s pl. nem egy kis ven-
déglő fehér abroszánál vitattak már 
meg és intéztek el országos jelentő-
ségű dolgokat. A fővárosi vendéglők 
kö/.ül nem egy a politikai és irodalmi 
notabilitások találkozó és tanácskozó-
helye. Nem akarjuk avval rágalmazni 
a szarvasi vendéglőket, mintha ezek 
ís országos nagyságok gyülhelyei vol-
nának, mert hisz ami túlnyomóan mér-
sékelt nagyjaink inkább a tanácsterem-
ben villogtatják a néha rozsdás frin-
giát N o de ha tökéletes nagyjaink 
nagy számmal nincsenek is, dc van-
nak úgynevezett részben nagyok, akik-
nek nem annyira a tehetségük, mint 
a szájuk és rosszindulatuk igen nagy. 

Deniqune itt nem ez az előbeszéd 
a fontos, hanem az, hogy a szarvasi 
vendéglősök nagyon panaszkodnak a 
velők szemben megnyilvánuló mostoha 
bánásmód miatt. A záróra megkurtí-
tása miatt már nem is szóianak Hi-
szen mit ér a reggelig engedélyezett 
záróra, ha a vendégeknek nincs mit 
adni ? A nyári szezon legfontosabb 
itala a sör, talán az egész megyében 
Szarvason van legkevesebb ? Az it-
teni sörnagykereskedő cég elsősorban 
a más vidékeken levő üzletfeleit elé-
gíti ki (mivel ott konkurrense van) s 
ami kevés marad, csak azt kapják a 

gyermek van, kiknek betevő falatjáról 
kísem gondoskodik, s ha végső meg-
hasonlottságukban aztán egy morzsát 
emelnek el azoktól, kik szívtelen uzso-

I rával ezreket harácsoltak, bottal és 
ebekkel törnek rajok, csupán azért, 
mert életöket akarják megmenteni az 
éhenhalástói. Pedig élni mindenkinek 

szarvasi vendéglősök] De ebből is az 
italmérési engedéllyel bíró kereske-
dőknek enged át a cég egy részt sőt 
ő maga is árusit üvegenként. Már 
pedig a fűszeresnek nem a szesz a 
fő cikke, de a vendéglősnek igen. A 
vendéglői elelmezést a liszt- és ke-
nyérhiány nyomorítja meg. Mig más 
iparágak és foglalkozási körök embe-
reit oly- nagy gondossággal dédelge-
tik s mig a tisztességtelen üzlet ö lébe 
garmadával, hull a háborús haszon, 
igazságtalan és elszomorító do log , 
hogy a külföld előtt is becsületes régi 
jó hírnévnek örvendő hazai vendéglős 
ipart csaknem teljesen tönkresilányitja 
az egyoldalú és önző érdektől lenyű-
gözött gyarló gondoskodás . 

Általában igen jó Orosházán, Szarvason, 
Békéscsabán és a velük határos községek-
ben, ugyanilyen a békési, gyomai s gyulai 
járások magasfekvésü földein, a gyulai ha-
tárban a szeregyházi, biczerei, lencsés-uti s 
pejréti dombosabb részeken, a szabadkai, 
benedekí, eperjesi, szlányii, farkashalmi s 
kispéli dűlőkben, ellenben középen aluli, sőt 
— sajnos — határozottan rossz a sárréti 
községekben, a gyulai járás és Gyula városa 
tavasszal vadvízzel borított laposabb terüle-
tein. A buza hozadéka Békésmegye területén 
1600 négyszögölenkint, vagyis katasztrális 
holdankínt öt métermázsára értékelhető, csép-
lésre kedvező idő mellett még egy fél mé-
termázsa többlet is remélhető. 

Az Országos Közélelmezési Hivatal ve-
zetősége a tisztviselőket zöldségtermelésre 
s általában kertgazdálkodásra akarja reáve-
zetni. Erre vonatkozólag a vezetőség így 
nyilatkozott: Tervünk az, hogy kert-
városok keletkezzenek az ország minden 
részében, A tisztviselői kért-telepeket számos 
helyen már most „Kürthy-kerteknek" nevezik. 
A kert-városok, létesítése, programmútiknak 
tujajdonképpeni magva. A tisztviselőket kis 
családi házakhoz, égy kis földdarabhoz akar-
juk juttatni, ahol a saját háztartása szükség-
letét önmaga megtermelheti. Az állam ezt az 
akciót teljes mértékben támogatni fogja, fő-
ként kamatmentes kölcsönök nyújtásával, 
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Szarvasiak : Beíopotoczky György, 
sz> 1892, seb., Búzás Mihály sz. 1886, ha-
difogoly- Frankó János, sz. 1882, hadifogoly; 
Gyekicyky György, sz, 1896, s e b , Gyekiczky 
János, 1892, seb,, Janecskó Pál, sz. 1893, 
seb., Janurik Mihály, sz, 1895, hadifogoly; 
Komár András, sz. 1888, hadifogoly; Kralö-
vanszky Sándor, sz. 1883, seb., Medvegy 
György, sz. 1881, meghalt J916. szept. 3-án; 
Medvsgy Pál, sz. 1883, seb., Nagy András, 
sz. 1889, seb., Nyemcsok; Mihály, sz. 1895. 
meghalt : 1916 szept. 19-én ; Ralkó .Pál, sz ; 

1892, seb., Podani Mihály, sz. 1897. seb., 
Pribelszky Pál, sz, 1892, hadifogoly; Repka 
József, sz. 1896, hadifogoly ; Süveges Páí, 
sz 1894, hadifogoly. 

Békésszentandrásiak : Csépai Já-
nos sz. 1891, seb., Földházy Károly, sz. 1890> 
seb., Nagy Antal, sz. 1896, sebesült. 

Öcsödiek : Beke Sándor, sz. 1880, 
hadifogoly; Győri János, sz. 1876, seb. 
Győri Miklós, sz. 1894, seb., Köteles Bálint, 
sz. 1891, hadifogoly ; Nádudvari János, sz. 
1896, hadifogoly; Szabó Lajos, sz. 1872, 
hadifogoly; Zsádon Gábor, sz. 1873, seb. 

— Bronz vitézségi érem. Ifj. Szántó 
József, a 101-ik gyalogezred zászlósa, Szántó 
József szarvasi m kii*, tebkkönyvvezetó pol-
gártársunk fia 18 hónap óta küzd hősi bá 
torsággal az orosz fronton. Az ellenség elótt 
tanúsított példás vitézségéért most bronz vi-
tézségi éremmel tüntették ki a magyar név-
nek dicsőséget szerző hős ifjút. 

— Koronás arany érdemke-
reszt. Szép kitüntetés érte Sterbecz József 
zászlóst, Sterbecz Gábor hitelbanki osztály-
főnök fiát. A hős ifjú ugyanis a déli harc-
téren teljesített kitűnő szolgálataiért s példás 
bátorságáért a koronás arany érdemkeresztet 

A békési ev. egyházmegye 
ülése. A békési eV. egyházmegye 

idei közgyűlését jövő hó 9-én tartja Tót-
komlóson. Augusztus S-áií d. e. 9 órakor az 
iskolai bizottság, d. uf 3 órakor a számvevő 
szék ülésezik, d, u. 5. órakor lelkészi érte-
kezlet, 6 órakor előértekezlet lesz. Pontosabb 
ügyek lesznek a többi között a szarvasi ev, 
egyház árva háza és a tanítóképző részére 
teendő alapítványok. 

—Segélyegylet i számvizsgálat 
A békési ev. egyházmegye segélyegyleti pénz-
tárát t hó 20-án vizsgálta meg Szarvason a 
számvevő bizottság Reviczky László esperes 
elnöklete mellett. Az egyházmegye érdemes 
felügyelője, Haviár Dani nem vehetett részt 
ez ülésen gyöngélkedése miatt. Mivel a pénz-
táros, Kel ló Gusztáv lelkész hadban van, 
ügy a segélypénztárt, mint az egyházmegyei 
közpénztárt is Üankó Soma igazgató tanító 
vezette a legpéldásabb rendben, teljesen díj-
talanul. A pénztárosi tiszteletdíjat ugyanis a 
hadbánlevő Kel ló Gusztávnak adták ki. Mj 
nagyon méltányosnak tartottuk volna, ha a 
sok munkával és sok felelősségei járó pénz-
tári vezetésért Dankó Soma részére is meg-
felelő tiszteletdíjat szavazjak volna meg. Mert 
hiszen miéit csak egy ember végezzen foly-
ton szívesrégi munkákat, inig másoknak a 

legkisebb munkájokért is megfelelő honorá-
riumot adnak? 

Leszakította a gép a kezét. 
Borzalmas baleset érte Szakács János szarvasi 
gépfütő fiút, Tüzelésnél erősen nyomta be-. 
felé a szalmacsomókat a gépbe. Nem vigyá-
zott azonban eléggé és a szalmahuzó kere-
kes henger bekapta a jobb kezefejét s telje-
sen összetörte. Amint a letépett kezet kisza-
badították a gépből, az már teljesen össze 
volt sülve. A súlyosan sebesült fiút a 
szarvasi kórházba szállították. 

— A megyei tisztviselők beszer-
zési csoportja. A napokban alakult meg 
Gyulán a megyei tisztviselők, beszerzési cso-
portja, melynek célja az ekként megalakult 
beszerzési csoport által a békésvármegyei 
köztisztviselőket mindennemű szükségleti cik-
kel az egyenlő elbánás elve alapján ellátni. 
Az egyesülés közismert előnyein kivül ez az 
egységes szervezkedés azzal az előnnyel jár, 
hogy a pénzügyminiszter által folyósítandó 
nagy összegű kamatmentes állami kölcsönt 
biztosit, ami lehetővé teszi a tagok befize-
tési mellőzésével való nagyobb arányú be-
vásárlást. A gabonának és egyéb legelsőren-
dii élelmicikkek beszerzését már is biztosí-
totta az intéző bizottság akként, hogy átvet-
te az eddigelé hivt talok szerint külön ala-
kult csoportok által idevonatkozóan kötött 
ügyleteket. A csoport további működése kü-
lönösen ruházati és más elsőrendű szükség-
leti cikkek közös beszerzésére fog irányulni. 

— Gyóni Géza halála, A háborús 
költészet nagy hírnévre szert tett hős lantosa, 
Gyóni Géza, ki Krasnojarskban szomorú 
orosz fogságban sínylődött, megbízható híra-
dás szerint elhalt. A távol idegenben elpusz-
tult költő halála országszerte mély részvétet 
keltett s az irodalmat is érzékenyen érinti e 
veszteség, mivel Gyóni Géza költői tehetsége 
sokat ígérő volt. 

— Váaáráthelyezések, pótvásá-
r o k . Eddig, ha valamelyik község vásárát-
helyezést, vagy pótvásárt akart, a kereske-
delmi miniszterhez kellet folyamodni, ami 
nagyon hosszadalmas eljárás volt és igen 
gyakran nem vezetett célhoz. Ezt belátta — 
ugylátszik, — már a kereskedelmi miniszter 
is, mert egyik legutóbbi leiratával a vásár-
áthelyezések és pótvásárok engedélyezésének 
jogát az alispánra ruházta, 

— Százegyesek ha megsebesül-
n e k . . . A magyar baka természetrajzához 
nagyszerű adalék az alábbi tellemző kis tör-
ténél Egyik „pihenő" napon a Tatár-szoros-
nál kiküldtek a fedezékből két öreg bakát 
gyeptéglát szedni. Amint kibújtak, észrevet-
ték a muszkák és kezdtek reájuk tüzelni. A 
bakák rögtön földrevetették magukat Az 
egyiknek sikerült visszacsúsznia a fedezék-
be, de a másik künn hasalt tovább is, hiába 
hívogatták: 

— Gyere le te, mert bekapsz egy go-
lyót, holnap pedig szabadságra mégy! 

A következő pillanatban már meg is 
kapta a golyót. Kereszt fii ment a karján, a 
mellén és a hátán jött ki. Súlyos volt a se-
besülés és fájdalmas, de az öreg baka nem 
szanilécért, nem doktorért kiáltozott, hanem 
haragosan elkároinkodfa magát : 

— Az isteníáját annak a nyomorult 
muszkának, nem el 1 titte a szabadságomat ? ! 

— Elmentek a szinészek. Több 
heti lelkiismeretes fáradozás és szép sikerű 
művészi tevékenység után eltávozott Szarvas-
ról Krémer Sáudc r; derék színtársulata, A 
nnilt vasárnap este' volt a ' utolsó olöad 's , 

élénk érdeklődés mellett. A lezárult nyári 
szini szezon után becsülést érdemlő színé-
szeinkről csak a legkedvezőbben nyilatkoz-
hatunk s midőn nem szívesen válunk meg 
tőlük, őszinte óhajunk, hogy mielőbb viszont-
láthassuk őket. A mi művészi élvezetünk fá-
radhatatlan. 

— Lisztkereskedők panasza a 
termésrendelet ellen. Az uj termésren-
delet tudvalevőleg akként intézkedik, hogy a 
beszerzésre jogosultaknak nem engedi meg 
a liszt vásárlását, hanem arra utalja ^ őket, 
hogy gabonát vegyenek, A rendeletnek ezt 
az intézkedését a Iisztkereskedők magukra 
nézve sérelmesnek és a közönség érdekeire 
is hátrányosnak, tartjak. Szerintük a lakosság 
legnagyobb része jobban járna, ha egész évi 
liszíszLikségletét hatósági igazolvány alapján 
a lisztkereskedőknél szerezhetné be. A liszt-
kereskedők ez ügyben több országos gyűlést 
tartottak és beadványt intéztek <\l Országos 
Közélelmezési Hivatalhoz, amelyben a ter-
mésrendelet módosítását kérik, A lisztkeres-
kedőlc beadványára még nem érkezett válasz. 

— Cselédek a tolvajpiacon Bu-
dapesten a Teleky-téren egész külön piac 
alakult, hol a házi cselédek a gazdáiktól el-
csent holmikat árusítják. De nemcsak ruha-
neműt árulnak itt a cselédek Mindenféle 
kapható a kezükből. Ők ennek a piacnak a 
— norinbergi árusai. Kefe, tajtékpipa, merő-
kanál, cigarettatárca, képkeret, gallér és ké-
zelő, kalaptól!, pohár, pápaszem, cukortartó, 
nadrágszíj és menyasszonyi mirtuskoszoru. 
Minden, minden, amit egy háztartásból el 
lehet emelni. És mindent el is lehet adni. A 
kalaplollat például egy áldott állapotban levő 
villamoskalauznő vette meg két koronáéit. 
Cigarettát és szivart szintén a cselédek áru-
sítanak. Osztrák memfiszt és medeát, amit 
az úrfi és a nagyságos ur oly nehezen tud 
beszerezni, itt egészen könnyedén lehetett 
kapni feleáron. 

— Hógörgeteg a Magas-Tátrá-
b a n . Egy kiránduló társaságnak rijka termé-
szeti tüneményben volt része a Magas-Tát-
rában, A nyári idő dacára a Visoka nevű 
¿340 méter magas csúcsról nagy dübörgés 
közepett hatalmas hótömegek bonlakoztak ki, 
amelyek óriási menydörgássel, köveket dönt-
ve, zuhanlak alá. A társaságnak szerencséie 
nem történt baja. Emberemlékezet óla első 
eset a Magas Tátrában, hogy nyáron lavinát 
láttak. 

— Mennyit jegyeztek a hatódik 
hadikö ícsÖni'tj, A pénzügyminisztérium-
ban statisztikai kimutatást készítettek a ha-
todik hadiköicsönjegyzes eredményére vonat-
kozólag. E megállapodás szerint Magyaror-
szágon a hatodik hadikölcsönre 2550 millió 
koronát jegyezlek. 

-- Vakmerő rablás Gádoroson* 
A fővárosból kofák járnak le Gádorosra s 
cserekereskedést folytatnak az ottani gazdál-
kodó néppel. Legutóbb petróleumot és koc-
kacukrot vittek s az előbbinek literjét 7 ko -
ronáért, a cukornak kilóját 8 koronáért adták 
s ami a legelitélendtfbb, akadt vevő e szem-
telen árak melleit is, jól ehet kerékbetörést 
érdemeltek volna ez arcátlanul uzsorázó 
némberek. 

— A korai burgonya ára, A köz-
élelmezési Hivatal a korai burgonya árát 50 
koronában alapította meg s ezt valamennyi 
törvéiiyhatósággal körrendeletben közölte, 

— Szedjük ö s a z e a kalászokat 
Sok ember nem is hinné, hogy a szántóföl-
de ién mennyi kalász marad 'vissza ? £Ö 
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birtokos próbát tett s néhány kis iskolás 
gyermekkel pár délután annyi elhullott ka-
lászt szedett Össze, hogy abból két mázsa 
búzát csépeltek ki, 

— Akik nincsenek ellátva ga-
bonával. Az uj termésrendelet szerint mind-
azok, akik nincsenek ellátva egész évre ga-
bonával, a megállapított fejkvóta arányának 
megfelelő egész évi mennyiség beszerzésére 
vásárlási igazolványt kapnak, amelynek alap-
ján a község által kijelölt termelőnél, esetleg 
másutt megvásárolhatják egy évi gabonaszük-
ségletüket. 

— Rák ö.czi-har ang ct találtak 
Romániában. Románia meghódított terü-
letén szintén rekvirálják a harangokat. Egy 
félreeső kis oláh faluban aztán ritka becsli 
harangra akadtak, melyen latinul ez a felírás 
á l lo t t : 1635-ben készült Isten dicsőségére, I. 
Rákóczi György erdélyi fejedelem uralkodása 
alatt. A harangot, mint műkincset, hazahoz-

— A katonák távozása. A nálunk 
állomásozó katonaság, mint megbízható for-
rásból értesülünk, most már visszavonhatla-
nui eltávozik tőlünk aug. hó 15-ig. 

— Ott künn a kertben. Vettük a 
következő levelet: „Tekintetes Szerkesztő u r | 
Azt hiszem, tetszett tapasztalni azt, hogy 
Szarvason szép számmal vannak olyan szi-
gorú nénikék és bácsikák, akik éles nyelv-
vel mondanak kritikát mások hibáiról és té. 
védéséiről, ellenben az orruk előtt lévő bot-
lásokat nem veszik észre. Napról-napra fi-
gyelem, amint az Erzsébet-ligetben a Sok 
felserdült lánykán kívül egész jó családból 
való, félig serdült és serdületlen leányok bo-
lyonganak, még alkonyatkor is, elfogadható 
„gardedám" nélkül, sok eseíoen kedélyes 
ifjak társaságában. A tisztességről és jó er-
kölcsökről tehát nem szerény dolog, ira ép-
pen olyanok sipítanak legtöbbet, akik a sa-
ját caaládi körükben sem tudnak rendet te -
remteni, Tisztelettel egy Sétáló.* 

— A' kocsi alá került. Váradj 
Sándor szarvasi kereskedőtanonc gazdája ko-
csiján árul szállított. A lovak útközben meg-
bokrosodtak s iigrándozés közben ugy meg-
rántották a kocsit, hogy a tanonc kiesett be -
lőle s a kerekek alá került. A kocsi át ment 
rajta s fején, mellén és lábán súlyos z á r ó -
dásokat szenvedett Lakásán ápolják. 

— Mennyi a fejkvóta ? Sokan 
nincsenek tisztában vele, hogy egy személy-
re mennyi liszt és kenyéradag igényelhető. 
Egy hónapra számítva búzából 12 kg.-ot, 
lisztből 7 kg.-ot kap minden személy, 

— Vajday András segédet ke-
r e s . Akár rokkant katonát, akár pedig dol-
gozni szerető bármilyen állású ifjat Vajday 
András zongorahangoló és hangszerkészítő 
(és fatalpkészitő is) megfelelő díjazás mellett 
segítségül felfogad s az illetőket a hangszer-
készítésbe beletanítja* 

— Öngyilkos orvos. A szarvasi 

Bácskay családot mély gyász érte. Dn Bács-
kay Béla orvos Aradon oronnállal megmér-
gezte magát A szomorú véget ért orvost gyó-
gyíthatatlan betegsége kergette a halálba. A 
lesújtott család iránt általános a részvét 

— Névcsere helyreigazítása. A 
rnult számunkban közölt s az „Ügyvéd puly-
kái" c. hírünkben tévesen lett Darida János-
né neve emtitve. Helyesen ugyanis Dauda 
Jánosné neve szerepel ez ügyben. Az igaz-
ságnak megfelelően rektifikáljuk tehát hirün-

Apróságök Kaviár Daniról. 
a fő ispánsággal több ízben kap-

csolatba hozták Haviár Dani nevét, aktuális-
nak tartjuk e nagytekintélyű vezetőemberünk-
re vonatkozó néhány jellemző apróságot em-
líteni fel. Mint egykori országyíilési képvise-
lőnek nagy tekintélye volt az országatyák, 
sőt a miniszterek között ís. Mint kiváló jo-
gászembert ismerték, így magyarázható Szi-
lágyi Dezső igazságúgymmiszternek az a ki-
tüntető bizalma, meíiyei az igazságügyi mi-
niszteri államtitkárságot akarta reá ruházni. 
A nagynevű Széli Kálmán többek előtt ugy 
nyilatkozott róla, hogy az országban talán 
Haviár Dani az egyedüli ember, ki előtt te-
hetsége folytán, nyitva volt az ut, a legma-
gasabb hivatalig is és ő a bársonyszéket 
mégis inkább a teljes önállóságának és füg-
getlenségének biztosításával cserélte fel. Tisza 
István egy fürdőhelyen, szarvasi emberek 
előtt nagy tisztelettel szólva róla, ugy nyi-
latkozott, hogy : „Önök uraim nem is tudják 
hogy milyen nagy emberük van". Sajnos, a 
Haviár Dani-féle igazi értékes emberek mél-
tőkép csak akkor érvényesülhetnek, amikor 
Kossuthok és Deák Ferencek élnek, ellenben 
a mostani lármás időkben, amikor a tehet-
ségtelen kapaszkodók és a jellemtelen stré-
berek minden komoly nagyságon durva 
csizmákkal gázolnak keresztül a közélet ilyen 
sivár idejében mit is tehetnévnk okosabbat, 
e nagyok, minthogy félreállanak, nehogy 
besorozzák mocsoktalan ruhájokat a négy kö-
nyökkel előretörtetek* 

— Szarvas országos nevezetes-
sége. Egy vidéki ember kedden a szarvasi 
piacra ballagott, hogy gyümölcsöt vegyen. 
Szeme néhány sárgán mosolygó barackon 
akadt meg. Kezibe veszi s kérdi az árát. A 
kofa egész hidegvérrel, a legkisebb pirulás 
nélkül kért darabjáért 1 kor. 20'fillért. Ilyen 
rablásra, azt híssziik hogy az egész ország-
ban nem volt még példa s ami legszomorúbb, 
nem akadt ember, aki a szemtelen némbert 
azonnal átadta volna a csendőrségnek, mint 
a legarcátlanabb haramiát. 

— Kinevezés, Az igazságilgymmisz-
ter Draskovits Andor szarvasi telekkönyvi 
dijnokot a csongrádi járásbírósághoz írnokká 
nevezte ki. 

— Vegyenek gabonát a szegény 
családoknak a tehetősebbek. Szabad 
vásárlás engedélyeztetett, amely engedély ér-
tékkel bír a lakosságra, mert •egyrészt tísz-
teségesebb, nagyobb adagol biztosit, mint ha 
hatósági ellátásra szoríttatnak azok, de azon-
kívül nincsenek kitéve a hatósági üzletek 
előtti hetenként naphosszat hiábavaló álldo-
gálásnak senr, segítsük meg az embereket 
és adjunk módot nekik meg is venni üz 
egy évre való gabonát, Minden gazda, mín* 
den tehetősebb hivatalnok, kereskedő, iparos 
vegye meg az egy évre való gabonát egy-

családnak, akinek nincs 
módjában egy évi szükségletét egyszerre be-
szerezni. A vett gabonát nem egyszerre, de 
részletekben adnák át a szegényeknek, vi-
szont a korpát, megfelelő összegért a vevők 
kapnák. 

— Kutyával etette meg a gyer-
mekét. Egy 14 éves tornyosi leány, aki 
Zentán egy varrodában mint tanulóleány volt 
alkalmazva, a napokban egy gyermeknek 
adott életet A leány az újszülöttnek köté-
nyével betömte a száját, azután a trágya-
dombra dobta, majd a házban megkötve 
tartott kutyát eleresztette, és megetette vele a 
gyermekét. A borzalmas bünt a csendőrség 
előtt beismerte. 

— Július 31. Kedden lesz 68 éves 
évfordulója Petőfi Sándor hősi halálának. A 
Iánglelkü költő e napon esett el a segesvári 
csatasikon. A nemzet dalnoka megérdemli, 
hogy e vérzivatar közepett néhány kegyeletes 
percet szenteljünk emlékének, hiszen ö is a 
hazáért esett el, mint annyi sok* százan je-
lenleg is. 

— Mennyi lesz az uj gabona 
á r a ? Békésmegyében a következő árak 
lesznek érvényesek : Búza, augusztus 31-ig 
49, október 31-ig 47, november l-től a levo-
nás után 44 korona. A rozs és kétszeres 
ára ugyanilyen időbeosztás szerint 47, 4 5 és 
42 korona. Az árpa ára általában 45 korona, 
a zabé 44 korona, a kölesé 46 korona mé-
termázsánkint. Búzát, rozsot, kétszerest együtt-
véve háziszükséglet címén a 15 éven felüli 
őstermelő férfimunkás részére havonként és 
fejenként legfeljebb 15 kg. Gabonát , egyéb 
őstermelők, vagy őstermelő családtagok ré-
szére havonként és fejenként legfeljebb 12 
kg. gabonát lehet visszahagyni. Azok részé-
re, akiket a hatóság fog ellátni, legfeljebb 
havonként és fejenként 7. kg, lisztet lehet 
kiszolgáltatni. 

Laptu la jdonos ; Özv. SÁMUEL ADOLFNE, 
Kiadó : Dr. SÁMUEL ANDOR. 

RÜBiTSEK GŐZMALMÁBAN 

Egy szerényebb igényű fiatalem-
ber jobb polgári háznál, teljes 

cini a kiadóhivatalban. 

Rá jötte ID fcogy az általán? gyártott 

-saivarkahitvelynek 

utánzatai vannak forgalomban, amelyek ellen egyedüli 
i d e i e m a védjegy ős aláírásom pontos megfigyelése. 



4. 

A m. kir, 23 honvéd pótzászlóalj 
közétkezésí bizottságánál IL ker. Gróf 
Csáky Albin-utcza 77 sz. alatti helyi-
ségében (Baginyi-ház.) 

1, kb> 600 kg. ' 
disznószőr, 

2. kb. 1 vaggon 
rakomány vegyes 

paradicsomos üveg 
3. Különböző ab-

roncsok. 
4. 2 drb. jó karban 
levő tizedes mérleg. 
5. 34 drb részben kiké-

szített házi nyulbőr. 

A fenti tárgyak a legtöbbet ígérőnek 
fognak eladatni; Írásbeli ajánlatok I. 
évi augusztus hó l - i g déli 12 óráig 
nyújtandók be s a tárgyak az ajánlat 
elfogadásáról szó ló értesítés vétele 

után 24 órára veendők át. 

'.arvas n "" ' rósáo' 

10940/1917. i k t sz. 

Alólirolt községi elöljáróság a m. kir. 
ministeriuirmak a kévekötő aratógép zsineg 
f o r g a l o m b a hozatala tárgyában kiadott 
1814/1817 M. E. számú rendelete alapján 
közhírré teszi, hogy mindazok, akik az 1917 
évi aratáshoz kévekötő aratógép zsineget 
használtak, bárhonnan szerezték is azt, köte-
lesek a használt kévekötő zsinegeket, fona-
lakat hatósági igénybevétel céljára anyaguk 
szerint külön-külön 1917. évi december hó 
31 - lg gondosan megőrizni. Az igénybevétel 
módja és az igénybe vett készletek ára iránt 
Jciilön intézkedés fog kiadatni. 

Szarvas, 1917 jul. 24. 
Az elöljáróság nevében : 

j a j o s s . t Pr ibelszky Pál s . k . 
főjegyző. 

30797/1917. ikt. sz 

Közhírré teszi az elöljáróság, h o g y a 
nagyméltóságú belügyminister ur 7265. res. 
számú rendelete értelmében az internáltakat 
kivéve, az összes erdélyrészi menekültek 
visszatérhetnek otthonukba. 

Szarvas, 1917. jul. 20. 
Az elöljáróság nevében ; 

s . k. P r i b d s z k v Pál s- k. 
mo 

Szarvas nagyközség elöljáróságától 

9128/917. ikt. sz. 

H i r d e t n i é n y . 

A ni. kin 23. honvéd állomás parancs-
megkeresése folytán felhívja az elöl-

járóság a Szarvason tariozkodó azon tiszti 
családokat, kiknek tiszt hozzátartozói a harc-
téren tartózkodnak, hadifogságba jutottak, 
vagy harctéri sebesülés folytán hősi halált 
i'ultak, hogy pontos címeiket -a katona ügy-
v, sztálynál bejelenteni szíveskedjenek-

SZARVAS ÉS V1DEKE 

3 
f 

a 

Tisztelettel^ 

karmester. 
11. ker., Arany 

i - U . 

Van szerencsém a mé-
lyen tisztelt n. é. kö-
zönséget értesíteni, mi-
szerint helyben a mai 
naptól kezdve, z e n e -

t á S á t 
Q 
13 

bármilyen szakon, u;' 
ni. h e g e d ű , k i s b ő -
g ő , c i m b a l o m , f u -
v o l a , k l a r i n é t , úgy-
szintén zenekarnak ki-
képzését a legmaga-
sabb fokig elvallaiom 
a legjutányosabb áron. 

si 
O f f i f f i í S f f i m m t Ö ® T£f 2T2 &ZZ2ZX2É2 SXÍZL o 
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X PÖLOELADÄST 

VÉSELC VA6V T BÉRLETET STB, 
T O R D U L J O N C S A K B I Z A L O M -
M A L K I A D Ő H l V A T Á L U N K H Ö Z. 

Lapunk óriási el- . 
terjedtsége a leg-
nagyobb biztosí-
ték arra, hogy a 
benne közölt hir-

detések ered-
ménnyel járnak. 

K ö n y v n y o m -
dánkban mo-
dern kivitelű 
nyonilatvá-

idő alaít ké-
szí tünk. m 

K ö n y v k e r e s -
kedésünkben 
divatos levél-
papírok, iro-
dai fe lszerelé-
sek, ju t ányo-
sán kaphatók . 

A L K A L M I é s M Ű V É S Z I K É P E S -
L A P O K B A N D U S V Á L A S Z T É K , 

nmaraa isa 

S M Iiíhi—ti \ mm 

i 

g y o i j y o r u 

fcÖJT. y v é s p e t p l r -
c i . • • • 

Lapunk könyvnyomdájában, egy legalább hat elemit és M i k életévii 
b e t ö l t ö l t f iu, 

«L« O kÜTMIM ¿mv*^/ 

íel vé t e t i k . 

A bőrápolást célzó készítmények virága, mely a bőrápolási igényeket a legideálisabb 
mértekben kielégíti, mely a bőr szépségét, finomságát, üdeségéí meglepően alig 

néhány nap alatt eWmnzdilja és elragadóvá teszi, az ' 

m ,£í c nJMril Ín , A r o l t o n o o o 
4 Otomo 

SjUftli, «»^tatttft happttlí b ö ö t a S í f t ^ é jLt& m 

Adandó nagy raktár eredeti üvegekben: 
gyomórszesz, görcs-cseppek, csuz- és kösz-
vény-aether, fluidok, sertésvész s í k ellen) 
szerek* valamint a legtöbb bel- és külföldi 
gyógyszerészeti különlegességek 

CITROMOT tökéletesen Itelyeííesitö 
háztartási cikk a CiirottUTabl.Uák. 
I>b. 2 k. Táboricsomatíolásban Féreg-
/r/rfíluváblii wúriígmentes Egér és Pat-
kány tömeglrió szerük ! Lábizzaűtís 
elleni kés?jlmén*jW Gyomor es vértisz-
iiiá&ra rendkívül enyhe hashajtó házi-
S/LM4 a M d t f J t r - L A K D A C S D o b ÖÖ f. 

r-tiy-l-anj/nfci 

NYOMATOTT SÁMUEL ADOLF 
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