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A háború éS a tél.
f

- Aggodalmas felhők gyűlnek a homlokokra, Komoly jelekből azt következtetik, hogy a világháboru véres
küzdelmei mélyen bele fognak nyúlni
a télbe, sőt azt valószínűleg tul is
haladják.
A gazdasági élet teljes megbénulására remegve gondolnak a könnyen
kétségeskedők.
Sötét, nyomasztó képek jelennek
meg lelki szemeik előtt. Látják a nyomort, a nélkülözést a maga legrettenetesebb mezítelenségében. Az éhező,
didergő nyomorultak
hatványozott
számú, kétségbeesett, elkeseredett tömegére gondolnak s kísérti é kétségeskedők aggodalmát a személy- és
vagyonbiztonság veszedelme. Látni
vélik a száz meg száz temetetlen
hulla nyomán támadó félelmetes ragályok pusztítását s a legerősebb
megpró bál tatások
ker eszt] ét
érzi k
máris roskadozó vállaikon.
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KRECSMÁBIK

ENDRE.

Korai o r o r o o k .
Az a jóleső győzedelmi mámor, mely
eltöltötte a szarvasiakat is az oroszoknak
Lembergtől való elzavarása hírére, korainak
bizonyult. A szó szoros értelmében előre ittunk a medve bőrére. Kiváligrtottunk és fáklyás menetet rendeztüiik, zeneszóval, pedig
a valóság szerint nem igen volt okunk ilyen
•Ujjongó demontstárációra, Lemberg kiürítése
egyszerre lelohasztotta a nagy nekibuzdulást,
pedig legszebb jellemvonása épen az lenne
az igazán erős lelkeknek, ha a kedvező hadi
fordulatot nem fogadja; mindjárt sip-dob zenével, de viszont az aggályos változások
közepett is ép ugy megőrzi hite rendithetetien nyugalmát.
Szüögtközr

epizódok.

A háborús téren beállott szünnapok
alkalmasak voltak -árra?/ hogy a kemény csaták öldökléséből hazakerült sebesültek idegizgató éleményei révén szerezzünk tudomást
a hadviselés intimitásairól és borzalmairól.
Beszélik, hogy egy fiatal öesödi református
tanitó fejét ágyúgolyó szedte le. Egy szarvasi
banktisztviselőt a schrapnell-darabok szelték
ketté, Ami főgimnáziumunk népszerű tornatanárát a mende-monda karján, lábán lőtte
keresztül, holott kisült, hogy csak a gránát
szele érte, da az aztán ugy belevágta egy
szakadékba, hogy azt sinyli most is.

Félre azonban minden csügge- 1
déssel. A gyengéket elsöpri nyomtalanul a világtörténelmen katasztrófális
A gyúlai bazi ezred dierővel végighömpölygő háború. A
c á ő s é g e á fegyvertéovemai válságos időkre csak az erős
Megyénk vitéz ifjai legendás hősieslelkek méltók.
séggel vették ki részüket az oroszszal való
E teljesen uj átalakulást teremtő mérkőzésből A gyulai háziezred dicső honrettenetes mérkőzés közepett félre védéi tízszeres erővel kerültek szembe. Az
oroszok fedett állásokból szórták miéinkre
kell tenni a mindennapi élet minden
az ágyúgolyót. Ropogtak az orosz gépfegyapró-cseprő aggodalmát. Fegyverrel verek és ötlövetű puskáik, mindannak dacára
támadtak ellenünk, fegverrel kell tehát ami halált megvető legényeink szuronyrohakivívnunk az igazság és a tisztább mát nem tudták elhárítani. Szemtanuk beszélik, hogy valami rettenetes erővel intézik
erkölcsök győzedelmét.
ezt a mi katonáink. Elszántságuk, bátorságuk határt nem ismert. Szúrták, puskatussal

Belieey-űt 9 szá m, hova az előfizetési
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verték agyon a kozákokat s egyik sem elégszik meg egygyel-kettővel, de legalább is
tizet akar leszúrni mindegyik. Támadásuk
feltártózhatatlan s' az ellenség képtelen sokáig ellentállni nekik. így történt, hogy égy
nem teljes gyalogezred szétvert egy tetjes
orosz hadosztályt.

Tk gyúíaiak

áldozatkészsége-

Ami közönségünk körében a segélyr;szoruitak iránt, tagadhatatlan, nemes áldozat- \
készséggel folyik az adományok gyűjtése,
de azt hisszük, hogy megyénk Önfeláldozó
lakossága székhelye, Gyula, valóban gyönyörű példát nyújt a határtalan áldozatkészségre. A lakosok ott ugyanis megajánlották
a hátramaramaradottak segélyezésére állami
adójuk 10%-át. Az állami tisztisztviselők ezen
kivül fizetésük 1—2%-át ajánlották fel. Azonkívül vagy 5Q00 koronát gyűjtöttek, a „Vörös Kereszt* e g y e b e tÖbl>
gul léptek be, az országos segélyakcióra is
bőven adakoztak, szóval a 133% pótadóval
küzdő Gyula jóformán mindenét odaadta.
Megindítóan szép példája ez a hazafias nemeslelküségnek.
A

fcazafiaS

QógrádnKSyeiQk-

Valami gyönyörű lelkes szeretettel s
bőkezűséggel fogadják a nógrádmegyei tót
nyelvű de páratlanul rajongó magyar érzelmű
lakosok a nagyobb községek éllomásain átvonuló magyar katonákat és sebesülteket
Gyümölcsei, süteményéi, hússal, itallal, valósaggal elhalmozták őket. Ha a nagy tolongásban akad olyan tót leányka, ki a sok
mindenféle ennivalóval nem tud odaférkőzni
a katonákhoz s az adományokkal lemarad
rendesen, keserves sírásra fakad, mintha
valami nagy mulasztást követett volna eL
A pánszláv agitátorokkal szemben kíméletlenek. Egy intelligens izgatót a hatóság
lecsukatott s a felháborodott derék lakosság
a hazafíatlan ember feleségét csaknem meglincselte. Gyümölcsöt zsákszámra hordanak
az állomásra s egyszerűen beszórják a kupék közepére, a katonák közzé.
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— Érettségi vizsgálat. A helybeli főgimnáziumban szept. hó 5-én folyt le a pótr és
javitó érettségi vizsgálat Gajdács Pál, tötkomlósi lelkész mint píispökhelyettes elnök,
Pazar Béla szegedi áll. főgirnn. tanár, mint
kormányképviselő jelenlétében, A bányai ág.
hí tv. ev. egyházkerület három főgimnáziumából teljes érettségihez járult 8 tanuló, kik
közzül érett lett 'egy, decemberben javit három, s júniusban a teljes vizsgálatot megismétli egy tanuló. Javitó vizsgálatot tett
eredményei 8, decemberben uj/a javit egy
tanuló. Nem jelent meg teljes érettségire egy,
javitó vizsgálatra 4 tanuló, a kik katonai kötelezettségüknek tesznek eleget.

szüretelésen nem jelenhet meg, vagy fájdalmasan fog emlékezni arra, hogy uj házat
épített s nem avathatta fel, az térjen vissza
— Uj hitoktató, A helybeli főgimnázimenyaszonyáhozj bortérlelő szőlejéhez s uj
umban á Nagyváradra áthelyezett Zahoray
háza oltalmazó árnyékába; az ugy vegyen
József helyét ¡\Iingharnmer Miklós helybeli
részt a küzdelemben, hogy segédkezet, elr. kath. s. lelkész tölti be mint hitoktató.
látást nyújtson a hadbavonultaknak. De ha
szent háború tört ki, melynek kimondott
— Súlyos beteg .úriasszony» Mély részcélja nem a területnagyobbiiás, amikor a
vétet- és általános megdöbbenést keltett közhaza védelméről, becsületéről van szó, akkor
ségünkben az a hir, hogy egy kiváló becsü„memen ki vőlegény nászszobájából, s a
lésnek és tiszteletnek örvendő, nemes lelkű
menyasszony menyegzői lakából" s legyünk
szarvasi úriasszony, Havi ár Dánielné várategyek és erősek népünkért és Istenünkért.
lanul súlyosan megbetegedett. Férje szintén
Nem élednek-e föl most Magyarország minbetegen fekszik néhány nap óta. Községünk
den részén s minden polgárának szivében a
lakóinak ritka tisztelete és nagyrabecsülése
k;örnyezi, e tisztes házaspárt s a legőszintébb
— A beiratkozás eredménye A hely- régi bibliai emlékek? Nem -érezzük-e, hogy
szívből óhajtjuk mindnyájan értékes és ' ne- beli. főgimnáziumba beiratkozott szeptember népünkről és Istenünkről van szó ? Nem
mes életöknek friss egészségben való további hó 11-ig 317 nyilvános és 3 magán-, ösz- halijuk-e, hogy testvéreink vére kiált föl arfolyását,
szesen 320 tanuló, vagyis 45-tel kevesebb ról az átkozott földről az ég felé, hogy megvalósuljon a bűnös országon az ige: „Kö— Istentisztelet a háborúban küzdő- mint a mult tanévben e napig. Ez a külömzéig pusztulásának napja, és utóiéi i a néki
kért. Lapunk egy izben említést tett arról, bözet, mely tekintettel a nehéz időkre biszánt sors!
hogy holmi elhamarkodott s ezáltal komoly- zonyára megmarad a tanév végéig is, főÉs hangzanak nagy és félelmetes szóságát vesztett esti tüntetések helyett sokkal leg azért van, mert az I. osztályba évtizedek
méltóságteljesebb eljárás, lenne az, ha e ko- óta nem iratkoztak oly kevesen (mindössze zatok és harsog az Igazság sok ezer torka
moly válságok közepett inkább esti isten- 53-anJ mint most. Feltűnő a helybeli gaz- Rúgjátok • szét a hazugságok templomait!
tiszteletekkel nyugtatnánk meg a vallásos dák fiaínak elmaradása, kiket szüleik a gaz- Romboljátok le a cílrizmus csarnokait! Töidaságban használtak föl. Tekintette! a rend- jétek ös-sze az, Ígéretek piaqát! Vesszen az
f kedélyeket s hitben erősödött lélekkel imádkoznánk távolban küzdő katonáinkért Békés- kívüli időkre a később iratkozőkat is fel- átok és borzalom országa ! A nehézelméjüek,
a süketszivüek, az álmosvérüek fagyos bicsaba lakóinak nemes, vallásos lelkülete veszi az igazgatóság.
rodalma ! Azok, kiknek a szivébe még nem
tényleg meg is valósította e kegyeletes iste— Fenyeget a kolera. Minden nagyobb
nitiszteletek eszméjét. Minden csütörtökön hadjáratnak rendes kísérője a kolera. A ren- vágott bele az ébredő nép dühödt siralmádélután 4 órakor magyar nyelvű istentiszte- geteg temetetlen szerbiai hulla már életre kel- nak élessége. Kiknek szemén ködöt, szivén
letet tartanak: a hadba vonultakért Nálunk tette e rengeteg ragályt. A szerbiai hegyek jeget tartott még a íöldi hatalom bitang ereje.
Üdvözöllek téged és megszorítom hős
azonban nem igen vannak hivei az ily komoly között, mint hírlik az újságokból, erősen
elmélyedést és nemes
önmegtartóztatást pusziit a kolera, FÖ, hogy e veszedelmes karodat erről a helyről városunk elsőnek
igénylő kegyeletes isteni tiszteleteknek, mivel- rém a határon tul maradjon, níivel sokszor hazatért gyermeke K. Á. dr.! Téged is elliogy f minálünk inkább ¡azok a lieíyek népesek kevesebb vesztességgfel jár a leghatalmasabb vittek messzi tájaira a jeges pokolnak. Elés keresettek, hol ordítozni és padokon ugrán- ellenséggel szállni szembe, minta kolerával. mentél kedveseid kebléről, ahol szeretni tadozni lehet. Pedig a lármás külsőségek ko- A bő gyümölcstermés a meleg napok igen nultál, elmentél templomunktól távol, ahol
moly tartalom helyett mitsem érnek.
kedvezőek a kolerajárványok tejeszfésére. imádkozni tanultál. És ebben a templomban
Legbiztosabb ellenszere a tél, ámbár a ta- mióta elmentél — te és bajtársaid, napon— Vörös Kereszt Öcsödön. A Magyar
vaszenyhe sugara uj virulást hozhat a szuny- ként és óránként sírtak az imádságos száSzent Korona országai Vörös Keresz Egy lejak, reménykedtek az aggok meghazudtolva
nyadó kommabacillusok számára is.
'tének fiókja szepternbe: 3-án Öcsödön is
az ősz hajat: — nincsen ott aléllság, hol
megalakult. A fiökegylet 52 taggal alakult:
— T o l v a j p é k l e g é n y . Véber Péter
veszélyben, vészben : trón, haza, szabadság!
Elnök dr, Oláh Antal, női társelnök dr, Baky esztergomi szüIetésü péklegény Szarvason
vártak az asszonyok, harcos dalt zümmögtek
Endréné, alelnök Fejér Béla, női társelnök csavargott munka nélkül. Munkakeresés ürüa gyerekek: Óh, eressz anyám engem is el,
Golián Lajosáé, titkár Baky Rózsika, jegyző gye alatt megfordult a Pável-féle sütődében
hős vitézek seregivel . , . És féltettük a haGolián Lajos, gondnok Szabó Sándor, pénz- is, ahol Pável Bertalannénak több befőttjét,
zát és sirattuk a nemzet virágát. Sírtunk égető
tárnok Tóth Bálint, orvosok: dr. Baky Endre egy szép női aranyóráját s 3 drb. törülköés keserves könnyeket, büszke és boldog
dr. Steuer Lajos. Van még a fent említette- zőiét lopta el. A ragádóskezü csavargót f.
könnyeket, szent és mámoros könnyekel. A
ken kívül egy csomó választmányi tag, a leg- hó 2-án nyakon csipte a rendőrség s Gyuti kemény öklötökben van a hatalom és az
tekintélyesebb öcsödi uri hölgyekből és urak- lára szállították fogságba.
e r ő ! Tiétek a fegyver és a tüz 1 MÍ megból.mutattuk, mint kell oda adni mindent, Min— fi tanítóképzői növendékek szapodent á megváltó szabadságért, az erős jörodása. Tekintettel a háborús bonyodalmakra,
vőért! — Te pedig hazajöttél megmutatni,
mindenki azt gondolta, hogy a növendékek
elmondani, hogy velünk van Cabaoth Istene 1
létszámában, ami középiskoláinkat illetőleg
A filiszteusok Góliáttal jöttek, mégis legyőcsökkenés fog beállani. És a helybeli tanító- ( ^ r e s s s , ariyárri, e n g e m i s e l . . . zettek mert ők emberi erővel támadtak, ti
képzőnél épen az ellenkező következett be.
pedig az isteni erővel i
A növendékek jelenlegi száma 60 és még — Beszéd melyet a szarvasi Izr. hitközség f . lió 5-iki könyörgő
istentiszteletén riiopáoít el Di*. Friediiíann Ériiö főrabbi. —
(Folyt köv.)
iöbfa jelentkező van akikkel együtt közel 70-re
„Halljad Izráel, ellenségeitek ellen vonulfog felemelkedni a létszám. A tavalyi 53
növendékkel szemben szinte feltűnően tekin- jatok^ ne csüggedjen el szivetek, mert Isten
gloriosus.
télyes számnak lehet ezt tekinteni, annál in- veletek vonul, hogy harcoljon ellenségeitekbehívták, siH, mint a gyerek,
is, mivei a rendkívüli idők a tanit- kel." így hangzott el a buzditó szó a kohanita ajkairól, akit a régi zsidó államban „a
Á térde tapsolt, szörnyen remegett
is- megnehezítik.
háborü felkentjének" neveztek amikor Izráel
S hogy kard diszité oldalát
— Idyll a háborús világból. Megy egy fiai a harc mezejére vonultak. A bölcs törvényA rémülettől félholtra Dalt,
szakász katona az utcán végig. Szembejön biró tudta, hogy a háború csak akkor kecsege
8 mikor ép bőrrel hazaérkezett,
egy őrmester. A szakászvezető-káplár „vi- tet győzelemmel, ha az egész nép odaadó
igyázM komandiroz, áz őrmester fogadja a lelkesedésé és osztatlan harci kedve vezeti.
Bár tán nem is látta a harcteret,
tisztelgést és jóakaratulag elmosolyodik. A Elrendelte azért, hogy akinek gondolatai elHajmeresztő hőstettekről regélt,
káplár egyik iskola tanára, az őrmester a jegyzett arája felé szállnak vagy aki arra fog
Elcsenvén a másnak szóló bábért.
— pedellus.
gondolni, hogy uj szőlőt epittett s az első

K. E.
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Munkásaink nálunk tovább is dolgoznak-!
Szarvas nagyközség elöljárósága:'
l i 136—1914, i k t sz,

Közhírré tétetik, hogy az 1886,
XXII. t.-cz! 33. §'-a alapján az
1914. évre egybeállított legtöbb adót
fizető k ö i s é g i képviselők névjegyzéke
a f ő j e g y z ő hivatalos helyiségében f.
év s z e p t e m b e r 7 tői számított 5 napon
keresztül közszemlére van kitéve.
A n évj egyzék

el 1 en

a

közhírré

tételtől számított 15 nap alatt a járási
főszolgabíró urnái szóval előterjesztendő, vagy Írásban benyújtandó fell e b b e z é s n e k van helye a vármegye al-

Ajánlja ujonan és dúsan berendezett arany-, ezüst- és
ékszeráru, továbbá valódi és china-ezüst evőeszköz
és dísztárgyak raktárát.
és becserél magas áron bármilyen mennyiségben
yesztöredék
arany- és ezüst árut, brillantot és gyémántot.
M agy választék

mindenféle zseb-, fali-, harang- és

, Az .elöljáróság nevében :
Kollár Lajos s. k.

FrMszky

Pál s. k.

főjegyző.

Laptulajdonos ;

ÖZV. SÁMUEL ADOLFNÉ.

Kiadó; DR. SÁMUEL ANDOR,

Lemezujdonségok:
A vén cigány, Horvátláriy, Böském
Szibill, Furlana, Húzzad csak, Aú Ígérted, Alispán lánya. Darabja
2 korona 50 fillér.
Giíérciiera. Kottaismeret nélkül bárki azonnal játszhat
Gordonka, igen jó minőségű, nagy erős hangú, finoman
rajta. Igen csinos kiállitásu és rendkívül kellemes liangu. Ara
kidolgozva, csak 30 kor. egész finom kivitelben 40 koronától 100
kottával és felszereléssel 16 korona.
koronáig.
Okarina. A fuvolához hasonló, rendkívül kellemes hangja
van.
Kezelése
egyszerű. Az utasítás által bárki azonnal játszhat
Cimbalomremek,
eröshangu, gyönyörű kivitelben 160 korajta. Ára 1, 2 és 3 korona.
ronától tüü koionáig. Keveset használt cimbalmok állandóan rakGyérmekhegedü.
Valódi hurokkal felszerelve, tokkal, votárom
nóval
és
gyantával;
bármely
nagyságban csak 5 korona. Tanulás
Fuvola, igeii jó minőségű, billentyűkké], rézékiíménycéljára igen alkalmas.
nyel csak b kor. Kezdőknnk különösen ajánlható. HangversenyJogészmtárogaiő. Kezdőknek különöseit ajálnható. Gyönyörű,
fuvolák 15 koronától feljebb.
mélábus hangú, 5 billentyűvel, nyelvgéppel csak 16 kor. Finomabb
Harmónium, hatalmas orgonaíiangu, remek kiállítású 160:
6 billentyűvel 20 korona.
koronától 600 koronáig, Használt harmóniumok állandóan raktáron.
Gsodaréxtrombita,
A hangverseny „réztrombita" igen könyPrímcüera, finom kivitelben, kítiinö hangit, teljes felszenyen fujható, 20 primhangot és 4 kisérő akkordot foglal magáreléssel együtt csak 16 korona. Ugyanez finomabb kivitelben 20
ban. Finom kiviterbeii 6 korona,
koronától 100 koronáig.
Kérjen a saját érdekében
kn
Ha rendelésnél e lapra E hangszerek eredeti kiingyen és bérmentve fényképes hangszerárjegyzéket,
hivatkozik, 10 külön- vitelben kizárólag csakis
15
Figyeljen a Wágner névre,
féle kedves és meglepő országszerte elismert elsőrendű hangszer- és be*
hogy máshoz ne tévedjen.
ajándektárgyat kap.
szélőgép különlegességek áruházában kaphatók
Hegedő, kitűnő hangú, remekül kidolgozott, domboi'u Stanerforma, fokkal, vonóval, 16 drb. felszereléssel csak 12 kor.
Finomabb 20 és 30 kor.

1914. szeptember 13.

4

3! divat varroda.

Uj !

Minden: versenyt felülmúló

íz-

léssel a legujjabb divat szerint,

csi-

nosan,

ké-

pontosan és jutányosán

szít mindennemű női ruhákat

KLEIN HAJNALKA
II. ker. Kossuth-utca 5 4 .
(Ort. Izr. templom

o

udvar.)«

Tanuló leányok elfogadtatnak,

o

3—4

Egy b á r ó n ; Szoba

és

mellék

helyiségekből álló lakosztály
Gróf
Csáky Albin-utca 54. sz. a. házban
f. év szept. 29-től kiadó. Bővebb felvilágosítást a Kiadóhivatal ád, 1 — 2

•

ISérbeacló.

•

•

>ai pornál? megfelelő moHernlal^ás meli? ál liárom egymásba
ni?iló útcái szoba
élés=
Hamara pince fásl^amara l*ülön
padlás * és egv l^ert. Sríel^ezni
leltei helyszínen.

fi

11. ker. K o s s u t h £ajos*ufca 1$.

•

3-3

Hibás

••

legipszelését elvállalom. Utána helyes
czipŐk müizléssel
SZARVAS.

Kiadő l)áz.
^
|
<=*

Özv. Moravcsik Józsefné
Juhász-utcai lakása október
hó 24-től bérbe kiadó.

Értekezni lehet Plenczner Lajos
tanár és Moravcsik Soma uraknál.

»

fenyővel".

el.

készíttetnek

E l S ő r e o d ü c z i p e & z ü z l e t (az Árpád bazár-helyiségben),

a hol a

legjobb anyagból müizléssel készített m o d e r n szabású czipök kaphatók.
Megrendelések a láb természetes felvétele után (uj

eljárás)

szakismerettel

dolgozom,

Nagy Mélt.

Magyar Kir. Kereskedelmi kormány támogatása

mányoztam

a czipészét

miután

révén

a t s e r ^
ro?llkáran)eHákat
a „3 fenyővel1'
közjegyzőileg hitelesített bizonyitvány orvosoktól és mágnásoktól.

<£ofi)agja 3 0 fiII. D o b o z a 6 0

Kapható minden gyógyssertárban
és minden drogériában.
55—120

a

tanul-

technológiáját, miből jeles eredménnyel vizsgáztam

Tiszta, fiijonj é s njoderi} trjútjka

az i r á o y c l ^ n } .

Kérem, a nagyrabecsült közönség kitüntető pártfogását

K O E 0 6 E S , H U R U T,
rekedtség, elnyálkásodás és szamárköhögés
ellen a

kü

lönös gonddal és Ízléssel készíttetnek el.
Magyar, angol és francia

MelUKaramellák

lábaknak a

SZŰCS
czipgsz

A legjobb gummisarkok,
krémek, selyemfüzők

nagy választékban kaphatók.

JÓZSEF
n?est*r.

eszközlöm, úgyszintén

és

remezbó'l

kaphatók.

