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A jelen válságos idők követké?-

meg a kereskedők is, minT 

den évben sokat vártak Szarvason az 
üzleti forgalom -szempontjából első 
helyen álló októberi vásártól. Hány 
iparos fekteti pénzét nyers anyagba 
e vásárt megelőzőleg, hogy .lázas szor-
galommal dolgozva, egy csomó kész 
áruval álljon ki a piacra ? És ime, a 
súlyos napokban némi reménységei 
nyújtó októberi vásár is elrparad. 

Az óriási vérontás hűséges ki-, 
je a kolera húzza át a tél nehéz 

iin könnyíteni akaró számításo-
kat;-'-A.- csatasikon küzdő mSéifrk hősi 
bátorsággal szállanak szembe a halált 
hordó ellenséges puskatüzzel s az itt-
hon küzdő, verejtékes munkában iz-
zadó polgárok nem kisebb ellenség-
gel kénytelenek felvenni a légnehezebb 
harcot. A kajánul vigyorgó megélhe-
tési gondokkal kélnek elkeseredett tu-
sára s vájjon lesznek e tartalék csa-
patok* akadanak-e nemesszivü segitők, 
kik a rettenetes kenyérharcban kidőlni 
készülőket; a reményükben csalatko-
zott, agyonkinlódott küzdőket majd 
felemelik s támogatni fogják ? Jön, kö-
zeleg a rideg tél, sivárságának minden 
előjelével Harc mindenütt, minden 
terén. Harca az embereknek embertár-
suk ellen, harca a kenyérért görnye-
dőknek a rettenetes képű Ínséggel, 
harca az emberi tudásnak a legrette-
gettebb fertőző betegséggel. E nehéz 
napokban millió szem tekint epedő 
várakpzással a komor felhőkbe burko-
lódzó égbolt felé, várva az uj életet 
hirdető béke legelső meleg sugarát. 

Sebesült képzői taoár. 

A szárvasi tanítóképző fiatal ta-
nára, H. Fejér Lajos, az oroszok el-
leni hősi küzdelemben megsebesült, 

c Lába? sarkát golyó roncsolta szét. Se-
besülése komolyabb agyoáalomra nem 

ad okot. A szarvasi tanárok között 
ő a második^ aki dicsőséges harc kö-
zepett, szenyedeti; sér-ülést a jegszen? 
tefeb. ügyfev M ^ é í ^ l ^ M ^ 
gimn^törnataríár^völí aki nemsokára * j'Ví-f 'iJ! '-»'f" A ji*. sí-• • ' 1 " ' T" 
gyógyultan ~ fog visszatérni a csata-

í 

odaadó, hűséges ápolás, a: kifogás-
gondosságu orvosi kezelés egymásután 
helyre a sebosíilt katonák egészségét, 

A napokban 45 katona hagyta el gyógyultan 
a szarvasi ideiglenes körházakat. ^egindi tó 
volt az a meleg hálaérzet, mellyel a derék 
fiuk islenhozzádot mondtak ami községünk-
nek^ melynek falai között hősi küzdelemben 
a csatasikon szerzett testi szenvedéseik jól-
eső enyhülést találtak. Égy horvát anyanyelvű 
tizedes intézett megháíü s^ép beszédet a köz-
ség vezetőjéhez, Kollár Lajoshoz, százszor is 
megköszönve azt a szeteíet és azt a figyel-
met, mellyel irántuk voltak a szarvasiak Ma-
gyar nyelvre fordított beszédét sokszorosítani 
fogják s a közönség kőzött széjjelosztják. 

T 

Ballag n>ár a véO diák . - -
Megindító módon vett bucsut a 

tanítóképzői ifjúság hadbavonuló osz-
tálytársaitól. Az élmult vasárnap tá-
vozott el Szarvasról a tanítóképző 
IV-ik osztályának bucsnzott 6 derék 
növendéke. Iskolatársaik együttesen 
kisérték ki őket az állomásra s amint 
a vonatra felszáltak s az indulás pil-
lanata elérkezett, a kisérő tanulóifjak-
ból alakult énekkar rázendített a régi, 
kedves melódiáju diáknótára: „Ballag 
már a vén diák, tovább, tovább !" . . . 
A megható jelenet sokak szeméből 
sajtolt ki forró, őszinte könnyeket. És 
amint a vonat zakatolva meg-
indult, bánatosan vitte a távozók után 
a szomorú dallamokat: „Fel bucsu-
csókra cimborák ! u . . . 

Ujabb sebesüllek SzartfaSó©. 
Az eltávozott 45 sebesült katona 

helyett jött ujabb betegállomány. A 
szegedi tartalék-kórház 42, javarész-
ben sulyós betegé, illetve sebesültje 
érkezett Szarvasra az elmúlt' hétén. 

Tulnyomólag magyarok, de vannak 
közöttük csehek, bosnyákok, hqrvái 
tok is, Sebesülésök kézen, fejen ég 
lábon történt. Van közöttük j olyan* 
akinek főleg igen súlyos íejs_ebe; vám 
Hordágyon szállították- őke,t le a yen 
riatról a várakozó kocsikra, Orvosai 
ink s ápoló hölgyeink odaadó°s ön« 
feláldozó gondozása azonban gyor$ 
gyógyulásukra elsőrangú garancia. ; 

MiQdQyájúQkoák el kell ntmpi . . 

. Azt lehet mondani, hogy 9 sorok 
csaknem * s?óról-szóra beteljesednek' 
ismét. A legújabb intézkedés szerint 
ugyanis a 24—36-ig terjedő életkoN 
ban levő népfelkelők, kik katonai 
'köteíézettséget még * nem telj esi tettek> 
á jövő hónap 16-tól december 31-ig 
terjedő időben ujabb sorozás alá ke-
rülnek. E népfelkelési szemlén való 
megjelenésre kötelezettek4 Összeírása 
már e hóban fog megtörténni. 

Széleskörű iotézkedéSek a ragály 
elterjedéséoek n>eggátlására. 

Nagy riadalmat okozott az elmúlt 
szerdán Szarvason egy gyanús tüne-
tek között történt elhalálozás. Valas-
tyán János siratói lakos az ázsiai ko-
lerát jellemző szimptómák közepett 
hirtelen elhalálozott Ürülékét a meg-
ejtett boncolás után Gyulára küldöttéle 
bakterológiái vizsgálat céljából, ahol 

'— * • f 

konstatálták a kolera esetét. 
A bakteriológiai vizsgalap ázsiai 

kolerát állapított meg. A szerencsétlen 
ember az említett napon gyalog jött 
Mezőtúr felől Szarvasra s a Kőrözs 
vizéből ivott útközben. Ivás után nem-

. . . . . . r 

sokára erős hányási és székelési in-
ger fogta el s rövidesen elpusztult 
Szarvast az eset következtében telje-
sen elzárták egy időre. A külterületi 
iskolák közzül néhányat bezárnak. Nem-
csak a vásár, de ,a hetipiac is bé lett 
szüntétvé a ¿áriát idejére. Élelmiszert 

<2 



SZARVAS ES VIDÉKÉ 1914, október 18. 

ti . . . 
sem kivinni, sem behozni nem lehet 
a községbe. A gyümölcs árulást is 
korlátozzák. 
Különben mái ezen esetet megelőzőleg 
is az okt. 6-án tartott közegészségügyi 
bizottsági ülésen, amely bizottság a f. 
hó 16-iki ülésén járványbizottsággá 
alakult, a községi ügyvezető orvos, 
javaslatára elhatározta a következőket: 

A lakosságot figyelmeztetni fogja, 
hogy ha értesülnek arról, hogy valaki 
hányás és hasmenés tünetei közepett 
rosszul lesz, jelentsék be azonnal, 
ügyszintén azt is, ha oly helyről ér-
kezett egyénekről, tudnak, akik kolerá-
val fertőzött vidékről jötték. Ugyan-
csák óva intik majd a lakosokat arra, 
hogy -a fertőzést előmozdító Kőrösz 
vizét senki ne használja. A belügy-
miniszter által a kolerára vonaikozó 
tudnivalókat tartalmazó nyomtatványo-
kat, fél világositól oktató füzetekét fog-
nak kiosztani s szóval vafö kitanitta-
tás által is igyekeznek félviíágositani 
a lakosságot arra nézve, hogyan vé-
dekezzék a kolerával szemben. Tan-" 
intézetekben, igy pl. a tanitöképzőben 
a legszélesebb körű intézkedés tör-
tént a növendékek : tisztasága érdeké-
ben. A bennlakó, növendékek minden 
evés előtt fertőtlenítő lemosásokat vé-
geznek testükön, a gyakorlóiskolai 
nöyencjékek kéztisztasága is a legna-* 
gyobb ellenőrzés alatt áll. A képzői 
illemhelyek fertőtleni tő folyadékkal 
gyakori rfezinficialás alá kerüllek. Ujabb 
gyanús megbetegedés ez ideig nem 
fordült elő. -

Az: IparteStűUtbeii bon/át katoiják 
• , IjálaoyUatkozata. 

Köszönetnyilvánítás! Mink 
mindannyian, horvát katonák, kik 1914. 
szeptember hó 22-én Szarvas váro-
sába érkeztünk a harctéren szerzett 
sebeink gyógyítása céljából és már 
megérkezésünkkor ugy Szarvas város 
lakossága, mint kedves Vöröskeresz-
t e s ápoló úrnőink és nagyra becsült 
orvosunk által a legszívesebb fogad-
tatásban részesültünk, ez utón mon-
dunk hálás köszönetet mindazon jók-
ért, amelyben bennünket ittlétünk alatt 
részesítettek. A fáradságot nem ismerő, 
odaadó, szeretetteljes, gondos ápo-
lásért'tekintetes dr. Fuksz Ignátz or-
vos . urnák és nagyságos Takács Güsz-
távné, Papp Ernőné> dr. Mázor Ele-
mérné, Valentinyi Jenőné, Lassy Gusz-
távné, Melis Lajosné és Brachna 
Böske Vöröskeresztes ápoló úrnőink-
nek, kiknek önfeláldozó, gyengéd, 
gondos ápolásuk alatt sebeinkből fel-

gyógyultunk, kik bennünket anyai 
gonddal ápoltak kora reggeltől a késő 
esti órákig és mégis, fáradságos fel-
adatuk közben kedves úrnőink bájos. 
arcoeskáin a fáradság, kimerülés vagy 
kedvetlenségnek nyomát sem láttuk. 
Gondoskodtak rólunk, jó étkezésünk-
ről, szórakoztattak és ha csüggedtünk 
felvidítottak; mindezen jótétemények-
ért a jó Isten áldását kérjük, kérjük 
és az Isten ezerszeresen fizesse meg 

* * 

jóságukat, amelyet mi soha sem fo-
gunk felejteni. 

Köszönetet kell mondanunk nagy-
ságos Szirmay L. Árpád kanonok ur-
nák, a Vöröskéreszt elnökének, aki 
lelkűnkről és testünkről hűen gondos-
kodott, hogy mink itteh is, Otthonunk-
tól távol, lelki ápolásban is részesül-
jünk.. És gondossága oda is kiterjedt, 
hogy számunkra horvát újságot is 
rendelt és naponta elhozta hozzánk, 
ami hosszú és fájdalomteljes éjszaká-
inkat megkönnyitette. 

Köszönettel és hálával tartozunk 
nagytiszteletü Bartos Pál ev. lelkész 
urnák is, ki szintén sokszor felkere-
sett bennünket és hogy létünkről ér-
deklődött. Hálával tartozunk tekintetes 
Kollár Lajos főjegyző urnák és Szarvas 
város mindazon előkelőségeinek, kik 
rólunk bármily tekintetben is gondos-
kodtak, elhelyezésünkről és kitűnő el-
látásunkról, amelyet sohasem felejtünk. 

Hálás köszönet még mindazon 
ismeretlen jótevőinknek, kiknek becses 
neveit nem ismerjük, de kik jólelkű 
adományaikat a 'Vöröskereszt-hez jut-
tattak, melyeket mi oly bőven élvez-
tünk ; a jó Isten fizesse meg sokszo-
rosan nekik. 

Még egy jótevőnkről emlékezünk 
meg és hálásan köszönjük atyai jósá-
gát tekintetes dr. Havi ár Gyula kir. 
közjegyző urnák, ki bennünket, sze-
gény katonákat mindennel el Iái ott és 
fáradságot nem {címéivé jött napról-
napra hozzánk, hogy mindegyikünkkel 
jót tegyen, nem nézve egyéni, rang-, 
vallás- vagy nyelkülönbséget, hanem 
velünk, idegen horvát katonákkal 
atyailag bánt. 

De minden fel nem sorolható 
jóságát mink pénzzel vissza nem fi-
zethetjük, de vissza fizetjük a soha el 
nem múló igaz szeretettel és azzal, hogy 
mink, kik ismét vissza megyünk a rette-
netes és vészes háború halált osztó tü-
zébe, megujult erővel állunk ki a harc-
térre és összes jóltevőinkre igaz szivvel 
és tiszta lélekkel gondolunk és har-
colni fogunk érettetek, feláldozzuk vé-
rünket, ha kell: életünket is. 

Fájdalmas szivvel veszünk bucsut 
e kedves helytői, azt mondva, hogy 
bár mindég itt lehetnénk, hol mink 
mindannyian oly jól éreztük magunkat. 

Nagylelkű orvosunknak, ismételve 
ezer köszönet buzgó, önfeláldozó fá-
radságáért és szeretett n agyságos 
ápoló úrnőinknek ezer kézcsók. Jó-
ságukat soha, de soha felejteni nem 
fogjuk, kiknek gyengéd kezeik alatt 
mink sebeinkből, ki gyógyulva t távo-
zunk. A nagylelkűségnek és öhfelál-
dózásnak örök etplékét véssük szi-
veinkbe. 

Éljenek az Összes szarvasi Vö-
röskeresztes ápoló úrnők és bájos le-
ányaik, a jó Isten adjon nekik erőt 
és kitartást, hogy az önként vállaikra 
vett nagy és nemes cél feladatának 
továbbra is megfelelhessenek. Éljenek 
a szarvasi Vöröskeresztnél működő 
orvosok! Hálás köszönet Szarvas 
város elöljáróságának és kedves la-
kosságának, bucsut intünk e kedves 
városnak. Isten éltesse Szarvas város 

» 

lakosságát! 
Éljen a király, éljen a haza, és 

éljenek a jó hazafiak! Éljen a hadsereg! 
Köszönetünket aláírásainkkal el-

látva, hódolatteljes tisztelettel : a 
szrvasi ipartestületi kórházban ápolt 
horvát katonák : Skvarc Mátyás káp-
lár, Sas Samu fréiter, Hülama Pávas 
Infant., Ivánovics Jakab honv., Jaku-
p?.cz Vid honv., Benkoczi Duro honv., 
Vlvan Mátó honvéd. 

N Í R E K 
— Halálozás« Egy nagy reményekre 

jogosító fiatalember halálozott el a múlt hé-
ten Szarvason. Szekera János orvostanhall-
gató hosszú szenvedés után kivált az (élők 
sorából s az elmúlt hétfőn délután temették 
el nagy részvét mellett. A szorgalmas, tö-
rekvő ifjú a szarvasi főgimnáziumban végezte 
középiskolai tanulmányait. Tanárai és egy-
kori osztálytársai legmelegebb részvéte kí-
sérte sírjába á korán elhunytat, 

— fí szarvasi uj járásblró. Az igaz-
s á g ü g y miniszter Áts Nagy Ferenc antafalví 
járásbírót saját kérelmére a-szarvasi járás-
bírósághoz vezető járásbirónak helyezte á t 

— Uj mérnök. Kalmár Jenő szarvasi 
lakos a budapesti műegyetemen kitűnő Ered-
ménnyel letette a mérnöki vizsgát. ' 

— ti megyében sehol sém Iéíz vásár. 
A kolerajárvány teljes leküzdhetése végett a 
vármegye alispánja az országos vásárok 
megtartását az egész vármegye területén 
további rendelkezésig betiltotta, ugyancsak 
ebből az okből nem fognak megjelenni a 
szeghalmi és vésztői népfölkelőkötelezétiek 
sem a f. hó 12-én Nagyváradon tartandó 
bemutató szemlén. < 
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— Hadlbélyegek war . megKezüteK az 
összes postahivataloknál és' bélyegárudákban 
az uj öt- és tizfilléres bélyegek árusítását, 
E hadíbélyégek egyes, árusításban hét - és 
tizenkét fillérrel adatnak' el. : 

— Mit szólná a nagy Goethe Szarva^ 
s o n ? Ha a németek yilághirü költője, Goethe 
feltámadna s esti időben; Szarvasra pottyanna, 
bizonyára teli torokkal . kezdené kiáltani köz-
ismert' mondását; »Meh'r Licht!" A haldokló" 
vilíányvilágitásnak ' volna e megismételt his-
tóriai ' .moudá§- áz oka . r Nines Mezőtúrnak 

• " • ' ' 
Szarvas pokoli sötétségre van 

kárhoztatná., ,De nagy* optimizmus azt hinni, 
hogy ha önáiiő telepünk volna, hát akkor 
bővebben adflá*áz olajos korsó. Szinte azt 
mernénk mondani, hogy akkor még sötétebb 
homály borulna,, a szörnyű spórolás miatt a 
mi; *ugy látszik, épen nem ; napfényben fo-

"gantatott községünkre. 
* 

• — Ismét farkast lőttek Gyulán. A na-
pokban Békésgyulán Gálosi Ferenc gazdál-
kodó, a Nagy Oláh város végén, a város.alatt 
levő tanyáján hétfőn reggel- 7 órakor egy 
egyéves kölyök farkast lőtt agyon' Gálosi az 
udvaron foglalatoskodott, mikoi egy kutyá-
nak nézett, állat a nyitott utcaajtón bejött és 
a tyúkokat kergette, hogy azok.közül zsák-
mányoljon. Feltünl a gazdának az j s / hogy 
a kutyák isVönitva el szál adtak. Gálosi óvato-
sáivbetéűe 'az "utcaajtók kihozta vadász pus-
kájái-ésMegy. JŐvésre2'; leterítette az állatot, 
amplyrőt. meglepődve kpnstálta, hogy az egy 
fiatal farkas . . 

3. 

rozs vetések má? szépen ki ís 
kelték. A szüretelést ,;megkezdetiék, a 

gyenge termést.adott. Napszám-
: férfi napszám. 2 — 4 K-ig, női 

napszám 1*50-^2. Krig váltakozott, 
Az ipar és kereskedelém terén a 

pangás állandó;' a, felféndülés a gaz-
' ~1 láviuljásától remélhető. 

; fl Tládor-féld. Kottás # é b k l a d ások 
I. sorozatának utolsó "négyicöiefete már meg-" 
jelent.' EzzeT á 4 kötetéttel az e^ő, 10^ kö-
tetből alló 'sorpzátPteljes l e t t A l m o s t ' meg-
jelent kötetek : Ányos "Laci; ;Nácfór Sándor, 
dr. Révffy Lájos.és Bodrogi .Zsigmond Nó-
lás könyvei .a legpornpárabb ^bizonyítékai 'a 

művészi izíésének és áldozat-
A kötetek^miridégyike 2Q dalt 

r - Kérelem a közönséghez. Fassinger 
Adolf százados, az 52-ik pécsi gyalogezred 
12-ik .századának legénysége nevében azzal 
a kérelemmel fordul a 'közönséghez, hogy a 
háború elejétől kezdve a csatákban állandóan' 
résztvett, vitézül küzdő század legénységé-
nek fölösleges szőrmét, meleg inget, alsó 
nadrágot és flanelI kapcát szíveskedjen ado-
mányozni. A szíves adományokat cimére,* 
Szarvas 11. ker. Kossutlí 'Lajos utca 38 szám 
alá kéri küldeni, 

. — A megyei képviselőválasztók száma ; 
A vármegye központi választmánya az : ide- -
iglenes névjegyzékeket felülvizsgálva' meg-
állapította, hogy az országgyűlési képviselő-
ket választók száma az orosházai v á l a s z t ^ 
kerületben 5070, a gyulaiban 3462, a l & a r ^ 
siban 3458, a békéscsabaiban 
késiben 3753, a szeghalmiban 3136, végül 
a gyomaiban 2351 választó Van. Afc uj vá-
lasztási törvény szerint tehát Békésvárme-
gyének 24547 választója lesz,^vagyis 4841-el 
több, mint a régi szerint. 

— Állatbetegségek. Békésvármegye té-
rületén 1914, évi szeptember hó 20-tól 1914 
évi - szeptember hó 27-ig fellépett fertőző 
(ragadós) állati betegségek kimutatása: Fel-
lépett lépfene: Békés, Öcsöd;; száj- és kö-
römfájás : Kőröstarcsa, Mezőberény, Kondo-
ros. Mégszünt lépfene,.: Szarvas;, veszettség: 
Szenttornya; száj- és körömfájás t Kondoros, 
Füzesgyarmat; sértésvész: BékésSzentandrás. 

[ — Az őszi vetés és a szüret A 
közigazgatási bizottság gazdasági je-
lentése szerint az őszi vetés kedvező 
időjárás 'és igen jó munka mellett fo-
Iyaínatban:' van> a korai vetések — 

tartalmaz a javából. Anyós Laci Nótásköny-' 
véből kiemlítjük: „Azf'üzented' nékem" „El-
ment tőlem bücsu nélkül" „Ha elmentél ne 
jöjj vissza" „Ha te tudnád mit szenvedek"-
„Mindig vissza várlak" ¡¡Leszek én is bol-
dog egyszer" „Ném 'én lettem hűtlen hoz-
zád" „Tele van a fészek' szerelemmel, dal-
lal" stb. Nádor Sándor Nótáskönyvéből: „Azt 
hazudtam a szivemnek-' „Elröpült a fecske" 
„Gyönge violának" ¿Kimegyek a budapesti 
vasútállomásra" „Megkérdeztem a szivemet" 
„Tele van az igali rét virággal" -„Ugye most 
már másnak mondod" „Valahonnan levél 
jött a kaszárnyába0 ¿Volt nekem egy se-
lyémhaju kedvesem" stb. Dr. Révffy Lajos 
Nótáskönyvéből : „Bevádollak az Istennél" 
„Hallgasd babárti,' hallgasd".„Holló lovam 
lába nyomát"'„Kikacagtál" „Lökösházi puszta 
szélén" „Nem hivíalc .én vissza" „Vigyen' 
haza édes anyám" „Visszasírsz még" és vé-
gül Bodrogi Zsigmond kötetéből a z : „A 
pusztán a falun,, „Futóbolond" „Ha ugy lá-
tok faiumbéiit" „Idegen nekem itt minden" 
„Károg a hólló a jegenyén" „Nagy puszta-
ság szép rónaság" „Nem tülköl a kondás" 
„Te voltál a mennyasszonyom álmomban" 
stb. A kötetek egyenként-' 2 korona árban, 
vagy pedig a "már előbb megjelen Sas Náci, 
{¡Condor Ernő, Csóka Józsi és a 3 kötet Frá-
ter dallal együtt (10 kötetet egy díszes tok-
ban) 20 koronáért, .kaphatók minden köny-
ves- vagy kotíásboltban és a MÁV. összes 

fe^l^audvaráin.. 'Esetleg; ¡a, kiadónál Nádor 
% á l m á n , Budape^i lV. xKáraíIy- Í&r.üt 8: is 
^rftegrendeíhetők. Mint értesülünk a II. soro-

zat ugyancsak 10 kötetből* fog tállani és* min-
den kötet 10, összesen tehát 100 kabarét 
dalt fog tartalmazni Nádor, Reinitz, Erbé, 
Szirmay, Hetényi-Heídlberg és t Erőss Béla 
szerzőktől; Ez a sorozat december végén 
lesz teljes. Az összes kötetek zongorára és 
énekhangra vannak. Ismertetést készséggel 
küld a kiadó cég. 

A szárvasi közönség nemes áldozat-
készségben igyekszik jó, példát mutatni sok 
más község számára. Állandóan érkeznek 
ujabb és ujabb adományok a katonák ré-
szére s a hátramaradottak segélyezésére, A 
nemes szivti adakozásokról hosszú listán 
számolhatunk be az alábbiakban; 

Adomány pamutra. 
• Papp Ernőnéhez a következő adomá-

nyok folytak be pamut b szerzés ;céljára: 
Özv. gr. Csáky Albinné 100 k.„ Posta 78 k., 
Lukesch Ilona 10 k., Sz. T. A. C. 40 k„ 
Papp Ernőné, Grimm Mór 10—10 k., Dr. 
Reismann Adolf 2 k., Dr, Nagy Béla, Dr. , 
Szemző Gyuláné 5—5 k., KerényV 3'20 k>. 
Készt Sándor, Buck Adotf 1—2 k„ Dr. 
Glázner 5 k., Dr. Fischbein, Sterbecz, Huszár 
Sándor, Salacz Aladár, Sckreiber Lipót 2—2 
k., Grünwald Bernát 2'50 k., Dr. Faragó 
Jenő 1. k , Sarlai Anna 3 k,, Szvák Zsuzsi, 
Sárkány Jucika, Szvák Anna, Szitó Ilonka, 
Brachna Bözsike 2—2 k., Krecsmárik Mar-
gitka 4;k., Palkovics Juliska, Rohoska Béláné, . 
Dankó Sománé 2—Z k., Nt. Bartos Pálné ^ 
10 k., Jeszenszky Rózsika 5 k., \ Podani : 
Mártonné 1 k., Rohóská Gézáné, Laürik 
Judit, Kugyela Anna, Plentri Mariska, Gerő 
Józsefné 2—2 k , Tóth Mariska, Mikolay. 
Teréz 3—3 k., Dériné 12 k., Marzsó György 
2 koronát. Összesén 352 korona 70 fillér.-
Posta 2 koronát. • . ^ „ 

Heizler Mária óvónő 2 kiló pamutf 

Klein Nór 2 strengíi pamut, özv. Méíeiné 5 
sapka, dr, .Szemzőiié 2 haskötő, 2 pár éf-
melegito, dr. Takácö Gusztávné 3 sapka, 
özv. Zlinszky Istváftné 4 pár érmelegitő, 
Papp Ernőné 6 sapká 3 pár érmelegitő. 

Kötöttek. 
A hadbavonult katonák részére kötöt-. 

ek : Özv. Práznóvszki f^erencné, Jeszenszki 
Rózsika, Boros Ilonka és Bözsike, ifj. Kö- * 
rindesz Józsefné, Nagy Károlyné, Kugyela 
Anna, Tóth Mari, Plentri Mariska, Rüzsicska 
Ilonka, Laurik Jucika, Fehér Juliska, Fehér 
Gizi, Liptai Vilma, Korik nővérek, Gál Eti, 
Píliszkiné, Klenkné, Tóth Mariska, Krecs-
márik Margitka, Holub Zsuzsi, Krajner Gizi, * 
Jancsó Juci, Almási Gyuláné, Sinkovicz Eti,^ 
Gyurikné, Sárkány Jucika, Rofioska ' Béláné. 
Dankó Sománé, Bartos Pálné, özv. Valenti- • 
nyi Jenőné, Delhányi Béláné és Valika, Tr- ^ 
nyik Mihály né, Turcser Istvánné, Rohoska 
Jeuőné, Andrási Anna, Pribelzski Anna, Mi-
hálik Sománé, • Oertl Emilia, Krajcsovicz 
György né, Tomka Anna, Rüzsicska Juliska, 
Gál Pálné, Povázsai Pálné, Brachna Gáborné, 
Behan Mariska, Mikolai Teréz, Konyecsnyi 
Jánosné, Matusik ' Judit/ Sztrehoczky. Mari, 
Molnár Judit, Balázs Juliska* Sarlai Anna, 
Palkovics Istvánné, Uhljár Etus, Laürencz'i ' 
Irén, Kunstár Jucika, Szvák Zsuzsi, Szvák 
Anna, Szalai Teréz, Babinszki Mariská, 
Gyebnár Pálné,-Tomasovszlfi Istvánné, Pálka • 
Mihály né, Alaskó KaroÍin,r Szirotö:Mártonné^ 
Palkóvizs Mariska, 'Piácsek • Zsuzsika, Ku-
gyela Anna, Fabó Zsuzsika, Brachna- Anna, ' 
Demcsák Juli, Gráfik Jánosiíé, Gyökösi 1 

Ágica, Palkovics Karolin,. özv. Gavénda Gé-
záné, Tusjak Anuska, Palkovics Ilona, Ro-
hoska Gézáné, Rohoska Jolán, Rohoska La-
josné| Geró Józsefné, Kozsüch Erzsébet, 
Liska Gizella, Ugrai Józsefné, Brachna 
Böske, Plentri Mariska," Huba Zsuzsi, Po-
dani Mártonné, Czigléczkí Sámuelné, Mélis 
Jánösilé, Kölimár Mariska, Koniár Ju l i s l% 
Komár Judit, Varga Mária, MoravcsikMáriai 
Zuberecz Pálné, Medvegy Annuska, Szitó 
Ilonka, Szitó Vincéné, Henczéli Viiicéné, 
Henczéli Rózsika, Szabó Jánosné, Kunstár 
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JtiQi,, Weisz, Adolfne, Tomka Sándorné, Mol-
nár Jácika, Kugyela Anna, Balázs Juci, Har-
mati Eti,; Lehóczki Erzsike, - Lénárd Ilonka, 
Blask§» Jücika,;Eléfánt Jolánka, Lévai Erzsike, 
S z m k a Ilonka,- Paula néni, Bagi Rózsi, 
Lampért Emma. 

Különösen köszönettel tartozunk Práz-
novszki írmuska kiasasszonynák,-a ki a kö-
tési; munkálatot vezette. < ' ; 

- • A Vereskereszi szarváéi fíők/a. 

• - Dr. Fiíksz Béla a? szarvasi Vörös' Kfe 
pénztáfnöká közli velünk, hogy 

a éebésült katonák ellátására f. hó 2-től a 
következő adományok- érkeztek. Ngyt. Kellő 
Güsfctáv *ür 'gyűjtése .325 kprona (Ehez ada-
koztak ^ Kondacs Pál és^neje 200 korona, 
özv. - 'Velky1 -Mihá lyné - és fia - 50 korona; 
Ráksá' Andrásné 20&orória. Pribélszky Már-
ton; Hajelueh Pál, Velky János, Medvegy 
Jakab ÍO-ÍÖ -kororia. Litauszky János, özv. 
Vélk^'-Mihálynév Kasnyik Andrásné 5—5 ko-
roHa> "Á Békésszentandrási takarékpénztár 

- ÖSÖ^Őzv; jaíiufik^ viviátyásné 100, névtelen 
adakozó 100 korörona. Grim Mór űr sebe-
sültek-vacsoráját- érkezésükkor 10 kon 50 f. 
Kdmjáfhy^ Berta* és Úrban. Margit íiavonta 
8 - ^ 8 körona! Dr. Nagy Béla templomi ado-
mánya 50 köroha, Dr. Piavetz Béla 25 ko-
rona, t.Kis* Mihály könyvelő, -Csépán Margit, 
Báró Béncz^Ottóné és- Wünschendorfer • Ala-
dár 20—20 korona. Horváth Gyuláné, özv, 
Ki^Vfíyö,rgyné, 11. 161. Frankó Andrásné-
10—10 korona. Krausz Sándor 5 korona, 

Jancsó Andrásné 2 korona; Szekera Jánosné 
és^N.^N. 1 korona. Dr. Wielland gyűjtése 
1 tór. 76 fill. Mosónőknek dijtalanui vállal-
koztak:" Borbélyrié, Kohut jánosné, Velki 
Istvánné/ Buzela Jánosné, Pleskö 1 jánó^srié, 
Frankó- Katalin, Benkó György né. 

. Az ipartestület . helyiségében felállított. 
.V^reskereszt kórház részére a következő 
adpoiányök érkeztek í . " 

Brünner Györgyné .2 hétig naponta 5 
liter tej,.\özv. Melis Lajosné többször uzson^ 
nát^/Gró»frBqJza Pál minden hétfőn Uzsonnát, 
drivMázpri Elemér szivar* cigaretta, Lakiné 
cigarvette,: Goldschmid Lajosné befőtt, méz, 
Komloszkiné tészta, Gróf Bolza Minki ciga-

. rette; Szrnkáné szőlő, sütemény, N. N. alma, 
N./N^cigarette, Klein Mór 18 drb. zseh-
kendő/ N. cigarette, Temesvári Edéné 
bor,rvSápszki Jánosné fehérnemű, Novo-
donszkinér;bab;% Kormdesz- Sámuelné szőlő, 
Mijhálik ;Sámuelné vaj, Sovány Györgyné 
ágynemű és fehérnemű, Kollárik Juci fehér-
nem ,ü,;Miront Lajos szőlő, Richárd Irina fe-
hérnemű, Benczúr, György szőlő, özv; Czesz-
n a ^ J s t ^ n n é , ie l iémemű^ bab; tojás/ Sár -
kány Jánosné fehérnemű, Czigléczkiné tej, 
id.t:özv;. Komlpyszki Györgyné kenyér és 
vaj,vözv. • Práznoyszkiné likőr és cigarette^ 
Gerhat Jánosné többször tejet, Medvegy Já-
n o s , N a g y Lászlóné gyümölcs, Sándorné 
befőtt, ¿dî  ;Gtázner Adolfné kenyér szalonna, 
sütem;ény/!áBra^Kha ¡Lajos sütemény, Piliszki 
János süteméjiy, özv. Trnövszkyné alma, 
Plentri Pálné tészta, Zsjgmöndi Jánosné sü-
teménye Velki Györgyné sütemény, Adamik 
Mihályné tej, Piacsek Andrásné tej, Horó 
Páí tej, Sebők Lipót . sebkötő, özv*;. Tasy 
Gusztávné.: kávé és tészta, dr. Takács 
Gusztávné kávé . és tészta, dr.. Mázor 
Elemér^kávé, - Papp.i Ernőné kávi. és bor, * ' far * 

Szűcs Józsefné szalonna* Hageter Mici ' fe-
hérnemű, Petrás Mihályné tej, Kresnyák Já-
nos kenyér, szalonna,"Gróf Bolza Pál süte-
mény; Zlinszki Istvánné 10 koróna a kato-
nák számára, Szilágyi Jájiós fehérnemű, 
Zlinszkyné 10 korona,. Réiczer Alfréd B u d a -
pest, 10 korona, Lavatkáné 1 kenyér, Bartos 
Pálné 1 kenyér, Braunerné tejföl," birsalma, 
Wolf Gyula finom pálinka, .Dr. Takács Gusz-
távné konyak, Papp Ernőné konyak, Brau-
nerné .tej, Liska pogácsa, Melis .Lajosné 
uzsonna. Lakiné cigaretta, Dr. TaTíács Gusz-
távné uzsonna, Deíhányiné tészta, fehérnemű, 
Brecz Berta szalonna, Tusják Jánosné ciga-

paplan, Dr. Fuksz Ignác 
ken ér és pálinka, Grosz Lambert hetenkénl 
ingyen beretválás, Goídsmiedné paplan. Vé-
gül többször ingyen mostak : Hrajcsi Mihályné, 
töss Györné, Viszkolc' Jánosné Opavszky 
Györgyné. 

Adományok/az izr tanácsterem . sebe-
sültjei számára (Folytatás). Plentói Pál túrós 
lepény, Kiss György, 1 kanna tej, nagy darab 
vaj; BehanN. őszibarack, Kerényiné: uzsonna, 
szalonna, 1 kalács, Szalai Pál kocsigyártó 
és. neje, 15 kalács, Dr. Dérczy Ferencné, 1 
nagy tálca; sült alma, Breitner testvérek 
szőlő, alma és 1 tál túrós ^lepény, Silb^rs-
ein Sári 1 tál sütemény, Gr, Bolza Pál sü-
temény Glasner Adolf kenyér és szalonna 
Velki Györgyjié kalács, Behan Anuska őszi-
barack, Nagy Lászlóné 1 tálca gyümölcs, 
Szvák Anuska főtt kukoric If j . Szvák Mi-
hályné tészta, Scheiner Bernátné 1 kenyér 
és sajt, Blaskó Jánosné és Blaskó" Sándorné 
"1 üveg szilvórium, sonka, kolbász, uborka 
és paprika, Szőllősi Mártonné 1 tál tészta, 
Brachn^ Lajosné 1 teaszürő. v i 

„Az kegyetlen, akií szélid" , 
Mikor ölni szentség! 

E szavakat vésd « szivedbe 
Most, hogy az ellenség 

S a pokol minden fajzat ja 
Fogait ránk csikorgatja.: 

Rabló, gyilkos, álnok zsarnok 
Mind ellenünk támad 

S nemzetirtö, vad csatákban 
Megölné hazánkat, 

Hogyha bennünk már nem élne 
dicső emléke. 
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Él ez emlék s tettre buzdít 
S fegyverrel a kézbe1 

Ügy rohannák bátor ifjak 
A halál elébe. 

S felhők trónusán az Isten 
Biztat s bátorit/¡nemzetem 1 

Könyörülő Urain Isten i 
Most csak arra kérünk 

Nemzétirtó hábórünkban 
Te légy a vezéri|nk 

Te segíts a győzelemre, 
Hogy mi áldhatjuk örökre, 

, ; . Benka Qyüíá 

é n v i r á g o m , 

] Az én virágom tavasszal hervad, . 
; Ifjü napom reggel alkonyul;, 

Jaj nekem, óh ifjan, friss könnyektől 
t' Árati^ szi^rüi : az éj j^iti ^oyuL . 

Remény, bálvány nélkül várva hiszek 
Bús éjszakán át nagy szerelmet . 
S száraz, illattalan/ rózsák holtan, 

, Mint tarlón fekszik meg szivemet. 

> Csak egz emlék simogat, mint régén 
Gyermekszobámban drága csipkék, 
De az is halványulj álöm-fénye 
Egyet lobban s örökre kiég, 

Saguiy Braő. 

Hirdefmény. 

A belügyminiszter ur 7271/1914. 
sz„ rendelete értelmében közhirré te-

1V Ázt^ aki vészhirt kohol, vagy 
valótlan vészhírt terjeszt, vagy; 

2., valakinek megsebesülését, ha-
lálát vagy ellenséges fogságba esését 
állítja, híreszteli anélkül* hogy az adat 
valódiságáról hivatalos közlésből vagy 
kétséget- kizáró más módon meggyő-
ződést szerzett volna, vagy: 

3., egyéb;, oly hirt közö l j kohol, 
vagy olyan álhirt , terjeszt, amely al-
kalmas arra, hogy a lakossag körében 
félelmet vagy ijedelmet költsön, kihár 
gás miatt 15 .napig terjedhető elzá-
rással . és 200 koronáig terjedhető,: 
pénzbüntetéssel lesz a járási főszoU 
gabiró ur által megbüntetve. 

Az elöljárók nevében: 

Kollár Lajos s. k. Ptyhelszky Pál s. k. 
biró. 

Szarvas nagyközség elöljárósága. 

12271 19.4. ikt. sz. 

ttt, 

Felhívja az t , elöljáróság a Szarvason 
lakó. nyugdíjasok kegydijasqk, illetőlég ezek 
igényjogosult özvegyeinek figyelmét, misze-
rint a féláru vasúti jegyváltásra jogosító arc 
képes igazolványok elnyerése, illetőleg megr . 
Újítása tárgyában,^valamint az utazási; -
vezmények igénybe vételére vonatkozólag-a » 
magyar királyi államvasutak igazgatósága 
1915 évi január hó 1-től kezdődő hatály* 
lyal uj eljárást léptet életbe.. 

Az ezen eljárást szabályozó' miniszteri 
rendelét a községházán a jegyzői irodákban 
megtekinthető. 

Szarvason, 1914, évi október l5 -én , , 
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Munkásaink nálunk tovább is dolgoznak! Ö S i p v v e l n i j ö t n c l a . 
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karima 

p a r c i p o u k o r o n a 

I pár cipő A 

t ! v á r c i v ö Ü 

iási nagy vétel folytán, a legújabb 
tfásonban szállít az alólirt cég 2 p á r u r i 

2 pár iiöi — fűzős —cipő t , barna, 
-vagy fekete szintén erős szegezett bőrtalp-. 
3pal szám vagy centiméterekbén kifejezett 
nagyság szerint. — 4 pár cipőt csak 9 ko-
r o n a utánvéttel szállít. 

S . S T R O C H K R A K A U ( A u f l t r i e . ) 
cipőáruháza, Kralcowska 29—136. n. 

.Meg nem felelés esetén kicserélem vagy a pénzt 
Visszaküldöm. 10— 1̂2 

i áp tu l a jdónos : v Q 2 V . SÁMUEL ADÓLFNÉ. 
- Kiadó: DR. SÁMUEL ANDOR. 

» 

m % / • . 

Ezelőtt: (Srósz Árnjlo Fia 

a 
i 
% 5 : 

. i 

A ján l j a ujonan és dúsan berendezett arany-, ezüst- és 
' » ékszeráru, továbbá valódi és china-ezüst evőeszköz 
és dísztárgyak raktárát. < 

• 

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

M a g y választék mindenféle zseb-, fali-, harang- és 
1 1 hárfaharang ütő inga órákban, látszerészeti cikkek-
ben és tajtékárukban. 

Hegedű* kitiínö hangú, remekül kidolgozott, domború Sta-
nerforma, tokkal, vonóval, 16 dfb. felszereléssel csak 12 kor. 
Finomabb 20 és 30 kor. 

Gordonka, igen jó minőségű, n a g y erős hangú, finoman 
kidolgozva, csak 30 kor. egész finom kivitelben 40 koronától 100 
koronáig. 

Cimbalom, imokf fcrősiiangü, gyönyörű kivitötben J60 ko-
ronától c.0Q koronáig. Keveset használt cimbalmok állandóan rak-

Fuvóta, igen jó minőségű, billentyűkkel, rézékilmény-
nyel csak h kor. Kezdőknnk különösen ajánlható. Hangverseny-
fuvolák 15 koronától feljebb. 

Harmónium, hatalmas orgonaliangu, remek kiállítású 160 
koronától 600 koronáig. Használt harmómumok állandóari raktáron. 

Primcitera, finom kivitelben, kitűnő hangú, teljes felsze-
reléssel együtt , csak 16 korona. Ugyanez finomabb ¡kivitelben 20 
koronától 100 koronáig. 

'Qrtenjflartqszerkiraft/fiudJML 
Lemezujdonségok: A vén cigány, Horvátlány, Böákém 

Szibiíl, Furlana, Húzzad csak, Á?t ígérted, Alispán lánya. Darabja 
2 korona 50 fillér* 

Giiárcitcré. Kottaismeret nélkül bárki azonnal játszhat 
rajta. Igen csinos kiállítású és rendkívül kellemes hangú. Ara 
kottával és felszereléssel, 16 korona. 

Okarina. A fuvolához hasonló, rendkívül kellemes hangja 
van. Kezelése egyszerű. Az utasítás által bárki azonnal játszhat 
rajta. Ára 1, 2 es 3 korona. 

Gyermekhegedő. Valódi hurokkal felszerelve, tokkal, vo-
nóval és gyantával, " bármély nagyságban csak 5 korona. Tanulás 
céljára igen alkalmas. 

Jogá8z*tárogató. Kezdőknek különösen ajáínható. Gyönyörű, 
mélábus hangü, 5 billentyűvel, nyelvgéppel csak 16 kop Finomabb 
6 billentyűvel 20 korona. 

Gsodarézirombiia. A fiangvéfőény „réztrombita0 igen köny-
nyen fújható; 20 primliangöt és 4 kisérő akkordot foglal magá-
ban. Finóm kiviterbén 6 korona. 

^ « ¿ W a g n e r a „ H a n g ^ K i r á l f g g i | j £ g i t 
Figyeljen a Wágnef névre* 
hogy máshoz ne tévedjen. 

ingyen cö uemicu ivc icuy-
- .. , , , _ , , , „ , „ képes hangszerárjégyzékét. 

f % S ? á r g y a T & P Ö . S S S S T B ü d ö p e S f e , j ö Z ^ D Í U Í ! 1 5 , 



,as, 

tíf- f. * -
ez r o n , 

-újváros 4=ső-uíca< ; 
t %. - r r'1 - ' 

ll-W' I'! 

. pontosan- - \ 
I Ileq&olidabb Árakban 
k l ^ K é s z í t e t n e k . " 

" ^ i - S a átrakások és; ja-

ft 

"vitások e ^ 

5—5 hoz készítek. 

Kolozsvári ioqi vizsqs 

.Cl 

rövid idő alatt eredményre vezető 
módon előkészít D r . P o k z RczSő 
ügyvéd, jogi szemináriuma és 
jogalkalmazást tanító intézete., 

Kolozsvár. 
Kossuth L. u. 35. 
Telefon szám 828, 

Gyárosok: I f j . S o h u l z F r i g y e s 
G. m . A . H . A u s s i g a / E . 

Eladási helyek a falragaszokon láthatók. 
7—21 

K Ö H Ö G É S, H Ü R U T , 
rekedtség, elnyálkásodás és szamárköhögés 

B rocllkaranoellákál 
a „3 fenyővel1' 

közjegyzőileg .hitelesített bízoriyit-
f vány orvosoktól és riíágn ásóktól. 

Csomagja 30 fill, Poboza 60 fillgr 
Kapható minden gyógyszertárban 
és minclön drogériában. 59—120 

SZARVAS £S VIDÉKE 
október >18. 

w 

A nagyérdemű közönség 
figyelmét felhívom e l s ő r a n g ú 

r a m r a . 
Tartok tűzifát felvágva is és szenet minden 
minőségben s mennyiségben. A közönséget 
a legpontosabb kiszolgálásról biztosítom. 

Kitűnő tisztetettel 
GRIMM MÓR UTÓDA 
WOLF HERMANN 

É R T E S Í T É S . 
A szarvasi vásár elhalasztása 
miatt . a nagyérdemű közönség 
figyelmébe ajánlom dus válasz-
tékú férfi-, női- és gyermekruha 
raktáramat. Nagyobb bevásárlás-
nál a postaköltségeket fedezem. 

Kiváló tisztelettel 
FEIER MÁRK Orosháza. 

Értésére adom a nagyközönség-
nek, hogy helyben, Gróf Csáky 

Albin-utca 97. szám alatt 

T Ű Z I F A - ÉS 
nyitottam 

aktáron tartok nagy 
mennyiségben I. osztályú * -
tűzifát felvágva és kü-
lönböző minőségű szenet 
Egész napon át házhoz is 
szállítok a legjutányosabb 

ár és pontos kiszolgálás mellett. 

Kérem a közönség pártfogását. 
: Kiváló tisztelettel* * -
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