Szárvas? 191S. május hó 10.

SZERKESZTŐSÉG:

Társadalmi

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

A csillagászok megfigyelése szerint nagy sebességgel közeledik, a föld és
nap fölé egyaránt, a Mellischféle uj üstökös. A nép szabadon csapongó képzelete
minden üj üstökös megjelenésekor fantasztikus rémlátásokkal színezi ki a világ
végének meséjét,
A csillagász azonban angol hidegvérrel irányítja teleskópját a közeledő'fényesség felé. Nem fél a kolliziótói, tudván azt, hogy az ég
e kóborló vándorának levegőnél is ritkább tesfe se^mmT
katasztrófát nem hozhat földünkre. Óh mennyivel ritkább anyagú a Mellisch-iistökös még a vizezett tejnél
vagy a becsületes hadseregszállítóknál i s !
Hiszen ha teljes fényében

FELELŐS SZERKESZTŐ

Icáoyok

is njegSirattak.

Péntek délután és este
vidám éneklés hangzott végig a Beliczey-uton. Egymásután robogtak az orgonavirággal
ékesített
kocsik,
telve daloló ifjakkal, kik most
vonultak be a katonasághoz.
Csupa viruló fiatal élet. Mintha
a tavasz minden virágát elakarná rabolni tőlünk a háború telhetetlen molochja?!
Lelkesen daloltak a nemes
tüzü, fiatal legények. A járókelők amint el-elnézték a
viruló s ezer veszélynek induló ifjúságot, bizony sok
embernek köny szökött sze-

hetilap

: ÉjRBCSMÁRIK MNDRB

is fog ragyogni, akkor is
ugyancsak meg kell erőltetnünk szemünket, hogy a
sok ragyogó csillag között
feltaláljuk.
Szemkápráztató
tündökléssel világit be az
éjbe egy ujabb üstökös, mely
koronként
vissza-visszatér,
hogy bámulatba ejtse a vivilágot. Messzi világit éjjel,
nappal s egy maroknyi nép
újraéledő dicsőségét hirdeti
mindenfele.
Ez a ragyogó égitest a
magyar vitézség. Útját sok
kiontott hősi vér jelzi, de az
a megszámlálhatlan milliónyi
magyar vércsepp ragyogó t
betűkkel írja4 bele a történet
könyvébe a soha el nem
inuló magyar
dicsőséget.
Ragyogj soká te gyönyörű fényű üstökös s lángoló betűkkel ird bele az éj
sötétjébe, hogy a magyar a
világ legelső katonája!
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mébe.A kapuban álló leányok
kendőjükbe temették arcukat
s talán soh-se ismerték az
előttük elvonuló ifjakat, mégis ugy megsiratták őket,
mintha édes testvéreik lettek
volna. És ha majd az akác
is kipattantja kábitó illatú
virágszirmait, csend lesz a
faluban s a kesergő szivü
édesanyák zokogására busán fognak bólongatni az
illatos fürtökkel teli akáclom-

Ü$t, m o z s á r , g y e r t y a t a r t ó
a fcaza o l t á r á r a 1

A hadsereg számára hatósági igazolvánnyal ellátott
tanítóképzős
növendékek

gyűjtötték Szarvason az önként adományozott fémtárgyakat. Különösen az intelligencia oly nemes áldozatkészséggel ajánlotta fel minden nélkülözhető fémtárgyát,
hogy e körülményt okvetlen
fel kell jegyeznünk az utókor számára. Néhol a gyűjtő
lelkes ifjakat háromszor 6 is
visszahívták, mert mindig
ujabb és ujabb fémtárgyakat
leltek és kerestek elő a nemes buzgalmu házbeliek. A
több napig tartó gyűjtés befejezése után a község kocsival hordatta össze az adományokat s vasúton szállíttatja el a hadsegéjyző hivatalnak.
UcsröViditett

taoé*

Miniszteri rendelet értelmében ugy a. főgimnáziumban, mint a tanítóképzőben
e hó végén már megtartják
a vizsgákat s hazaboesátják
a növendékeket. A gimnáziumban Vlll-ad éves növendékei s a képzőintézet IV.
éves tanulói azonban a rendes időben, tehát junius második felében teszik le a befejező vizsgát. A most 15-én
hadba vonult ifjak bevonulásuk elölt 8 u nappal w már
kézhez kapták a bizonyítványukat s hazautazhattak.
Vcsztlybeb a
tenyészállatok.

Az ország több községének tenyészállományt komoly
veszedelem fenyegeti. A csábító magas árak folytán derűre-borura adogatják el a
gazdák a teheneket. Jó lesz
pedig nagyobb előrelátást
tanúsítani gazdáinknak, mivel
ha később majd pótolni akarják a tenyészállományt, ugy
eshetik, hogy sokkal magasabb áron jutnak a tenyészállatokhoz, mint ahogy azokat könyelmüen eladták.

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

*
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— Járási jegyzők értekezlete.
F. hó 8-án a községi tanácsteremben, Dr. Vvieland Sándor főbíró elnöklete alatt a szarvasi járás jegyzői igen .látogatott gyűlést tartottak, melyen sok,,;nagyfontosságú ügy került élénk eszmecsere alá.

— ÉlÖléptefés.

t\recsmárik

Endre képzői tanárt, lapunk szerkesztőjét, a kultuszminiszter a
IX-ik fizetési osztály magasabb
fokozatába léptette elő.
— Miniszteri biztos az érettségin. A szarvasi főgimnázium
érettségi vizsgálataira a kultuszminiszter Wiesinger Károly arahyos-marőti f&gíifin. igazgatót
küldte ki. Vizsgaelnök Reviczky
László békési főesperfcs, kondorosi ev. lelkész lesz.
— „Ha majd muszáj, adunk."
A Szarvason tartott fémgyűjtés alkalmával sok földmives háznál
azzal utasították el a gyűjtőket,
hogy „majd csak akkor adunk,
ha muszáj." Több helyen meg,
vasárnapi ; idő lévén, a kényelmes menyecske azzal tért ki az
adakozás elől r hogy „csak nem fogok tiszta ruhában mászkálni a
padláson ócskaságok után?" No
az ilyen honleány is hamar kapitulálna a muszka előtt ?
!

— A közeledő ITlellIsch-üstökös.
Bizonyosan a világhábpru iránt
való kíváncsiság hozza ami vénhedt földünk felé ezt a koborló
uj égitestet, mely rohanva jő
nemcsak a föld, de a nap felé is.
Megneszelték az égi testek is,
hogy rendkívüli dolgok történnek
e sáros bolygón. Az uj üstökös
május második felében s junius
elején szabad szemmel is láthatóvá válik. Semmiféle veszedelmet nem rejt magában ami földünk számára. Végtelen ritka, tömege nem tartalmaz gyilkos gázakat. Pedig isten bizony nem
neheztelnénk rá,, ha az ellenséges
hadakat amúgy magyarosan oldalba lapitaná.

SZARVAS ÉS VIDÉKE

1915. május 16.

- Életmentő levél. E lap szer- volt, A tanfelügyelő még a közi— d vármegye közgyűlése.
Békésvármegye
törvényhatósági kesztője néhány hét- előtt néhány gazgatási bizottsági ülésen is
bizottsága rendes közgyűléseit tud- szívélyes sorokkal kereste fel harc- megemlítette a nemesen fáradozó
valevőleg februárban, májusban, téren küzdő egyik volt tanítvá- tanitó munkájának szép eredméoktóberben és decemberben szokta nyát, Kelemen Andor tanítót. A nyét."
tartani. Még pontosan nincs meg- levelet a derék tanító ifjú épen
— Körözvény. A nagyméltóhatározva az idei májusi közgyű- akkor vette kézhez, mikor a fe- ságú m. kii. pénzügyminisztérilés napja, de minden valószínű- dezékek felé valóságos srapnell- umnak 1910 évi 56250 számú
ség szerint május 27-én lesz. eső hullott s hálásan emlekszik rendeletével nyert jogomnál fogva
Az állandó választmány nemcsak ' meg a biztató meleg sorokról, (1910 évi P. K. 13 sz,) a pénza közgyűlés előtt való napon tart melyek halálos veszedelme köze- ügyigazgatóság hivatalos
óráit
pett megnyugtatólag hatottak reá. megváltoztatom és folyó évi máülést, hanem május 11-én is.
— A gyakorlóiskola évzáró Amint írja, a levél elolvasása után ' jus hó 16-tól szeptember hó vévizsgája* A tanítóképzővel kap- habár véletlen az egész, de szűnni géig a vasár- és ünnepnapi eddigi
csolatos gyakorlóiskola, melynek kezdett nemcsak aggodalma, de a hivatalos órák változatlanul hajelenlegi jeles vezetője Piliszky srapnellhullás is. íme az érdekes gyása mellett köznapokon reggel
János ev. tanító, f. hó 19-én, és a különös véletlen játékát iga- 7 órától délután 1 óráig állapítom meg.
azaz szerdán d, e. 9 órakor tartja zoló levél:
*
vizsgáját a tanítóképző díszterméGyula, 1915 évi május hó 10-én.
— Hklk harangot adtak a hadKárpáti harctér, 1015. máj, 9.
ben. A vizsgálaton a megyei tanZádor
seregnek. Egy lelkes község PoKedves
tanár
űr
!
kir. tanácsos pénzügyigazgató.
felügyelő is meg fog jelenni. Ugy
Meleg szeretettel irt kedves sorait köoszló, református egyháza, .a
a szülőket, mint a tanügy barátait
— Önképzőkört záródnnep. A
szönöm. Mintha csak a gondviselés
fémadományokra vonatkozó felhíezúton is tisztelettel hívja meg e
intézte volna ugy : ezt a levelet akhelybeli áll. leányiskola „Arany
vásra egyetlen harangját felajánkor kézbesítette komoly életveszélyvizsgálatra az intézet nevében a
János*-önképzőköre f. hó 24-én a
lotta a hadseregnek.
ben
a
küldöncöm,
amikor
arra
a
legvezető-tanitó.
leányiskola tornacsarnoki helyinagyobb szükségem voít. Égy dél—- A legendás negyvenkét centiségében záróünnepélyt rendez.
— A közigazgatási bizottság
után négy óra tájban őrületes puskaméteres
ágyuk. Egypár adat
Az előadás d. u. 5 órakor lesz.
Ülése. Az elmúlt hétfőn ment
tü z kezdődött, A nagy fákról az orosz
hűen jellemzi a 42-esek rettenedum-dum pattogva tördelt le karvasÖnkényes adományokat, a vak
végbe, minden feltűnőbb esemény
tes hatalmát. Az ágyú csöve 5
tagságú
ágakat.
Aztán
jöttek
az
ágyuk.
katonák részére, szívesen fogadméter hosszú, a lövedék súlya nélkül, a közigazgatási bizottság
Zengett a srapnell, búgott a nehéz grának. A gazdag és igen vonzó
nát, amely a becsapódásnál valóságos
4 mázsa. A löveg alapzata nyolc ülése. A szürke program hamar leműsort lapunk legközelebbi szátisztást csinált maga körül az erdőben.
méter mélyre van befalazva. A morzsólodott. Az alispán megnyitómában hozzuk.
Mindennek a hatását az idegekre lelöveg 172 alkotrészből áll s felsze- jában szívélyesen üdvözölte a
hetetlen leírni. Akkor kúszik fel hoz— Deprekácló. A tanítóképző
szerelése több, mint egy napig választott tagokat, kik között jelzám a merédek lejtőn fél századom
ien
volt
községünk
nagytekintéa szokásos évvégi deprekáció üntart. Lövéskor a tüzérek szemükre,
postájával a küldönc s én olvasom
nepélyt tegnap délelőtt tartotta.
szájukra, orrukra, fülükre védőt lyű vezető férfia, Haviár Dániel is,
a kedyes levélben : Segítse az ég a
legnagyobb veözély közepett is !"
— Levél a Kárpátokból. Egy
tesznek s hasra feküsznek. Egy
Mendöl Lajos vallástanár gyö1
Már
elvoltam
készülve
a
legrosszabra,
lövés 11.000 márkába kerül. A ifjú magyar legény, ki a nagy
nyörű beszédben szóllott a tanulpde éz a néhány sor visszaadta a bilöveg kezeléséhez 260 személy ezüst vitézségi érmet már mellénifjúsághoz. A szent beszéd után
zalmamat. S az ég megtartott, a poviseli, levelet irt szülőfalujában,
az ifjak a tanári karral az ev. ókoli tüz szűnni kezdett. Azért hálás
belefoglalván a többi között a
vagyok a biztató szavakért. Most rejtemplomba vonultak, hol urvacso— Kiknek adnak olcsó arató
tett völgy öléin rövid pihenőn vakövetkező megbotránkozását: „No
rát vettek, melyet l(e/ló Gusztáv
L A kormány kedvezményes
gyunk
megfogyva
és
.
.
.
meleg
üdhát én kikötném a posztócsaló gazig. lelkész osztott ki közöttük.
áru aratögépet csakis azoknak
vözlettel. A harc után előléptettek
Cserna
zászlóssá.
Ke temen Andor.
a kisgazdáknak, vagy testületek- embereket, valahol a
Hóra
tetején,
de
péfcsze
női
kelnek ad, akik kimutatják, hogy le— Hogy vélekedett Luther A sebesültek számára.
galább 120 hold vetés learatásá- mében való csukaszürkébe s pahoz kell a gép. A gép a meg- pirtalpu cipőbe öltöztetve, valami ITIárton az olaszokról ? Négyszáz éve ide s tova, hogy a nagy
rendelőnek körülbelül 300 koro- jó tisztásra, ahová egy nyolc ágyús
tt
központi iskolában elhelyemuszka üteg jól „be van lőve , reformátor föld alatt pihen. Rendnába kerül.
had fújja őket a finom északnyu- kívüli aktuálisakká válnak- azon- zett sebesülték részére adakoztak : Gróf Bolza Pál süteményt,
— A karánsebesi diákok zöld gati s z é l " , , . És a nekibuzdult
ban 400 év multán ama kritikai tejet, virágot, Farkas Sománé ciséget termelnek, A karánsebesi vitéz nem is lenne nagyon igazmegjegyzései, melyeket az ola- garettát, Janecsko jánosné tojást,
főgimnázium tanulóifjúsága 3 hold ságtalan, ha igy büntetné e söszokra tett. íme: „Ök — mondja tejet, tejfelt, 1 kenyeret, özv. Gaföldet kapott a várostól megmű- tét alakokat ?
róluk — semlegesek (neutrales), álné cigarettát, Frankó Jánosné
velésre. A termények eladásából
mindkét válukon hordozzák a tejet, Wolf Gyuláné 1 nagy ka—
A
csorvásl
vendéglő
bérbegyült összeget intézeti jótékony
lácsot, Szederkényi Jenőné 1 üveg
dolgokat és a köpenyeget a szél uborkát, Bolza grófnők szivart,
összegének
felét
elengedték.
A
célra, fordítják.
csorvási vendéglő a nyomasztó szerint fordítják, amelyik fél győz, cigarettát, virágot, Podanijánosné
— Rabok is fognak dolgozni háborús viszonyok miatt nagyon avval tartanak". Amint láthatjuk kenyeret, szalonnát, diót, Nt. Bara szántóföldeken. A törvényszéki rosszul megy, (de annyira még- tehát, a jó olaszok nem sokat vál- tos Pál 5 koronát, Robicsek Sománé cigarettát, N. N, egy zászfogházakban letartóztatott egyé- sem pang, mint a szarvasi Árpád- tozhattak 400 év óta.
lót, Sznyida Jánosné tejet, Roneket mezőgazdasági munkára en- szálló). A bérlő a községtől a
— fí csabacsüdi tanító vizs- már Pálné virágot, díjtalanul bogedi át az igazságügyi miniszter. bérösszeg felének, 915 koronának
gája. A Scwharcz-féle csabacsüdi rotvált: Deutchensmiedt András.
A rabok szállást, kosztot és napi elengedését kérte. El is engedték,
elárvult iskola egykori tangója, Díjtalanul mostak és vasaltak:
1 kor. 20 fillért kapnak. Az őr- mivel
szerződésbontás
esetén Benczúr Lajos a békéscsabai Podani Jánosné, Bliznák Jánosné,
Amóczki Pálné, Uhljár Mihályné,
zés költségeit szintén a munka- aligha kapná annyit is a község
községi iskolában nyert alkalma- Urbán Gyuláné, Valkovszki Andadó fizeti.
egy ujabb bérlőtől. Nagyon mél- zást. Ugy látszik, a csabaiák sokrásné, nagytakarításhoz díjtalanul
mivelne
ami kal Jobban értenek ahhoz, mint a segített Glemboczki Zsuzsika.
— Vissza Ausztriába I Kolozs- tányos dolgot
vár város törvényhatósága körira- községünk is, ha a háborús okok csabacsüdi épen nem pedagógusAz Ipartestületi kórház részére
tot intézett a megyéhez, melyben miatt kész veszteséggel dolgozó, nak született birtokos, hogyan
adakoztak: Süveges Pálné 1
azt sürgeti, hogy a háború miatt Árpád-szálló lelkiismeretes derék kell értékelni a jó tanitót ? Nem
üveg savanyu paprika és 10 K,
Magyarországba menekült osztrák bérlőjének legalább a bérösszeg is csalatkoztak Benczúr Lajosban. Szrnka J. Jánosné 30 drb. kifli
állampolgárok kivétel nélkül, te- felét engedné el szinten, ámbár A mult napokban tartott vizsgá- és 30 drb. pogácsa, Medvegy
hát azok is, akik fenn tudják még ennél is nagyobb bérenge- ján a csabai tanügy vezető kapa- Pálné 1 üveg ecetes paprika,
magukat tartani haladéktalanul dést érdemelne a súlyos helyzet- citásai s a tanfelügyelő jelenlété- Hanzó Mihályné 2 torta, 4 drb.
mákos patkó, 100 cigaretta 2
be került, áldozatkész bérlő.
Ausztriába szállíttassanak el.
ben lefolyt vizsga fényes sikerű kgn szappan, Bárány Béláné 100
— fialálozás. A szarvast tanítóképzőben szerzett néhány év
előtt oklevelet egy ambiciós, szép
tehetségű ifjú, Révai-Gyula. Fiatal kora 22 éve dacára szép
karriért csinált Székesfővárosi
tornatanár, a „Magyar Uszó Egyesület" s a „Rakosligeti Vöröskereszt Egylet" titkára lett, azonkívül lapszerkesztő is. különösen
az úszósport terén elsőrangú érő
volt, Legnemeseb munkálkodása
közepett súlyos kór támadta meg
s a szép reményekre jogosító
fiatal élet t hó 8-án véget ért.
Legyen áldás a korán jobblétre
szenderült derek ifjú porló hamvai felett.

1915 május 16.
cigaretta, Hanzüs Jánosné 4 liter tarhonya, 1 köcsög lekvár, 2
korona cigarettára, Csapó Sománé
1 paplan, Nt, Bartos Pál 5 korona Sarlay Annuska gyűjtése 22
korona, Piíikszky Jánosné 30 adag
habos kávé, 30 drb. kalács, 60
drb. sütemény, Klimaj Mihály né
4 korona, Kovács Mihály né, Medvegy Mihályné, Frankó Mátyásné,
Krajcsovics Mari sur n U ' j 1 '
A tornacsarnoki kórházba adakoztak : Özv. Ponyiczky Györgyné
3 tepsi mákos tészta, gr. Bolza
Pál 45 drb. sütemény, Weinberger Vilmosné 50 drb. krémes,
Konrád Jánosné X kosár cékla,
Balázs György 10 korona, Balázs Györgyné 2 kenyér és szalonna, gr. Bolza Géza 10 üveg
bor, özv. Komár Jánosné 2 doboz cigaretta, Schreiber Lidi 200
cigaretta, Dr. Scheiner Miksáné
krémes béles, Szloszjár János 60
K és 3 tábla szappan, özv. Ponyiczky Györgyné 105 pogácsa,
Szederkényi Jenőné 1 tál uborkasaláta, Zsigmond Jánosné 50 drb.
sütemény, itj. Gaál László 1 doboz cigaretta, gr. Bolza Pál 30
korona, Robicsek Sománé 2 doboz cigaretta, gr. Bolza Pál 11
liter tej, Waldner Ignácné koszorú
megváltás cimén 10 korona. Ingyen mostak: Toman Jánosné,
Sonkoly István né, Petrovics Jánosné, Gollár Györgyné, Vaskor
Györgyné és Frankó Istvánnné.
Á jószivü adakozóknak hálás köszönetet mondok vS kérem tartsák
meg jóindulatukat beteg katonáink számára továbbra is. Kérem
városunk nemesen gondolkodó
lakosságát, ha valakinek volna
egy felesleges piáninója vagy zongorája, szíveskedjék azt kórházunknak kölcsön adni,

Dr. Havi ár Gyuláné.
Az Ipartestületi kórházban a
következő adományok érkeztek:
Mrsan Pálné 1 torta, 50 drb. fánk,
Radvánszky Istvánné 1 üveg ecetes paprika, Süveges Pálné 1 üveg
ecetes paprika, Wolf Gyuláné 1
nagy kalács, Kerényi Vilmosné 1
nagy kalács, Fisbein Sománé 1
nagy kalács, gr. Bolza Pál 24
darab tészta, Hanzus Jánosné 1
kanna tej, 50 drb. cigaretta, Papp
Érriőné 1 üveg uborka, Kepenyes
Pálné 1 nagy kenyér, 1 sonka,
Szrnka J. Jánosné 1 kanna tej,
Kuna Jánosné, Petykó Mihályné,
Mófyari Jánosné, Kiszely Mihályné,
mostak.
A „Vörös Kereszt" egyletnek
adományok: Weitzner Gáspár—.
80, Wigner Lajos 10.—, Lestyan
György és. ts. báli tjöv. 5 0 . - ,
koronát, Összesen: 60 K 8 ) f.V

a

Bcszkidek

fedezékeiből.

Levelet kaptunk a Beszkidek
erdőtedte ormain küzdő, kedves
földinktől, derék polgártársunktól,
ki a harctéren mint tábori csendőrkáplár teljesít becsületes, hősies
szolgálatot. Frankó Mihály tanító űr levelét lehetetlen megilletődés nélkül olvasni végig. A
szülőföld lángoló szeretete ritka
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nemességgel nyilatkozik meg levele minden sorában. És mi megértjük őt, együtt érzünk vele és
az ő sok derék szarvasi- bajtársával, akik a kemény tusák közepett szintén vágyva gondolnák
•szelíd,. kedves, nyugalmas otthonukra. A jó földiek igaz rokonérzésével gondolunk rájok, kérve
a mindenhatót, hogy akiknek oly
nemes szivet és nemes lelket adott,
az egek ura segítse azok fegyverét győzelemre, hogy erőben egészségben s diadallal térhessenek
vissza mielőbb ami körünkbe, az
őket oly nehezen váró otthon szerető körébe.
A hűséges, derék földi levelét
alább közöljük :
1915 'május hó 6.-án'

Tekintetes

Szerkesztő

Üf.

fiúi kötelességeik teljesítésében oly
buzgók, oly áldozatrakészek s főleg,
hogy e szent s magasztos cselekedeteikben oly annyira, a végsőkig kitartók. Szinte irigykedve gondolok azokrá
a sokat szenvedő ugyan, de mégis
szerencsés sebesült bajtársaimra, akik
gyógykezelés s ápolás céljából * a
szülővárosomban berendezett kórházakba jutottak. Mennyi szeretet s
milyen gondos
figyelmes
ápolás
veszi körül ő k e t !
Ámde
csakhamar elhessegettem
magamtól az irigykedés érzetét s belátom, hogy csak hálával s köszönettel tartozom a jó Isteninek azon
kegyességeért, hogy annyi idő után
még jelenleg is ép testtel és lélekkel
szolgálhatom tovább szeretett hazámnak szent ügyét!
Becses Lapját, melyek szeretett nőm
ma már hétről-hétre pontosan megküld természetesen továbbittatom földieim között, s ezáltal rendkívüli •örömet szerzek azoknak is. Jó Istenem !
Hiszen oly kimondhatatlanul jól esik
ebben a szomorú világban olvasnunk
a szülövárusurikbán történő ésemé-

3.
tényleges szolgálatból alkalmatlanság folytán elszabadságoltattak, tekintet nélkül arra, hogy az illető
egyének magyar, illetőleg osztrák
állampolgárok, avagy bosznia hercegovinai tartomány illetőségűek
e, népfelkelési fegyveres szolgálatra való alkalmasságuk tekintetében az érdekelt sorozó járás
székhelyén 1915 évi május hó
26-ától junius 23-ig terjedő időben tartandó
népfelkeiési pótszemlén jelenjenek meg.
Mindazok, akik a fenti kiegészítő parancsnokságok körletében
állottak,
népfölkelő
bemutató,
vagy utó bemutató szemlére öszszeirattatásuk végett a katonaügyosztálynál legkésőbb 1915 Ivi
május hó 25-ik napjának d. u. 5.
órájáig annál is inkább jelentkezzenek, mert az elkésettén jelentkezők a törvény teljes szigorával
büntettetnek.
'
Szarvason, 1915 évi május hó 14.

Elöljáróság.

Szeretett nőm, igen kedves meglepetésben részesített a „Szarvas és Vi4745—915. ikt. sz.
Ezekből ú j erőt s kitartást merídéke c. íap egynéhány példányát juttünk a további küzdelmeinkhez, annál
tatta ide hozzám a harctérre.
NirdetiQQQy.
is inkább, mivel látjuk, hogy a honnAzt hiszem, szükségtelen ecsetelmaradottak is, bár más módon s más
nem azt az örömöt, melyek becses
Alispán urnák 7131—915. sz.
eszközökkel,
de
egy
közös
szent
érlapjának olvasásakor érzek ? Nem
rendelete folytán közhírré teszi
zettel s kitartással küzdenek: a nemaradt elolvasatlanul egyetlen betűje
az elöljáróság, hogy tengerinek
héz, sötét felhőkkel borított édes
sem !
hazánk felvirágoztatása érdekében!
hizlalás céljára való rendelkezésre
Már magában a lapnak a kézhez-'
Tudva azt, hogy a Tek. Szerkesztő
bocsátását alispán úr nem engevétele is kedves álomba ringat. Ottűr
b.
Lapjában
megszokott
emlékezni
honomban érzem magam a csendes,
délyezheti, miért is az ilyen kérszülővárosunk hőseiről, legközelebb,
békés polgári körben, melyért lelkem,
vények beadásától a közönség
amint alkalmam lesz — közlés céljákilenc hónapi állandó, itt a harctartózkodjék.
ból — befogom mutatni az én eztéren való tartózkodásom után —
redemnél (101) eddig kitüntetett hős
Szarvason, 1915 évi május 7.-én.
már annyira vágyódik!
földieimet, akik talán otthon, békeAzonban csakhamar föleszmélek,
Elöljáróság
idején ismeretlenek voltak, de itt a
amint — a régi, békeidőben megharcmezőn, mint hősök ismeretesek 1
szokott, békéstartalmu s hasznos isForró köszönet és hála azon élmereteket nyújtó cikkelyek helyett —
vezetért, melyet b. Lapjának olvasása
csupa háborús tartalmú vagy ezzel
nyújtott!
Hazafias üdvözlettel:
kapcsolatban álló közleményeket olFranko Mihály
vasok.
tábori csendőrkáplár.
Ekkor már visszacsöppenek a valóságba ! Tisztán látom ismét környeMell=Karamellák
zetemet: a hegygerincen végig húa „3 fenyővel".
zódó födözékeket s ezek megerősíté5909-915. ikt. sz.
sén szorgoskodó bajtársaimat látom
Szarvas
nagyközség
elöljáróságától.
a mintegy 5 hét óta tartó, állandó
tüzelés által megritkitött, immár zölhasználják köhöNirdetiQiOVdelő erdőt, az alattunk elterülő völg é s , h u r u t , rekedtgyet s ennek túlsó részén a magaA M. kir. honvédelmi miniszter
ség, elnyálkásodás és
san kiemelkedő Beszkidet, hol ellen- urnák 5555—915 eln. sz. rendeszamárköhögés ellen a
ségünk az orosz —- oly sokszor lete alapján utasíttatnak mindhasztalanul megkísértett
támadása azon B. aíosztályu 1892, 1893
után, erősen beásva magát 5 hét és 1894 évben, valamint az 1878
óta — csöndesen hallgat.
évtől 1890 évig született népfelNem tudom miért, de eddig min- kelésre kötelezettek, akik a jászféle M E L L K A R A szatm ár-németi,
beszdig csak olyan csendesnek, nyugodt- berényi,
MELLÁRAT
munkácsi,
iglói,
nak s békésnek képzeltem szülővá- tercebányai,
• • a „ 3 f e n y ő v e l " ••
trencséni, kolozsvári,
dévai és
rosomat.
Most már azonban látom, hogy a osyeki honvéd kiegészítő parancsháborús idő szenvedelmeiből bizony nokságok területi körletébe tartozó
azoknak is bővén kijut, akik oda- sorozó járásokban összeirattak, s
közjegyzőileg
hitelesített
haza vannak s hogy a haza iránti kö- az 1914, vagy 1915 évben a népbizonyítvány orvosoktól és
magánosoktól.
84—120
telesség reájuk is nehéz szolgálato- felkelési bemutató, vágy ütő bemukat r ó ! Sőt talán csak a honn ma- tató szemlén népfelkelesi fegyveres
Csomagja 30, doboza 6 0 flll.
radottak érzik meg valójában a há- szolgálatra alkalmatlannak találtatKapható minden gyógyszerborúnak mindent felforgató hatását ? tak, vagyhaalkalmasnak osztályoztárban
és
drogériában.
Minket katonákat, itt a harctéren, talak is, de később a népfelkelési
csak egy közös gondolat vagy inkább
vágy ural sirányit: győzni és mielőbb
győzni 1 Mással most nem törődünk.
A családi vagyon, megélhetési
s.
egyébb goiidokat egészen azokra
bizzuk, akik otthon maradtak.
Jóleső örömmel s büszkeséggel
olvasom tehát, hogy szülővárosom
közönsége nők és férfiak ösztálykülömbség nélkül, ki-ki tehetsége s
módja szerint, egy kötós szent ér• btti lapban o I c & ó q felvitetlek.
zelemtől áthatva* honleányi s hon-

. május 16.
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a világhírű

használata által arca
tiszta, ü d e és b á j o s lesz.
A Margit-Créme a főrangú hölgyek
kedvence szépítő szere, az egész világon el van terjedve. Páratlan hatása
szerencsés összeállításában rajlik, a bőr
azonnal felveszi és kiváló hatása már
pár óra alatt észlelhető. Mivel a JVIargit-Crémet utánozzák és hamisítják,
tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt
elfogadni, mert csak ilyen készítményért
vállal a készítő mindennemű felelősséget. A Margit-Créme ártatlan, zsírtalan, vegytiszta készítmény, amely a
külföldön általános feltűnést keltett.

A j á n l j a ujonan és dúsan berendezett arany-, ezüst- és
' » ékszeráru, továbbá valódi és china-ezüst evőeszköz
és dísztárgyak raktárát.
H e s z és becserél magas áron bármilyen mennyiségben
v
töredék arany- és ezüst árut, brillantot és gyémántot.
agy választék mindenféle zseb-, fali-, harang- és
hárfaharang ütő inga órákban, látszerészeti cikkekben és tajtékárukban.
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Ára I K. — Margit szappan 70 fillér\
Margit-pouder K IJO. — Gyártja:

FÖLDES KELEMEN
Kapható;
Laptulájdonos: ÖZV. SÁMUEL
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