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SZERKESZTŐSÉG >
Belicey-út 9 szám, hová a lap szellemi
részét illető közlemények küldendők.
Kéziratot a szerkesztőség nem ad vissza,

;

Társadalmi

és szépirodalmi

: KR0CSMÁRJK ENDRE

Nyilttérbcn egy sor közlési dija 50 t

a piacon.
Végre, valahára, hosszú
vajúdás után, erélyes kezekkel látott neki a hatóság a
kofák megrendszabályozásához. Bolhányi betűkkel ugyan,
de mégis ott olvashatjuk a
a piactéren a kofákat nekibőszítő szabott árakat Pedig
isten uccse! annyi idejük volt
a háborús piócáknak a vérszivásra, hogy ha mostantól
kezdve ingyen kéne adni
minden áru jókat, akkor is
maradna egypár
megszorult fogyasztóktól kipréselt
kövér hasú bankójuk a takarékban.
Sajnálatos dolog, hogy ez
az üdvös megrendszabályo•zás nem-a tél és 4corástavasz
ínséges idejében következett
be, hanem most; amikor mégis csak könnyebben viseljük valamivel a megélhetés
brutális terheit. No de örüljünk, hogy legalább enyire
jutottunk. Fő, hogy kérlelhetetlen szigorral szerezzenek
érvényt a bevezetett árusitási
rendszabályoknak. Nemcsak
a furugyi kofaasszonyt büntessék a szabott áron felül
való árusításáért, hanem kérlelhetetlen részrehajlatlansággal büntessék azt a jólétben
dúskáló nagyságos asszonyt
is, kinek cselédje szintén átugorja a maximális árakat,
gazdasszonya utasítására.
Legyen az ellenőrzés állandóan szigorú s akkor a
már lázongás felé hajló elégedetlenség véget ér. Mert
avval nem sokat érnénk, ha
néhány hétre, mint a kisgyereknek a mézes lepényt, nekünk is megmutatnák a hatósági piaci árszabás jótékony hatását s aztán megint
csak visszaesne minden a
?

hetilap

évfolyam

KIADÓHIVATAL:
Belicey-úí 9 szám, hová az előfizetési
és a hirdetési pénzek küldendők. ••
Előfizetés : Egész évre 8 K, félévre 4
K, negyedévre 2 K, Egyes szám 20 i.
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A kofák kijátszák
a törvényt.
Alig léptek életbe a maximális árak, már általános a
panasz, hogy most még ugy
sem lehet vásárolni mint ezelőtt. Az élelmicikkeket egyenesen nem viszik piacra ami
földmives asszonyaink, ellenben a kofák lakásukon keresik fel őket s ugy szedik
össze, jóval olcsóbban az éllel mi cikkeket, mint ezelőtt.
Most ugyanis a közönség
sem konkurrál velők. A piacon jófomán semmit sem
lehet kapni. Aljas és felháborító a kofák eme garázdálkodása, de megvetésre méltó
és hazafiatlan dolog az elárusítók kapzsisága is. Egyenesen meg kellene tiltani,
hogy a kofák elszáüitsák a
községből a fogyasztók orra
elől rengeteg mennyiségben
összevásárolt élelmi cikkeket.
Elvégre is itt nem néhány
éhes telhetetlen ember anyagi
érdekéről van szó, de egy
nagy község tekintélyes fogyasztó közönségéről s a
közélelmezés biztosításáról.
Egy népes község hatalmas
fogyasztó közönsége csak
nem lehet áldozata szemtelen és hazafiatlan elemek garázdálkodásának ? Hazafias
kötelessége a hatóságnak,
hogy a legszigorúbb retorzióval éljen a garázdálkodókkal szemben.

l

^

é

p

e

orosz foglyokat fogadni fel
munkásokul. Ezen óhajnak
megfelelően ma délelőtt meg
is érkezik vagy 1500 fogoly.
Egyes uri házaknál, helyben,
cseléd helyett is
fognak
muszkafoglyokat állítani be,
kikről az a hir, hogy becsületes, szerény, jó munkások.

Lemberg bevétele és a
szarvasiak.
Lemberg bevételének hire
a gyúlékony kedélyű szarvasiakat is lázba hozta. A házakon is elég sürüen lengtek
a nemzetiszin zászlók, sőt
a szövetséges nációk zászlói
is ott tarkállottak a méltóságteljesen lobogó nemzetiszin zászlók között. Szerdán este rengeteg ember
hullámzott a főúton, hitelt
adva ama mesének, hogy
nagyszabású tüntetés lesz.
Pedig a hazafias tüntetések
mozgató eleme, az aranyif„ jság hiányozván, szó sem
lehetett ilyesféle demonstrációról. Lelkes hölgyek helyettesíthetnék ugyan a távollevő
aranyifjakat, szerény nőkhöz
azonban sokkal jobban illik,
ha az utca helyett a házi
tűzhely körül tüntetnek kitűnő
főztjükkel.

Veszteségi kimutatás
szarvasi és környéki
hősökről.

Föl di Lajos
őrvezető 9. sz. sebesült, Izbéki Gábor 10. sz. meghalt,
Korodi Lajos 9. sz. meghalt,
Korodi István. 16. sz.

Kondorosiak:

Kriska Pál

16. sz. sebesült.

A szarvasi evangélikus egyház
magasztos és arányaiban nagyszabású ünnepélyre készül.
A reformáció nagynevű előhírnökének, Husz Jánosnak emlékezetét üli meg lélekemelő vallásos
ünnepségek közepett julius hó
11-én. A hires prágai paptanár
a vallási eltévelyedések bátor irtoQ
^ -•
Konstanzban, hitéért máglyahalált szenvedett.
Vértanúhalálának 500 éves évfordulója méltó megünneplésére
a szarvasi ev. egyház is impozáns, lélekemelő ünnepély rendezését vette tervbe. Az emiitett napon délelőtt mindkét templomban
ünnepi istentisztelet lesz, délután
Husz János életének és működésének tanulságos ismertetését
nyújtják a lelkészek a hívőknek.
Ugyancsak délután öt órakor
a tanítóképző dísztermében rendezendő vallásos estéllyel óhajtja
derék ev. papságunk még inkább
emlékezetessé tenni e kegyeletes
ünnepet.
Az előkészületek javában folynak s őszintén kívánjuk, hogy
minél imponálóbb és méltóságteljesebb keretű emlékünnepéllyel
adózhasson a szarvasi evangelikus lakosság ama nagy férfiú
emlékének, ki a buta babonákba
s erkölcsi szennyet takaró képmutatásba sülyedt tévelygőket az
igaz útra igyekezett vezérelni, nemes életének bátor önfeláldozása
árán is.
I
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A 185. sz. veszteséglajstrom szerint a 101-ik gyaJönnek a muszkák.
logezredből,
Szarvasiak: Franko Gy.
De nem fegyverrel, hanem mint békés munkások. 16. század, hadifogoly, FranAz elmúlt szerdán tartott kó János 14. sz. sebesült,
gazdasági bizottsági ülés ha- Gerhát János 2. sz. sebe- * A budapesti „Luther Otthon"
tározatából kifolyólag péntek sült, Grexa Mátyás 3. sz. kormányzó bizottsága felhívja az
délelőtt a községi szinkör sebesült, Hajdú György 4. evang. ifjúságot, hogy azok, akik
helyiségében rendkívüli láto- sz. sebesült, Huszárik And- tanulmányaik folytatása érdekégatott népgyűlés volt, melyen rás 16. sz. sebesült, Jancsik ben a székes fővárosba készülnek,
a szarvasi gazdák bejelen- Pál 2. sz. sebesült, Kugyela igyekezzenek felvétetni magukat
tették, hogy orosz munkásra Balázs 4. sz. sebesült, Kur- a VIII. Üllői-űt 24. sz. a. levő
„Luther Otthon"-ba, hói kellemes
van szükségök s hajlandók lik János sebesült.

2.

iparos és kereskedő se kívánjon 1914—15-ik tanévben 33 tanuló
a nyersanyag és az árucikk maxi- volt. Ezek közül a tanév elején
önként bevonultak 3-an s egy kimális árán felül szerénytelenül lépett. A megmaradt 29 tanuló
nagy hasznot arra hivatkozva, hogy közül az 1895. és 1896. évi komindennek felment az ára. A fő- rosztályúakat (szám szerint 11-et),
biró készséggel vállalkozott a a Kultuszminiszternek 913/915.
nagyon is indokolt kérelem elő- eln. sz. rendelete alapján az egyházi főhatóság által kiküldött
terjesztésére.
.érettségi bizottság március 26-án
Gajdács Pál tótkomlósi lelkész,
elnöklete mellett nyilványitotta
érettnek. Jelesen érettek leltek
Pokorny Lajos és Simkovicz Mihály ; jól érettek Brebovszky Jenő,
Gabrinyi István és Mayer Károly;
* * *
érettek Készt Béla, Lehoczky István,
Rajz Jenő, Sáfár Pál, Tol— Doktorrá avatás. Drs Reismann
Adolf szarvasi ügyvéd nay Ferenc *és Veres Béla.
A rendes időben, Junius hó
fiát, Jenőt, az elmúlt héten doktorrá avatták a kolozsvári m. kir, 21—23 napjain, Keviczky László
békési egyházmegyei esperes, püstud. egyetemen. A jeles képzett- pökhelyettes elnök és Wiesinger
ségű ifjú szép sikerét igaz öröm- Károly, aranyosmaróthi áll." főmel vesszük tudomásul.
ginm. igazgató, kormányképviselő, jelenlétében folyt le a szó— A koleraveszedelem ébrebeli érettségi vizsgálat 16 tanuló
dezik. Jelenleg az országban a közül jelesen ereitek Nagy Sánhortobágyi fogolytáborban pusz- dor, Valentinyi Jenő és WeinberÖ tít erősebben a kolera. Kezd ger Lajos; Jól érettek Gárdos
azonban, bár szórványosan, más- Andor, Pópják Nándor, Pribelszky
hol is fel-feltünedezni. Békésme- György, Sachs Gyula, Schmidt
Ádám és Szaszler Frigyes ; éretgyében Szeghalmon történt ko- tek : Bohus
Zoltán, Gajdács
lerás elhalálozás. Egy endrődi László, Kiss Gyula, Laudisz La. Az elmúlt szerdán délután tar- s egy csabai lakos gyanús meg- jos, Marsai Andor, Saguly Ernő,
tott gazdasági bizottsági ülésen betegedése szerencsére nem bi- Sárkány Barnabás. Az osztályvizsgálat
sikertelensége
miatt
a fogoly orosz katonák gazda- zonyult kolerás fertőzésnek.
érettségi vizsgálathoz nem járulsági munkára való alkalmazása
— fl lörvénybirók nem érnek hatott két tanuló.
ügyében péntek délelőttre népgyűlés egybehivását állapították rá. 0ss György szarvasi törvény— Öngyilkos öregasszony. Pénbiró
állásáról
lemondott,
mivel
a
teken déíeiőlt 8 órakor az Ezüstmeg s megbízták a főjegyzőt s a
gazdasága
miatt
nincs
ideje
a
szőlői tanyákon özv. Bencz Pálné
községi birót, menjenek Mezőtúrra
81 éves földmives asszony, élets szerezzenek információt az ot- bíráskodásra, F. hó 21-én a
tuntságból a szoba mestergerentani muszkafoglyok használható- tisztiszék Ülésén helyette I\ondacs dájára akasztotta magát. Mire
András gazdálkodót választották
ságáról.
hozzátartozói észrevették,
már
meg.
Kondacs
azonban
még
aznem volt benne élet. Az ó-temeMezőtúron 1200 orosz fogoly
nap
beadta
lemondását,
mivel
tői hallottasházba szállították s
gazdasági munkás van. A kikülonnét temették el a szerencsétdöttek a péntek délután tartott gazdasági elfoglaltsága miatt ő len öreg n ő t
gazdasági bizotisági ülésén szá- sem ér reá a törvéhybirói tisztség betöltésére.
— Örökös ipariskolai rajztamoltak be utjuk eredményéről.
— Elmúlt a vásár. A háborús nító. Piliszky János evangélikus
Kollár Lajos főjegyző jelenti,
hogy a mezőtúri hatóságok ugy idők dacára is elég élénk volt a tanítót, a helyi tanítóképző gyamult héten lefolyt vásár. A reknyilatkoznak az orosz foglyokról, virálás erősen meglátszott a fel- korlóiskolájának jelenlegi jeles
képességű vezetőjét a kultuszmimint komoly, nyugodt, megbíz- hajtott állatállományon.
Gebe,
ható és igen előzékeny, szorgal- satynya jószágok kerültek felhaj- niszter a szarvasi iparos tanoncmas emberekről. Jellemző példa- tásra javarészben. A kirakodó vásár iskola állandó rajztanítójául neként emiitette fel, hogy 20 ember pénzforgalma a háborús viszo- vezte ki. Gratulálunk a szép kinyoknak megfelelően szegényes,
egy nap 10 hold herét vágott le hitvány volt. A vasárnapi eső még tüntetéshez.
— Clhunyt szarvasi katona.
és rakott össze. Szökésüktől nincs a komédiák környékének elevenGombár Mátyás szarvasi vitéz
mit tartani; eszök ágbában sincs ségét is tönkre tette.
megszökni, legfeljebb szomszédba
— Előléptetett tisztviselő. A súlyosan megbetegedvén, a nasurrannak, ha vaJmelyik me- szarvasi m. kir. járásbíróság két pokban Nagyváradon elhalálonyecske előzékenysége odavonja derék tisztviselőjét jól megérde- zott Igaz részvét mellett helyezőket.
melt előléptetésben részesítette az ték örök nyugalomra a derék kaA gazdasági bizottság javasla- igazságügyiminiszter. Borka
Ig- tonái s jó családapát, ki két ártára a főbiró a téritvényt 1 korona nác járásbirósági irnok irodatisztté, vát hagyott hátra.
50 fillérbe állapítja meg, mely Máthé László betétszerkesztő Ír— Zanitóképesités. A helybeli
összegnek egyharmad részét a nok betétszerkesztő-telekkönyvve- ev. tan. képző IV-ed éves nöközségnek ajánlják fel a gazdák. zetővé lépett elő.
vendékei hadbavonulás folyfín
A föbiró a szarvasi munkás— A 18 éves népfölkelök be- 15-ről a tanév végéig 4-re fogyszükséglet kielégítésére 1500 fog- vonulása. A napokban tartott be- tak le. A f. hó 24 én tartolt belyot rendélt sürgöriyileg Szarvasra. mutató szemlén alkalmasnak ta- fejező képesítő vizsgálaton mindPribelszky biró javaslatára Ster- lált népfölkelők augusztus 15-én össze négy növendék volt, akik
becz Gábor, Valkovszky Mihály kötelesek lesznek bevonulni ka- azonban igen szép készültséget
Gál János értelmes felszólására tonai szolgálatra. Az erre vonat- tanúsítottak s valamennyi jó sijavaslatba hozták, hogy a főbírót kozó hirdetményeket legközelebb kerrel vizsgázott le, közülök háfelkérik, intézzen kérelmet az alist közzéteszik.
rom kántori oklevelet is nyert. A
pánhöz, Jusson közre, hogy nemvizsga elnöke Placsko István ev.
— Érettségi vizsgálatok. A
csak az élelmi cikkek maximális
szarvasi ág. hitv. ev. főgimnázi- lelkész volt, mint püspökhelyettes,
ára nyerjen szabályozást, de az umnak nyolcadik osztályában az a kormány képviselője pedig Miklakás mellett kifogástalan jó ellátásban részesülnek. Kivételeseit
és átmenetileg VIII, esetleg Vll-ik
osztályú érettebb tanulók is felvétetnek s ezek kellő felügyelete és
elhelyezéséről gondoskodik 'a bizottság.
,
A háborús idők megdrágitoták a dijakat s igy az 1915—16-iki
tanévre az ellátás külön szoba
lakással 1300—1500 K, ketten laknak együtt 1200-1250 K utcai
szoba, udvari pedig 11ÖO— 1150
K. Háromnak utcai szoba 1150 K,
udvari pedig 1050 K Felvételi
dij 25 korona.
A tartásdíjakat 3 részletben kell
fizetni, vagy havi részletekben.
Felvételért folyamodni juíius 15-ig
az igazgatóhoz fenti lakás cimen,
értesítést kap a folyamodó aug.
hó 15-ig.
-
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SZARVAS ÉS VIDÉKE

ler Sándor Békésvármegye m. kir.
tanfelügyelője. A bányai ev. egyházkerület képviseletében kevi, czey Keviczky László békési főéspéres, továbbá Molnár János
igazgató-tan itó jelentek meg. Kedves vendégei is voltak e vizsgálatnak. Ugyanis a vizsganap délelőttjén a főgimnázium kormánybiztosa, Dr. Wiesinger Károly,
Mocskónyi József főgimn. igazgató és Plenczner Lajos főgimn.
tanár társaságában szintén megjelent, úgyszintén Szrnka János
mezőberényi poíg iskolai tanár
is. A szép sikerrel levizsgázott
jövendőbeli tanitóifjakhoz Placsko
István igen meleg hangú, lelkesítő beszédet intézett, úgyszintén
Mikler Sándor miniszteri biztos
is, ki főleg arra figyelmeztette
az ifjakat, hogy a most folyó
világháború tanulságait igyekezzenek értékesíteni a pedagógia
javára is. A levizsgázott 4 ifjút
a f- hó 2^Hki szarvasi bemutató
szemlén besorozták s igy a képző
összes IV-ed éves növendékei
katonasorba kerültek.
— Többeknek. A nemrég elhunyt Inczédy Lajosra vonatkozó
megemlékezést, mely lapunk mult
vasárnapi számában jelent meg,

Mathiásné

Varga

Róza

irónő

irtai.
— Napszám. A julius hóra
megállapított
napsz^nbér férfi
munkás részére, koszt nélkül, 6
korona, női' munkásnak 3 korona.
Az el nem szerződött munkások
jobban félnek a hozzánk jövő békés orosz foglyoktól, mintha tüzzel-vassal közelednének Szarvas
felé. Hasznos tanulságot meríthetnek a jó magyar példabeszédből, hogy ki sokat markol, keveset fog.
— fiz áll. leányiskola vizsgál.
A helybeli ált leányiskola lefolyt
vizsgálatai a fényes siker jegyében folytak le. Ugy az elemiskolai növendékek, mint a polgáristák hangyaszorgalommal végzett
tanévről tettek bizonyságot Értelmes, szép feleleteket lehetett
hallani valamennyi osztály vizsgálatán A záróünnepély méltó
befejezője voít az 1914/15-ik tanévnek. Ugy a vizsgákon, mint a
záróünnepélyen a szülök és tanügy barátok legmelegebb érdeklődését lehetett tapasztalni. Eme
elsőrangú színvonalon álló intézetünk vezetése kitűnő kezekben
van, de példás lelkiismeretességgel s becsületes fáradozással dolgozott tantestületének minden tagja
is.
— TTlikor a köpöláda Is ribilliót okozhat. Péntek este ijedt
arccal rohantak a szarvasi ren^
dőrségre, hogy küldjék rögtön a
tűzoltókat a Glózik
János-féle
kocsmába, mivel veszedelmes tűz
van. A buzgó tűzoltóság nyomban nekiindult
vizipuskával s
tűzoltó lajtokkal. Mikor odaértek
kitűnt, hogy ostoba
vaklárma
volt az egész, mivel csak a köpőládában levő fűrészpor fogott tűzött valami beléje hajított kapadohányból készült szivarvégtől.

1915 jnnius 27.
— megjutalmazott
ovónok.
Békés várni egye közművelődési bizottsága minden évben meg szokott jutalmazni néhány érdemes
tanítót és óvónőt. Az idén azonban a tanítók és tanítónők közül
senki sem került jutalmazásra,
mert a háború miatt alaposan
megcsonkuít a tanév. Csak két
óvónőt szemelt ki a tanfelügyelő
javaslatára a bizottság; 'Vand tik
Etelt Csabáról és Doszlop tiagy
Margitot Öcsödről. Vandlik Etel
azonban nem juthatott a jutalomhoz, mert ovódáját járvány miatt
be kellett zárnia. Helyette a bizottság ¡{omáromy Olga, ugyancsak csabai óvónőnek juttatta
érdemei elismeréséül a 100 korona jutalmat. Ugyanannyit kapott
az öcsödi óvónő is.
— Füsttelen nap. „Az Auguszta
alap" kérelme folytán a rokkant
katonák javára az elmúlt pénteken eszközöltek gyűjtést Szarvas
községben. A gyűjtés szép összeget juitatott a nemes célra.
— TTiit esznek a muszka fogolymunkások? íme az étrendjük:
Reggel tea, 3 drb. kockacukorral
Délelőtt egy szeletke szalona kenyérrel. Délben főzelék, minden
harmadnap egy kis birkahússal.
Délután szalonna. Este megint
főzelék vagy tea. Galambot nem
esznek, mivel vallásuk tiltja. A
kását megunták, ellenben a túros
csuszát ugy szeretik, hogy erővel
kell visszatartani őket, nehogy a
tálat is lenyeljék.
— d szarvasi főrabbi tábori
miséje. A kötelességteljesítés magasztos munkába szólította községünk társadalmának agilis, népszerű tagját, Dr. tríedmahn Ernő
főrabbit. Az ország több részében tábori misét tart a zsidó katonák számára. Dn Friedmánn
Ernő egyike az egész monarchia
területén akkreditált néhány zsidó
tábori lelkésznek, aki kapitányi
rangban van. Legutóbb Szabadkán ért el nagy hatást kiváló egyházi szónoklatával. Nemrégiben
napiparancsban jött a szabakai
honvédeknek, hogy szerda délután
Öt órakor a zsinagógában tábori
mise lesz. A zsidó templomban a
jelzett időre Laczkenbacher István honvédhadnagy vezetésével
meg is jelentek a zsidó honvedek.
Civil közönség is értesült a mise
megtartásáról s igy több civil ember is volt ott. A megtartott szentbeszéd valósággal magával ragadta á lelkesült vitézeket A nemesen fáradozó derék főrabbinak továbbra is hasonló sikereket kívánunk.

A sebesültek számára.
A z i p a r i é i t ü l e t i adományok:
Csapó Sománé 200 drb. cigaretta,
Nt. Bartos Pál 5 korona, gróf
Bolza Pál 42 drb. tészta. 17 fej
saláta, Krebsz Zoltánná 14 cserép muskátli, 7 cserép borostyán,
I csomó őszirózsa, 1 csokor
szegfű, Bárány Béláné 1 üveg
bor, András Annuska 2 kg. koczka
czukor, Özv Praznovszky
Ferenczné 1 torta és sütemény,
Piliszky Jánosné 1 üveg bor,
Sebők Lipót 10 korona a vak
katonák részére, özv. Melis Lajosné 1 kosár cseresznye és 4

SZÁRVAS ÉS VIDÉKE
drb. párnahajba betét, Kovács
János 1 kosár meggy, Salzmann
Jakabné 1 korona vak katonák részére, Oravecz Jánosné, Zirna.
Adárnné díjtalanul níóstak.
A t o r n a c s a r n o k i kórházban
adakoztak junius hó 12 óta: özv.
Ponyiczky
György né 50 drb.
kifli, gróf Bolza Pál 40 drb. tészta,
grór Bolza Géza 10 üveg bor, 300
cigaretta, Polgári iskola növendékei cigaretta, Seiner Mariska,
Eismann Etelka 1—1 doboz cigaretta, Búzás Mátyásné IV. 155 sz.
5 köronát. Ingyen mostak: Liska
Jánosné, Paluska Jánosné, Ruzsinszky Pál né, Opauszky Jánosné,
Sonkoly jstvánné, Bebán Pálné,
Szekera Györgyné.

szövet és fésűs C
11 K
Cigája /D/
9 K 50 fill.
Racka /E/
7 K 50 fill.
Tiszta gyapjú alatt a gyapjú
gyárilag mosott állapotában értendő. A zsírban nyírt, úsztatott,
háton mosott, vagy kézzel mosott
gyapjú tehát annyi tiszta gyapjút
tartartalmaz, amennyi abból az
összes tisztátlanságok (zsír, veríték, homok, föld, stb.) eltávolítása után a kifogástalan gyári
mosás eredményeként megmarad.
Szarvason, 1915. évi jun. hó 10.

Elöljáróság.

- óhajtana családi okok miatt
lehetőleg Szarvason takarékban, bankban vagy magán- *
vállalatnál bármily m e g felelő állást nyerni.
kiadóhivatalban.
5-Í2

TEPLICZKY JÁNOS
décsi-pusztai tanyáján
használjak köhög é s , hurut, rekedtség, elnyálkásodás és
szamárköhögés ellen a

haszonbérbe,

esetleg

felesmüvelésbe kiadó.
féle M E L L K A R A M ELLÁKAT
a „ 3 f e n y ő v e l 1 1 ••

Kivenni

o

birdetnKOy

A szarvasi államilag segélyy.ett ág. h.
ev. íanitőképzö-intézelbe áz 1915—16-ik
tanévben oly ép testti tanulók vétetnek
fel, kik 14-ik életévüket betöltötték, de
Í8 évesnél iiein idősebbek, a gimnázium,
polgári iskola, vagy reáliskola négy osztályát sikerrel végezték. A jó niagavise- t
íetü, szorgalmas növendékek tandíj, tápcl íj és bennlakás kedvezményében részesülhetnek, azonkívül ösztöndijat is
kaphatnak. Az intézet 20 teljesen ingyenes és 1U féldijas internátusi helyre
hirdet pályázatot. A Féldíjasok évi b7;50
koronát fizetnek s ezért lakást, fűtést,
világítást, reggelit, azon kívül betegség
esetén orvosi kezelést -és gyógyszert
kapnak, Ugyancsak pályázatot hirdet az
intézet ingyenes és féldijas köztartási
helyekre. Féldijasok 55 koronát fizetnek
egész évre. A növendékek atyai gondozásban és szigorú ellenőrzésben részesülnek. Kik ez intézetbe óhajtják felvétetni magokat s kedvezményekre szá-^
miianak, kórvényökef a következő dinhez intézzék: „A szarvasi ev. tan-képző
Nagyságos és Nagyíiszteletü Intéző Bi*
zpttságá". Az igazgatósághoz küldendő
kérvényben megjelölendő az óhajtott
kedvezmény. A kérvény mellékletei ¡ keresztlevél, iskolai bizonyítvány, orvosi
bizonyítvány, mely igazolja a folyamodó
ép S7ervezeící, szegénységi (községi) bizonyítvány. Részletes felvilágositástkészséggel ad az igazgatóság. Válaszbélyeg
csatolandó. A junius hó végén megjelenő évi „Értesítő" 10 filléres bélyeg
ellenében küldhető.
Szarvas, 1915» junius hö.
igazgatóság.

l e v e l e z ő , k i t ó t ú l is b e s z é l ,

Cím a

A k ö z p o n t i i s k o l á b a n elhelvezett sebesült katonák részére
adakoztak : Gróf Bolza Pál tésztát
földiepret, Dudás Pálné 1 drb.
kancsót és két poharat, N. N. 1
viragkosár, 2 tujafa, 12 cserép
virág, Aszódi János, tejet, Bencsik
András 2 üveg bort, N< .N 1
drb. sajt és
kiló kolbászt,
Sárkány Imréné tésztát és cigarettát, Frankó Jánosné tejet, mézet, Csernák jánosné málnát, Clementine von Mottony 20 koronát,
Cigléczky Mihály VII. k, 548 sz,
5 koronát, Kerényi Sománé süteményt, Fisbein Sománé süteményt.
FeiVét^li

Jelenleg is felmondatlan állásban lévő, teljesén hadmentes, m é r 1 e g k é p e s
főkönyvelő

HARMATI

szándékozók
JÁNOSNÁL

jelentkezzenek,

közjegyzőileg
hitelesített
bizonyítvány orvosoktól és
magánosoktól.

90—120

Csomagja 30, doboza 6 0 fill.
Kapahtó minden gvőgyszér-.
tárban és
drogériában.

Adakozzunk a Vörös
Kereszt Egyletnek I

HASZONBÉRLET
ÖZV. LENGYEL SÁNDORNÉ PUSZTA-KÁKAI

FÖLDBIRTOKA

1915. szept. 29-től kezdődő égy,
vagy több évre kisebb-nagyobb

2-3

parcellákban haszonbérbe kiadó.
ilágósitást ad á tulajdonos, vagy aíóíirott,

Dr.

5ZETT7ZŐ

GyULA

ÜGYÉSZ.

6535/915. ikt. sz.
Szarvas nagyközség elöljáróságától.
tr

Hirde Qé9V*
Közhírré tétetik, hogy a
gyapjúért követelhető legmagasabb ár megállapítása tárgyában
kiadott í 581/915 M. E. sz. kormányrendelet az egy kilogramm
tiszta gyapjúért követelhető legmagasabb árát állapítja meg, s e
szerint a tiszta gyapjú kilogrammjaként követelhető legmagasabb
ár :
Legfín. merinó gyapjúnál 0 K
szövet és fésűs AAA/AA 17 K
szövet és fésűs Á/B
15 I<

O
uCtJ

t/J
cd
ü
bű

t/i
C
3
CQ
(n
M
»l
üs
o

V a n
s z e r e n o s é m
a t. c. 3söz ö n s é g r t-ad.öm.á/sársi l i o z n i , Hogrjr
fíiziíst, p o r o s z I s ő s z é n ,
feox,
fas z é n ós niász*ü.zletet n y i t o t t a m ,
T e k - f o g y a s z t ó közönség* szív e s p á r t f o g á s á t k é r e m xxj v á l l a l a t o m i L O z ; A. m e g r s z o k o t t
szolid.

¿a

t/i
O
u»0
w
o

4-4.

G B O S S

3N •
t/i
tö
CD
«—.

13
V
h
<U
¿X

1915, junius 27.
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használata által arca
tiszta, üde és bájoslesz.
A Margit-Créme a főrangú hölgyek
kedvence szépítő szere, az egész világon el van terjedve. Páratlan hatása
szerencsés összeállításában rajlik, a.*bör
azonnal felveszi és kiváló hatása már
pár óra alatt észlelhető. Mivel á M a r g i f - C r é m e t utánozzák és hamisítják,
tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt
elfogadni, mert csak ilyen készítményért
vállal a készítő mindennemű felelősséget. A M a r g i t - C r é m e ártatlan, zsírtalan, vegytiszta készítmény, amely a
külföldön általános feltűnést keltett.

Ajánlja ujonan és dúsan b erendezett arany-, ezüst- és
' * ékszeráru, továbbá valódiés china-ezüst evőeszköz
és dísztárgyak raktárát.
Vlesz és becserél magas ár on bármilyen mennyiségben
v
töredék arany- és ezüst árut, brillantot és gyémántot.
Klagy választék mindenféli2 zseb-, fali-, harang- és
• • hárfaharang ütő inga ór•ákban, látszerészéti cikkekben és tajtékárukban.

Ára I K. — Margit szappan 70 fillér.
Margit-poüder K L20% —

FÖLDES KELEMEN
Kapható ;
Laptulajdonos: ÖZV. SÁMUEL ADQLFNÉ.

Kiadó: DR. SÁMUEL ANDOR.

ARUKAT

Ci. n>. gyógy árút, kötszert, i
tartási cikkeket, gún)fi)iár(it>
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, az „í
Nyomatott Sámuel Adolf könyvnyomdájában Szarvason.

Bugyis Andor, Teffert
merészeknél
Szarvason.
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