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

Nyiltiérbea egy sor közlési dija 50 f.
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Az ember fizikai ereje, szellemének félelmetes halalma,
lelkének cs odás energiája soha
sem volt annyira igénybe véve, mint a most duló világháborúban. Sziklákat robbant,
fedezéket épit, járhatatlan utakat javít, hidakat rögtönöz,
borzalmasan pusztító lövegekkel dönt romba sziklaszilárd, hatalmas erődítményeket, házakat,
utcasorokat,
templomokat, jólétben dúskáló, ragyogó palotákat. Ha
az a roppant mennyiségű,
fizikai, szellemi, erkölcsi energia az a képtelen nagy pénzhalmaz, mit óriási mennyiségben rombolásra és gyilkolásra pazarol a nekidühödött emberi indulat, mind a
békés haladás számára jutott
volna, óh hány iskola, hány
emberbaráti intézmény, hány
kulturálisalkotás szolgálhatná
az emberi tökéletesedés és
nemesbülés célját? A szétrobbant s értékes munkás
emberek életét megsemmisítő
lövegek árából hány nyomorgó, éhező, szenvedő ember könnyeit lehetne letörülni ? Öldöklő ágyuk számára vitték el a harangokat.
És nem-e százszorta szebb,
nemesebb, az emberi méltóságot magasabb piedesztálra
emelőbb áldozat lenne, ha a
meglevő ágyukat is harangokká öntenék át, hogy a
gyűlölet és kapzsiság helyett
békére, szeretetre s istenfélelemre buzdítanák az embereket ? Hiszen ezen a rövid kis „ha" szón fordul
meg minden, ez hozhat áldást és sikert minden emberi munkára s viszont ez
tehet tönkre minden értékes
alkotást, mit fizikai, anyagi
erkölcsi, s szellemi erők
szövetkezése létesített. Es
bizakodunk a jobb időkben,
ha majd a háborúnak vége
lesz. Igen, ha majd vége
l e s z ; hogy mikor
?
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Társadalmi

ki

tudja

Az öc&ödi ;, V ö r ö s K?r?szta
körbáz j í i M i í i n j a .
November 8-án mult egy
éve, hogy Ö c s ö d ö n felállították a „Vörös Kereszt" katonai kórházát A derék magyar község lelkes és áldozatkész lakossága, kiváló vezetői, élükön Csapó Péter
ref. lelkésszel, a legodaadóbb
fáradozással igyekeztek gondoskodni a beteg katonák
kifogástalan ellátásáról és
ápolásáról. Ezen egy év alatt
2 7 0 katona részesült ápolásban s közülük csupán egy
súlyos beteg halálozott el.
A kórház létesülésériek évfordulóján lélekemelő és megindító ünnepély volt a kórházban,
melynek
elnöke,
Csapó Péter, lelkes beszédet intézett a katonákhoz.
Kívánunk minél több sikert
a kórház áldásos munkásságára.

Szarvas ifjúságának is kedvelt, tehetséges tagja volt
Dr. Micsinay Pál ügyvédjelölt, ki a déli harctéren teljesített szolgálatot. Mult hó
24-én őrségen lévén, József
főherceg beszédbe elegyedett
vele s feltűnt neki a közlegénysorban levő ifjú nagy
intelligenciája. Nevét feljegyezte s Ígéretet tett, hogy
a tiszti iskolába juttatja. Néhány nappal később rohamban vett részt s egy közelében
lecsapódó gránát szele a magasba dobta s amint visszazuhant a földre, belső elvérzés folytán kiszenvedett.
A hősi halált halt ifjú vitéz
emléke igaz kegyeletet érde-
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Szarváslak: Bircsák Mihály 10,
h. gy. e. sebesült, Bartók II. Pál
89. gy. e. sebesült, Brusznyiczky P.
89. gy. e. meghalt, Czeperkó^ János 3. h. gy. e. meghalt,

hetilap
ENDRE

Mihály 89. gy. e. meghalt, Gregus
Gy. 89. gy. e. sebesült, Medvegy
János, Molnár György, Mravik Mihály 89. gy. e. valamennyi sebesült, Skorka János 101. gy. e. sebesült, Belicza György sebesült,
Bienyik András sebesült, Brachna
István sebesült, Gselovszky Pál
sebesült, Csikai György sebesült,
Csonka Pál sebesült.
Békésszentandráslak: Csík Pál
őrvezető 101. gy. e. sebesült, Molnár T. János őrvezető 10. gy. e.
sebesült, Paraszt Mihály 101. gy.
e. hadifogoly, Házi Lukács sebeKondoroslak : Baila János
halt, Fábry András sebesült.

az ág. h. eV.
E hó 10-től 14-ig terjedő időin folyt le az ev. egyházegyeíem közgyűlése Budapesten, melyen Szarvasról Haviár Dani, mint
több bizottság tagja, Mocskonyi
József a főgimnázium s Krecsmárík Endre pedig a tanítóképző részéről
jelentek meg. A 104
pontból álló tárgysorozat több
ügye keltet hatalmas vitát, így
pl. az egyházi iskolák számadásainak és költségvetésének a miniszterhez való beterjesztése, a
suplikálás eltörlése, a szarvasi tanítóképző átszervezése, a hódmezővásárhelyi egyház felébbezése,
az amerikai hívek gondozásának
kérdése stb.
Nem egy vitában oroszlánrésze
volt Haviár Dánielnek, ki valósággal ragyogtatta fényes jogi tudását e gyűlésen s irányította az
egyetemes gyűlés nem egy határozatát.
A hódmezővásárhelyi felebbezés alkalmával igen érdekes epizód játszódott le. Haviár Dani a
bonyolult ügyet épen javában ismertette a hallgatóság előtt, amikor
az elnöklő báró Prónay, nem figyelvén a szónokra, halkan beszélgetett egy bizottsági taggal.
Ezt Haviár észrevevén, beszédében megállott, mire az elnök észrevevén a beállott néma csendet,
szinte megriadva hagyta abba a
beszélgetést s teljes odaadással
figyelt a szónokra.
A suplikáció eltörlésének kérdéséhez Keviczky László békési
föesperes is hozzászólott, hatásos
okfejtéssel érvelvén a suplikálás
intézményének meghagyása itielA gyűlés délelőtt és délutánonként tartott s f. hó 13-án d*. u.
Va2 órakor ért véget. Békésmegye sok kiváló egyházi és világi
kapacitással volt képviselve e

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

— Kérelem. Közeledik a karácsony, a családok legszentebb
ünnepe. Boldogok azok, kik azt
otthonukban, a szeretet melegével körülvéve tölthetik el; de
hányan és hányan idegenben,
részben a harctereken a leghősiesebben küzdve, részben e harcokban kimerülve, megsebesülve
kórházakban, távol családjuktól,
töltik el a szeretet ünnepét. Szent
kötelessége a magyar társadalomnak, hogy hazánk szabadságáért
küzdő katonáink karácsonyát derűsebbé tegye. E cél vezet engem is, amikor azzal a kéréssel
fordulok városunk minden nemes
ügyet szívesen szolgáló közönségéhez, jutassák el hozzám adományaikat a tornacsarnoki kórház
beteg katonái részére, hogy az
összegyűlt pénzből, adományokból karácsonyfát állítsunk fel számukra s ezzel némileg feledtessük velük az otthont, vegyük mi
körül meleg szeretettel.

Dr. Haviár

Gyuláné.

— Halálozás. Őszinte részvéttel
értesülünk egy őszinte tiszteletnek
örvendő úrinő halálaról. Csapó
Mária f. hó 14-én este fél 9 órakor, 45 éves korában jobblétre
szenderült. Hosszú szenvedéstől
váltotta meg a halál az elhunytat.
Temetése f. hó 16-án d, u. 2
órakor ment végbe nagy részvét
mellett. Tetemét az ev. uj-temetőben* családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. Béke hamvaira !
— Békésszentandrás orvosa.
Dr. Simkovics*
György békésszentandrási veterán orvos nyugalomba vonulván, helyébe Dr.
Rochel
Aurélt választották, ki
nemcsak Békésszentandráson, de
a környéken is igen nagy népszerűségnek és keresettségnek ör— Uránlaeloadás az „
Az „Árpád"-szálló hatalmas
dísztermében a nálunk már többször megfordult fővárosi író: Király Pál tanulságos urániaelőadást
tartott ugy az ifjúság, mint a
felnőttek részére. A mozgóképekkel kapcsolatos felolvasás cime
i}nt<
előadást mindvégig nagy figyelemmel és érdeklődéssel

SZARVAS ÉS VIDÉKE
—

Hadikölosönjegyzós.

— Mackensen magyarországi
keresztapasága. Egy lieblingi ev.
lelkész keresztapaságra kérte fel
a hires Mackensen tábornagyot,
újszülött fia számára. Mackensen
a következő levéllel válaszolt a
boldog apának:

— Csontváz a k e r í t é s
alatt. Egy szarvasi földmives,

1915. november 21.

— Az első hó. Csúnya zi-

mankós széllel beköszöntött az első
Szarvas lakossága ugy az előző,
Farkas Mihály a II. ker. Szent- hó is és utána olyan fagyos szélmint a mostani III. hadikölcsönIstván utcában levő háza keríté- vihar dühöngött az elmúlt héten,
sét javította. Oszlopot ásván le,
nél méltóan szép összeggel szeegy méter mélyen a televény föld- hogy valósággal beillett amolyan
repel a jegyzők sorában. Különöben hatalmas csontvázra akadt. fiók-bórának,
sen derék takarékintézeteink buzI\omár Pál II. é. tan. képzős nögólkodásának köszönhető a ki— Téves híresztelések az ezQst
vendék. a váz kibontásánál jelen
„Tisztelendő
uram
azt
kívánja,
hogy
váló eredmény,
lévén, a gazdától nagy kunyorá- koronásokról. Nem egy pénzügyi
október 12-én született fiának keresztlásra megkapta a sérült koponyát lap azt a hirt közölte néhány hétA békésszentandrási takarékapaságát vállaljam el. Ezt annál szis a váz joboldali kulcscsontját s tel ezelőtt, hogy a mostani ezüst
pénztárnál a III. hadikölcsönre
vesebben teszem meg, mert október
l\recsmárik
Endre képzői tanár- koronások csak nov. 15-ig ma1'2-ike anyám születés napja is, aki
736.800 koronát jegy eztek, ebből az
Isten kegyelméből szivem boldogsá- nak adta át, megvizsgálás céljáradnak forgalomban s aztán értéintézet saját részére 250 000 ko• gára az ön fiának születésekor éle- ból. A megállapítás szerint 60 év
küket vesztik. Némely községekronát jegyzett, úgyhogy előző
tének kilencvenedik évébe lépett. Ra- t körüli férfi csontvázából valók e
ben ezt még ki is dobolták. Illejegyzéseivel együtt- 400.000 korogyogjon a napsugár, amely újszülött- leletek. Keskeny feje, sürü szemöldöke s szabályos keskeny arca tékes helyen nyert információ
nával lép az állani hitelezői sojével házába vonult, mindig fölöttük
s fejlődjék a kis Herwart szüleinek lehetett az illetőnek. Fogai kitűnő
alapján azonban közölhetjük, hogy
rába. Az intézet kiváló vezetői haállapotúak.
A
kulcscsont
fejlettsége
örömére férfiúvá, aki derekasságával
ezidő szerint ilyen törvényes inzafias kötelességüknek teljes mérs erős görbülete hatalmas izommindig becsületére váljék német
tézkedésről szó sincs.
tékben eleget tettek.
származásának. Isten áldja! Macken- erőről s erős kézimunkáról tanúskodik. A fehér és tömött csont— Pályázat lelkész! állásra.
— A csalán m i n t valósásen. «
fc
kéreg
alapján
ítélve
150—
200évesVeres József esperes halálával
— A posta figyelmeztetése. nél nem régebbi e lelet. Nem le- gos csodaszer. A pamut pótmegüresedett orosházi felvégi lelA postaigazgatóság felkért ben- hetetlen, hogy a betyárvilágnak lására gyűjtendő közönséges gyomkészi állásra a békési esperesség'
nünket, hogy figyelmeztessük \ á egy láb alól eltett áldozatáról van növényünk, a nagy csalán valóvezetősége a pályázatot november
közönséget arra, hogy gyorsan szó. Az bizonyos, hogy kemény- ságos csodaszer. Szárának rostfej ü legény volt e megzavait nyu- jaiból szövetet készíthetni. Szárított
15-iki lejárattal meghirdette s a
romló küldemény feladásától a galmu egyén 1
választást még ez évben, valószílevelei jó takarmányt adnak. Az
hidegebb idő beáltáig a saját jól
nűleg karácsonykor ejtik meg.
— B é k é s c s a b a életreva- érett csalánmag elsőrangú takarfelfogott érdekében tartózkodjék,
— Zanulóifju a „Vörös Kereszt" mert a mai vasúti közlekedési vi- l ó s á g a . Békéscsaba községe a mány a baromfiak számára, tőle
kórházban. A helybeli tanítóképző szonyok mellett a postai csoma- hus és tejmizerián radikális mó- még télen is szorgalmasan tojnak
intézetnek volt 111-ad éves növen- gok, még a Budapestre szólók is don akkép segit, hogy 20U0 drb. a tyúkok. Kemény, vén hus, csadéke Piüszky
János, ki még a legfeljebb a feladást követő ne- sertést s 200 hollandi tehenet fog lánlevelekkel főzve, megpuhul.
tavasszal hadbavonult s mint őr- gyedik napon juthatnak a címzett beszerezni.
Nyers hus csalánlevelek között
vezető küzdött hősiesen az olasz kezébe.
— Kinek kell olcsó varrógép ? sokáig eláll. Csalánlevelektől a
harctéren. Vitézségéért kitüntetésre
— Gyűjtik a csalánt. A kul- Igen jó karban levő „Avrana" tehenek igen jól tejelnek s bizolett felterjesztve. A sok viszon- tuszminiszter felhívást intézett az varrógép jutányos áron eladó III. nyos betegségekkel szemben eltagság erősen megviselte egész- összes iskolákhoz, hogy a gya- ker,, Lehel-utca 102. szám alatt. lentállóbbak lesznek.
ségét s most a szarvasi „Vörös potbehozatal megszűnte folytán
Kereszt" kórházban üdüh A lel- pótló anyagokra lévén szükség,
kes ifjú hő vágya, hogy mielőbb gyűjtsenek csalánt minél nagyobb
visszatérjen ismét a harctérre. Ez mennyiségben. A csalán rostjaiUjabb kritika a , Hona nemes, hazafias áldozatkészség ból ugyanis kitűnő szövő anya*
nan a bovaa c. müröl.
örvendetes biztosítéka annak, hogy gotjíészithetni. Csak a csalán szá- „Az Újság" nov. 12-ik:
Művezetőnk bátyja, ki a háború kezdete óta harcol
ahol majd ilyen tanítók fognak rára van szükség, melyeket össze- számában lapunkszerkeszfenti cimü müvéről az oroszok ellen, az alábbi hazafias Szellemtől áthabuzgólkodni a népnevelés körül, gyűjtve és megszárítva küldik e) tojének
a következő kritika jelent tott választ intézte hítvestársának levelére, amelyet
ott a magyarság ügye jó kezek- a tanfelügyelőséghez s innen to- meg: „Krecsmárik Endre érdemesnek tartottunk mi is itt e helyen közölni.
most megjelent tanulmáben lesz.
*
vábitják. A szarvasi intézetek if- nyában
figyelemreméltó
— Sok az esö s kevés az júsága nagy* buzgalommal s a szó készültséggel az élet probboncolgatja.
A
Igaerö. Nagy az aggodalom a szoros értelmében keztyüs kézzel lémáját
létrejövés és felbomlás
gazdák között. A sok eső miatt
álasí.
természetbölcseleti sarktésztás földet bajos szántani s gyűjti a csípős csalánt.
elvére támaszkodva, az
test mechanikáját,
bevetni. Az igás erő hiánya is
— Dolgoznak a rabok. A bé- emberi
ílérdi leoelében az én Ricsi párom:
a
szerves
élet feltételeit és
hátráltatja az őszi munkát s alig késmegyei rabok mezőgazdasági
folyamatát vizsgálja. SzíMessze járeíi mostan, merre ? Milyen tájon ?
egyharmadát lehetett elvégezni
nesen ismerteti az evolumunkát
végeznek
s
e
hasznos
eddig az őszi buzavetésnek.
cionizmust, a nem keletíleletneR, nyugatnaR, észaRnaR nagy délneR?
foglalkozásukkal, hivatalos kimu- kezését, az erre vonatkozó
— Tanitónőképzök. A szarvasi
Messze eresz földön, merre? $egyan éleR?
tatás szerint, 1071 koronát keres- elméleteket, a magzat élettanát, az anyasággal kapev. tanítóképzőnek női tanítóképtek. A pénzszerzés ezen módja csolatos kérdéseket, á test
zővé való átszervezése a háború
Megirom hál neRed én édes bús szentem:
reájok nézve bizonyára nehezebb, fejlődésének föltételeit, az
öregedés
tüneteit
és
ellenután megkezdődik. A nemrég
de becsületesebb annál, mely mi- szereit» a halál bekövetke}le buslaRedj érteni) hisz' oelünR az Isten.
tartolt egyetemes gyűlésen örvenzésének
fiziológiai
és
nem
att összeütközésbe jöttek a törJfarcélünR ¿szaftén, Releten, nyugaton,
természetes okait s kultúrdetes tudomásurvették ezt, ugy
vénnyel
történeti áttekintést ad az
UZDC fii a muszRát irdatlan útafien.
azt is, hogy a dunántuliak szinegyes népeknél divó temet— Csak e g y hajszálon kezési szokásról. Végül
tén állítanak fel egy ev. tanitóf ü g g a csecsemő élete, ha szakszerűen ismerteti a
nőképzőt.
Golyózápor Rézben, ha előre megyünk,
emésztésze nincsen rendben. Ép- test bomlási processusát.
Könyve kétségkívül sok
— a községi Ismétlőlskolában pen ezért ne mulasszon el gyer- szükséges
Istenem segíts meg I rebegi ajaRunR.
tudnivalót taris kezdetét veszi a tanítás. Beira- mekének idejekorán Nestlé-lisztet talmaz."
Es ha a sioító gránát RözénR talál,
Tanulságosnak
tartjuk
tás nov. 24-én szerdán és nov. adni, ami által a jövőre nézve
A pégzet így hozta: ez a hősi halál 1
magát csak súlyos fájdalmaktól megjegyezni, hogy a meg27-én szombaton d.u. tya 2—4-ig és szemrehányásoktól óvja meg. rendelők között különösen
hadban levő katonák szelesz. Beiratási hely az í. osztály Pröbadobozokat és
tanulságos arepelnek
nagyobb számDe azért édesem legyél csaR nyugodtan,
részére Piliszky iskola, a II —III. röpiratot a gyermeknevelésről tel- inál. Még Kariiltiából is
öolt enneR, oége is lesz majdan,
osztály részére Pataki iskola. A jesen díjtalanul küld a Henri jött rendelés. Több magas
állású tisztviselő is szereípe a eljön egyszer az a boldog éra,
rendes tanítás dec, 1 -jén kezdő- Nestlé cég, Wien, L, Biberstrásse peí a rendelők között.
64. e.
Megrendelték a többi ködik a ferit jelzett
iskolában,
Az
a legszentebb napja,
zött Korbély Géza sárosi
Ugyanekkor lesz a beiratás és a
— Ahol olcsóbb a petróleum. főésperés, Sipös László
tanitás kezdete a külső ismétlő- Németországban még a petróleum győri kir. táblabíró, RátAddig is naponta híoén imádRezzál 1
lioiiyr Ákosné kiváló gentry
iskolákban is, de csak Lipták Mi- . árát is maximálták s ott 36 fillér- színész felesége slb. Igen
ftérem én is Istent, hegy oezessen
hály siratöi és Melis Mihály ó- ért kaphatni egy liter jó petróle- tanulságos az is, hogy
Szarvason, a társadalmi ás
És ha teljesül majd hon óhajtott
szőiői lanitók iskolájában. A töb- umot s nem olyat, mint nálunk szellemi élet néhány vezető
ölelem az én Ricsi párom I
biben* okleveles tanítók hiányá- pl. 80 fillérért, mely hitványul ég, faktorán kivül csak kevesen vették meg e müvet.
Orosz harctér, 1915 nov. 2,-án.
ban, isméttőiskolai tanítás nem ellenben az árusoknak nagysze- Szóval senki' sení lehet
próféta a saját hazájában.
lesz.
rűen világit a zsebébe*
József*
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3.

— Csomagfeladás korlát a z á s a . A postai csomagok torlódása oly mérveket öltött, hogy
egyéb intézkedéseken kivül a magán csomagfeladás korlátozása elkerülhetetlenné vált.
A gyulai
postahivatal értesiti a közönséget,
hogy a postaigazgátóság rendelete
folytán egy-egy féltől naponkint
csak 20 csomagot vesz fel, Jelen
korlátozás a szükséges csomagok,
valamint az ércpénzt, élelmiszert,
papírpénzt tartalmazó csomagok
feladására nem vonatkozik.

— F e l k é r j ü k azon t előfizetőinket, kik lapunkat bármi okból
nem kapják pontosan, szíveskedjenek azt a kiadóhivatalban

fl „Vörös Keresztnek" adömá.nyoztak : Novodonszki Pál 40 K,
Gyurcsan György 101 gy. e, Táb.
p 60. 4 K 9f) f, Jelen Pál IV k.
176 sz. 48 K, Kelló Gusztáv ur
utján Pribelszky Márton 200 K,
Janurik Mátyás 30 K, Komár
György 20 K, Frankó Györgyné
lis Erzsébet 10 K, összesen:

f.

Jeszenszky

fl központi iskolában levő sebesültek részére adakoztak: N. N.,
libamájat és töpörtyűt, özy. Nyáesik Sománé virágot, Farkas Sománé tiz koronát karácsonyi ajándéknak Tusjak Jánosné egy nagy
kenyeret és egy sajtot, Ádász Jánosné virágot.

be-

^

r

községi, közigazgatási, ügyvédi, közjegyzői, modern
és ízléses több színnyomású meghivók, eljegyzési és esküvői kártyák,
névjegyek, üzleti számlák, levélpapír és borítékok, f a l r a g a sz o k,
gyászlapok, részvétnyilatkozatok stbi
pontosan és Jutányos árban készíttetnek
A m U E L könyvnyomdában
ZARVAS, Bellczey-út 9 sz.

ÖZV. B L A S K Ó J Á N O S N É
Kössuth-utcai házában egy
üzlethelyiség, egy utcai bútorozott külön bejáratú szoba
és egy kétszobás udvari
tiszta lakás mellékhelyiségekkel együtt a z o n n a l kiadó.

Bőtf«bb«t a t ű l a j d o Q o S Q á l .

jelenteni.

Adakozzüok
evél a

szerkesztőhöz. a „ V ö r ö s

Teljes pártatlanságunk megóvása cél; ából kötelességünknek tartjuk az alábbi
hozzánk intézett levelet közölni:

a Tekintetes Szerkesztő Űr I
Engedje meg, hogy becses lapjának
október hó 24. számában „Aucliatur et
altéra pars" címen megjelent levélben
felsorolt tényekre vonatkozólag a következőket közölhessem:
Az uj plébános előtt megjelent 28
krakói szülőnek majdnem felével a IV.
kerületi róm. fcátíi. vegyes iskola tanítónője perben áll, ugyanis a tanítónő rágalmazás.-/ miatt kénytelen volt őket a
bíróságnál feljelenteni.
Hogy egy tanitót vagy tanítónőt állásából elmozdítsák vagy jobb esetben
egy kínálkozó, de mindenesetre nem
megfelelő csere által előbbi állásából
eltávolítsák, arra semmi esetre sem lehet ok az, hogy az uj plébános előtt megjelennek azon szülők, kikkel a tanitónő
perben áll s kijelentsék: ¿,A míg ez a
tanítónő van ott az iskolában, oda nem
adják gyermeküket, inkább nem járatják sehová." Az igen tisztelt „egy katholikus" bizonyára tudni fogja> hogy a
szülőknek e tanévben is kötelességük
iskolába járatni gyermekeiket a vallásés közoktatásügyi m. kir. miniszternek
folyó évi aug. hó 19.-én "i683—1915.
eln. sz/alatt kelt körrendelete értei mében.
Az szintén nem lehet ok az elmozdításra, ha valamelyik krakói szüíö hithagyással fenyegétődzik. A „sehová
újból nem íratta be" ismét nem ok.
Tessék a törvény szigorával élni, amit
a körrendelet ez évben sem függesztett fel.
Legyen szabad a tekintetes Szerkesztő Úrnak egy kis statisztikával szolgálni: A róni. kath. vegyes iskolába
az idei tanévre beiratkozott 44 növendék. A piactéri róni. kath, leányiskolába
54 növendék. E számok világosan mutatják, hogy a külömbség nem oly óriási. De tegyük fel, hogy a külömbözetí
10 növendék a vegyes iskolába iratkozott volna, akkor vájjon ez az ottani
tanítónak állását megrendítette volna-e ?
Hisz köztudomású, anyakönyvilcg igazolható, hogy éveken keresztül a vegyes
iskolába kétszer annyi növendék járt,
mint a leányiskolába s olyanok is, kik
a leányiskola kerületéhez tartoztak és
azért az ottani tanító állása mégsem
rendült meg.
Fentieket szükségesnek véltem a teljes világosság kedvéért közölni.
Maradiam a tekintetes Szerkesztő
Úrnak igaz tisztelője:

fyégy másik kmiboilkusS

KertSzt"

E g y l e t n e k

C I £ R O M O £ minden tekintetben (izben, zamatban)
teljesen helyettesíti a

Szarvas nagyközség elöljáróságától.

HirdetiQCoy.

Próbaüveg ;

h a s z n á l j á k köhögés, hurut, rekedtség, elnyálkásodás és
szamárköhögés ellen a

féle MELLKÄRAMELLÁKAT
•• a „3 f e n y ő v e l " -

Szarvas nagyközség elöljárósága
(megfelel 10 citromnak) 70 fillér,
közhírré teszi, hogy a m. kir. Kereskedelemügyi miniszter úr a háközjegyzőileg
hitelesített
(megfelel 20 citromnak) 1 K 40 f.
borúban rokkanttá vált katonákbízönyitvány orvosoktói és
nak mielőbbi kereset képessé témagánosoktól.
t09—120
telét a maga részéről is előmozdíCsomagja 30, doboza 6 0 #111.
tani kívánja és ezért az olyan béna
„Magyar Korona" gyógyszertára
Kapható minden gyógyszerlábu, vagy lábukat vesztett közöá4-11
tárban
és
drogériában.
hadseregbeli haditengerészeti honvéd népfölkelő és csendőr egyéneknek akik végleg rokkantaknak
•••
• •
• •
•
•
tekinthetők, 30 évesnél nem idő• •
• •
sebb és legalább 4 középiskolát
• a
végeztek, kellő kiképzés után á
x :
: :
• •
•
•
• •
m. kir. posta és távirda intézetnél
• •
• a
a távirdai és távbeszélő kezelés aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
terén állásokat szándékoznak biz••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a
tosítani. A jelentkezők kiképzés
végett 3 hónapi távirdai és távbeszélő tanfolyamra a posta és
V!
távirda igazgatóság székhelyeire
(t. i. Budapest, Kassa, Kolozsvár,
U
Nagyvárad, Pécs, Pozsony, Sopron, Temesvár és Zágráb) beidézjsztelettel felhívom úgy a
tetnének és vizsgát tennének azután pedig mint dijnokok megfeI, mint a t.
leli* napidíjjal alkalmaztatnának.
A távirda és távbeszélő vizsga
ség figyelmét a már
letétele után legkésőbb hat hónap
múlva a postai szakból általában
i• l•
• §
elméleti és felvételi szolgálatból
gyakorlati szakvizsgát is kötelesek
a.
• r
lennének letenni és a létszám viszonyokhoz képest, de 1 egalább
egy évi dijnoki szolgálat után
9•• •«•
a hol kiváló árukat tartok eladásra,
posta és távirdai kezelőkké vagy
t« !f 5 felhivom a t, közönséget, hogy •• «•
segédtisztekké való kineveztetésre.
• •
igényjogosultságot szereznének. A
saját érdekében Igyekezzék minkezelő kezdő évi fizetése (java• •
denki téli szükségletét annál is
dalmazása) évi 1100 korona és
inkább mielőbb beszerezni, mert a
szabályszerű lakás pénz, a senapról-napra való áremelkedés nagyon
gédtisztekké 1400 korona fizetés
• S
és szabályszerű lakpénz és az
kívánatossá teszi azt.
, , „ ,
Tisztelettel
\
elérhető legmagasabb állás javadalmazása a legmagasabb fizetési fokozatban évi 3800 korona
fizetés és szabályszerű lakpénz*
H
OROSHÁZA.
Amennyiben a csonkult és bé2—3
nult hadi sérültek közül valame••••••a*
•••»•••••••••••••••••••••••••••••••••«••••••«•a
lyik ezen tanfolyamokra való fel- ••••••••••••••••••••••••••••a•••aaaaaa••••••••••••••••aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
• •
a *
vételét kívánja, ezt a parancsnok::
• s
ságnál mielőbb szóbelileg jelent::
H
sék be.
13
l!
Szarvason, 1915 november 12-én,

\
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1
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Elöljáróság.

•• • • •

!\
«• ••
• ••
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Csodahatású szer fagy oit

fcfijé

, ugy serdülő gyeráltalános
niekeknél) mint felnőtteknek és idősebb
egyéneknek a legjobb vérképző és erősítő a

testrészek gyógyítására.
Uj fagyás 2 nap alatt jó lesz.
E g y egész a d a g á r a 5 korona,
„
„ 3 korona.

doboznak 2 K 20 f
1 K 20 f

I civeg á r a 2

korona.
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Szarvas. 4

A j á n 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.
választék mindenféle zseb-, fali-, harang- és
Nagyhárfaharang
ütő inga órákban, látszerészeti cikkekben és tajtékárukban.
és

OVonjdai

n)úi)kák

olcsó árbao készüloek

Óra- és

köi>yv o y o n ) d á j á b a o
SzanfaSoi) Beíkey-út.
Laptulajdonos: ÖZV. SÁMUEL ADOLFNÉ.

Kiadó: DR. SÁMUEL ANDOR.

buzapác a vetőmag csávázására
ci S z ö g és g o ti? b a c $ i r á ellen.
Törvényesen védve. Olcsó ár,
kényelmes kezelés és a csiráképességéiiek lényeges
emelése.

íi.

n),:
•

ci

maghoz

szerezhet be a
Mezőgazdasági vegyi laboratórium

Budapest, V., kerület Vilmos császár-iít 6. szám.

Szarvason kapható:
B á r á n y Béla, özv, Holéczy

Gusztávné.
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