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SZERKESZTOSEO : 
Belicey-út 9 szám, hová á lap szellemi 
részét illető közlemények küldendők. 
Kéziratot a szerkesztőség nem ad vissza., 
ÍSyltttérben egy sor közlési dija 50 f. 
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PBLBLÖS SZERKESZTŐ: KRECSMÁRIK ENDRE 

KIADÓHIVATAL : 
Belicey-út 9 szám, hová az előfizetési 
•• és a hirdetési pénzek kliklendök. -
Előfizetés: Egész évre 8k, fél évre 
4 k, negyedévre 2 k. Egy szám 20 t 

Az isién em ber m egható tragédiá-
jának emlékezete előtt állunk. Oh 
mennyi hamisság, mennyi képmutatás 
van mibennünk, kik a kereszt előtt 
fájó bűnbánattal, az élet által fakasz-
tott ezer sebtől vérző lélekkel boru-
lunk térdre! Megsiratjuk a keresztre 
feszitett Megváltót, mivelhogy miéret-
tünk szenvedett gyötrelmes, kínos ha-
lált, de méltókká még sem tudunk 
lenni hozzá. Tanjtását, igéit hálátlanul 
és balgán felre lökjük. Szeretet és 
béke helyett vér, átok és nyomorúság 

' támad kezünk nyomán. Mintha az 
egész világ ádáz gyűlölettel fordulna 
az igaz utat jelző Jézus Krisztus eK 
len? Az ágyuk dörgése, a fegyverek 
csattogása, a velőkig ható csatariada-
lom mintha mind azt harsogná „fe 
szitsd megj feszHsíHrieg!?"« Szégyen-
teljes ünneplése lesz ismét húsvétnak 
Nem imára kulcsolt, ájtatns lelkek, de 
vér, könny, jaj és halál .ünnepelnek 
O h nem így gondolta ezt a Megváltó, 
mikor a keresztfán csendes béketűrés-
sel adta ki utolsó lehelletét. De alig 
hangzott el az „elvégeztetett", az em-
beri gazság és hitetlenség alig oltá ki 
a legnemesebb életet, az ég elsötétült 
s a föld megreszketett. Mjntha a vég-

' ¡télét akarta volna romba dönteni az 
egész világot? És ki ne érezné, hogy 
közeledik a* nagypénteki tragédia? Az 
Isten ujja kezdi éreztetni hatását min-
dénfelé. Milliók és milliók keresik szom-
jas ajakkal a béke forrását s ha majd 
elérkezik az igazi húsvét reggele* bűn-
bánattal fogjuk elismerni, hogy végső 
győzelmet sohasem az erő, a fegyver 
aratott, arat és fog aratni, hanem a 

és szeretet . . . 

vekből veszi, nelyekben szerinte min-
den e l van mondva, csak érteni kell 
a c írás szavát. E mindentudó szent 
i 'önyvek alapján megjósolta, hogy a 
háború 1918. február havában ér véget. 
A döntő ütközet Törökország égy 
hegyvidékén lesz. A háború legújabb 
eseményeként az amerikai, japán és 
angol hadihajók egyesült támadását 

s a semleges allamok is 
íanak a hadakozók sorába. Háború 
után Olaszország földrengés és tűzeső 
áldozata fesz, az angol szigetország 
pedig a tenger mélyére süly ed. Szép, 
szép a derék szabómestei nek ez á 
mélységes jósló tudománya, de sokkal 
fontosahb kérdés, hogy tud-e jó nad-
rágot készíteni? *' 
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A kenyér- és lisztmizériák napja 
leáldozóban a hatóságnak egy igen 

í talpraeselt, helyes í r iézkedése követ-
j keztében. Nevezetesen s kenyér- é* -
! liszfcédulák ellenében több napra min-
j denki előre kapja, lisztben, a kenyerei is. 

És mert így mindenki reá lesz utalva a 
kenyérsütésre, sokkal olcsóbban jut 
kenyérhez, mir.tha azt a kenyérüzle-
tekben kellene megvenni pokolian és 
indokolatlanul magas áron. A lakosság 
körében nagy megelégedést és örömet 
kel ett ez az életre való humánus in-
tézkedés. 

A k i a b á b e r ó 
fü .eg jóSol ia , 

Egy budapesti szabó ember cso-
ra járnak, kiről az a hir, hogy cso-

dálatos módon belelát a jövőbe s a 
mozgósi tástól kezdve pontosan meg-
jósolta előre a háború nevezetesebb 
' e seményJ t . Jóslásait zsidó szeutköny-

a nyomorgó tisztviselők. 
Az intelligens osztály megbecsülni 

való, értékes elemei az állami hivatal-
nokok. Elemi egyszerűséggel s a leg-
csalhatatlanabb adatokkal lehet bizo-
nyítani, hogy a képtelenül nagy hábo-
rús drágaság a legnagyobb nyomorba 
sodorta ő k e t A felsegiiésükre eddig 
tett intézkedések nem elegendők. — 
Ezért most országos mozgalmat indí-
tották kibírhatatlan helyzetük javítása 
érdekében s a fővárosban nagy gyűlést 
óhajtanak tartani a húsvéti ünnepek 
alatt s ennek szervezésére az „Állam] 
Tisztviselők Orsz, Egyesület" ét kér-
ték fel. 

A tisztviselők akciója arra birta 
a pénzügyminisztert, hogy az állami 
hivatalok főnökeihez forduljon véle-
ményért . Megküldötte nekik a hozzá 

érkezett emlékiratot. A hivatalfőnökök-
höz küldött leiratában elmondja, hogy 
a kormány a köztisztviselők fizetésé-
nek javítását személyi pótlékokkal és 
a helyi viszonyoknak megfelelő ter-
mészetbeni kedvezések nyújtásával kí-
vánja megoldani. Miv^I az eddigi be-
szerzési előlegek teljesen céltalanoknak 
bizonyultak, a kormány az állami tiszt-
viselőknek utalványokat akar adni, 
amelyek ellenében a helyi közélelme-
zési hivatalok kiszolgáltatnák nekik a 
szükséges élelmiszerekel és pedig ön-
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A kormány a segités másik mód-
ját abban látja, hogy a köztisztviselő-
ket utasítani b g j a , hogy alakítsanak 
helyi csoportokat veteményes kertek 
müvelésére. Ezeknek a csoportoknak 
vetőmagot, műtrágyát és gazdasági 
eszközöket fog adni a földmivélási 
k í r e n d e l l s é g é k ^ : a tisztviselők 
majd csak a termények árából téríte-
nék meg az előlegezett költségeket. 
Azonkívül a kormány az állam alkal-
mazottainak cipőhöz és ruhához való 
nyersanyagot is juttat beszerzési áron 
és gondoskodik arról, hogy az anyag 
feldolgozása is olcsón történjék. 

A köztisztviselők nyomorúságára 
jellemző, hogy aláírás nélkül való kör-
levelet küldöttek valamennyi egyesü-
lethez és ebben azt ajánlják, hogy a 
husvéli naggyülésből több ezer táv-
iratot intézzenek a kormányhoz a kö-
vetkező szövegge l ; „Éhezünk, le va-
gyunk rongyolódva. Kérünk azonnali 
gyökeres segítséget " 

JL 

— Halá lozás . Köztiszteletben álló, 
tekintélyes üri családot borított mély gyász-
ba az elmúlás legyőzhetetlen hátalma, Bu-
gyis Andor szarvasi gyógyszerész polgártár-
sunk anyósa, özv Hanzulövics ívristófné sz. 
Hotfer Cecília márc. hó 24-én elhalálozott. 
Temetése az elmúlt hétfőn délután mént vég-
be, nagy részvét mellett Halálát kiterjedt ro-
konság gyászolja. Béke poraira! 

— Fölemelik a középiskolák tandíját. 
A középiskolák tandíját mérsékelten emelni 
fogják Eddig az egyes városokban lévő kö-
zépiskolák tandija közölt kisebb-nagyobb 
különbségek voltak. Ezeknek a megszünteté-
sét tervezi a minister olykép, hogy egysé-
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ges tandijat állapit meg az összes középis-
kolákra nézve, egyben emeli az állami isko-
lák mostani tandíját is. Ezzel szemben vi-
szont a féltandijfizetés kedvezményének el-
érését megkönnyitik. 

— Oroszországgal megakadt a postai 
összeköttetés Egyenlőre ne küldjünk Orosz-
országba levelet és csomagokat, mivel a la-
pok jelentése szerint az Oroszországgal való 
postái összeköttetés megszakadt. A postafor-
galom megindulását külön értesítés fogja 

í. 
— Tisztviselők nyomora. Egy tekinté-

lyes fővárosi lapból vesszük az alábbi soro-
ka t : „Aki többet kénytelen költfeni, az többet 
is kap árujáért, munkájáért és mindenéért, 
amit pénzért ad cserébe. De egyről megfe-
ledkeznek, a hivatalnokról, a fikszfizetésüek-
ről, a megszabott jövedelmű egész kispol-
gáru osztályról, amely ál-uri mivoltában nem 
állhat ki az utcasarokra bajával, panaszával, 
pedig távolról sem kap annyival többet mun-
kájáért, mint amennyivei többet fizet a cipő-
kereskedőnek a cipőért. Kifelejtik őket min-
den számadásból és romantikus hőst csi-
nálnak belőle, amikor maga cipőt talpalni 
kényszerül." 

— ITIi van a kosárban ? Mi jámbor 
vidékink csak hallgassunk. Nálunknál sokkal 
kevésbé irigylendő sorsuk van a jó budapes-
tieknek, hol jóformán még a levegőt is cé-
dula ellenében fogják adni. Íme az alábbi 
jellemző utcai jelenet Két asszony dél fele 
találkozik egymással; „Jó napot, szomszéd 
asszony. De tele van a kosara?" — szól az 
egyik. — "Tele ám, hogy a nyavalya törje 
ki ¡ Csupa cédula! Lisztjegy, cukorjegy, ke-
nyérjegy. tojásjegy, kávéjegy, petróleumjegy, 
szénjegy, fajegy s a jó ég tudná megmon-
dani, hogy még milyen cédula nincs benne?" 
Szóval tenger 'lótás-futás után délben már 
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tele a kosár, de csak cédulákkal s ezekből 
legfeljebb papirgaluskát készíthetni, tintaleves 
nélkül, mivei a tinta is igén drága. 

— Kvasz András nem hált meg. A hí-
res csabai pilóta* egy földerítő repülés alkal-
mával, még a háború első évében, orosz 
fogságba került. Nemsokára aztán halálhíre 
terjedt él, s ezt hivatalosan is megerősítették. 
A „Magyar Aeró szövetség" azonban a na-
pokban levelet kapott, melyben Kvasz saját-
kezű aláírása jelzi, hogy él s az Orlovszka 
nevü kormányzóság Meeszk nevü fogolytá-
borában van. 

Kincset érö szarvasmarhák. Egy 
pécsi kereskedő egy ottani gazdától egy pár 
szarvasmarhát 9840 koronáért vett meg. E 
két jószágot az eladó 1913-ban 1340 koro-
náért szerezte. A két marha ára felér egy 
szerény dotációja tisztviselő 3 évi fizetésével. 

— Mezőgazdasági munkák elvégzése, 
A békésmegyéi gazdasági munkabizottság 
fontos ügyeket tárgyalt legutóbbi ülésén* me-
lyek a mezőgazdasági munkák rendes elvég-
zésére vonatkoznak. A többi között felhívja 
a ,bizottság a mezőgazdasági munkásokat, 
hogy június l - ig feltétlenül szerződjenek 
aratási és cséplési munkákra, mert különben 
a főbirák közérő gyanánt fogják őket kikül-
deni, vagy pedig katonai szolgálatra küldik 
A hadisegélyes asszonyok közül is vállalni 
keli munkát azoknak, akiknek a családi kö-
rülménye! és egészségi állapota ezt megen-
gedik. Akik nem hajlandók dolgozni, azokat 
a hadisegély megvonásával sújtják. 

— B á r ó Kürthy távirata A szarvasi és 
csabai járásban elrendelt ujabb rekvirálás 
felfüggesztésére vonatkozólag a következő 

távirat érkezett báró Kürthytől a vármegye 
alispánjához: „A közelgő tavaszi mezőgaz-
dasági munkálatok zavartalanságának bizto-
sítása érdekében a rekvirálásnak a várme-
gye két járásában elrendelt megismétlését 
további rendelkezésig felfüggesztem. Tehát 
csak valamikor áprilisban lesz az uj rekvi-

— „harcban és békében a nemzettel." 
Az aránypénzékre a régi „Bizalmam az ősi 
erényben" jelmondat helyett uj királyi jel-
mondat kerül s ez : „Harcban és békében a 
nemzettel a hazáért." Az aranyértékérmek 
képlapjára IV. Károly teljes alakja kerül. 

— Feljelentők közreműködése a pot-
rekvlrálás elrendelésénél. A legutóbb tartott 
közigazgatási bizottsági ülésen a megye élel-
mezési biztosa, gróf Wenckheim Dénes ki-
jelentette, hogy részben azért rendélték el a 
csabai és szarvasi ' járásokban a rekvirálást, 
mert mintegy 120—130 feljelentés ment 
Kürthy báróhoz, hogy itt sok az eldugott 
gabona. így Ő nem bírt egyebet keresztül 
vinni, minthogy nem katonákkal, hanem ci-
vilekkel történik az ujabb rekvirálás is. A* 
bajok enyhülni fognak melyek a gazdáknál 
meghagyattak azok az adagok, mivel a cse-
lédség s a saját szükségletükre kellenek 

— hasfájás nem gyógyítható pofonnal. 
Somlyai Károly szeghalmi kötélgyártó a múlt-
kor azt találta mondani haragjában, hogy a 
katonaorvosok a lábfájást chininnel, a has-
fájást hashajtóval meg pofonnal gyógyítják. 
Ezért Dr. Hauslich Ábrahám ezredorvos be-
perelte, és a gyulai törvényszék él is ítélte 
60 korona pénzbirságra, 

— Békésmegyei szakács főzött ITlac-
kensennek. Uhrm László csabai kereskedő, 
mint katona, egy törzstiszti konyha főszaká-
csa. Egy zárógyakorlat alkalmával Macken-
sen vezértábornagy azt a tiszti konyhát vá-
lasztotta épen, ahol ő szakácskodott. Dél-
élőtt 9 órakor értesítették, hogy délben nem 
kisebb vendég, mint Mackensen fog enni 
főztjéből. Nosza nagy buzgalommal látott 
neki a főzésnek s a következő ételsorozat 
került délben asztalra: , 

Húsleves májgombóccal. 
Borsó főzelék rántoit borjúval - • 
Sertés karaj, zeller salátával. 
Rakott túrós palacsinta. 
Puncs torta, 
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Eekete kávé. 
Ebéd után Mackensen kijelentette, hogy ilyen 
jót még nem evett s hogy a magyar konyha 
kitűnő, Annyi bizonyos, hogyha a mi aszta-
lunkra is Ilyen menü kerülhetne, mi is el-
mondhatnánk, hogy ilyen jót már nagyon 
régen nem ettünk. Kár, hogy a savanyu ká-
posztából nem tud a kitűnő magyar konyha 
disznókarmonádlit csinálni, 

— Kétezerötszáz hadifogoly a megyé-
nek. A mezőgazdasági munkálatok elvégzé-
sére a vármegye MÖOO hadifoglyot azonnal, 
1500 foglyot pedig május 15-ére kér a kor-
mánytól. 

— Mert fázott, a tüzes kemencébe bujt. 
Egy békési öreg ember, Szekeres Mihály 
családjának folyton arról panaszkodott, hogy 
fázik. A napokban, késő este sem került elő 
az elkeseredett gazda. Övéi keresésére indul-
tak, s mily megrendítő volt a felfedezésük, 
mikor a szerencsétlen öreget a nemrég fűtött 
kemencében találták meg, teljesen mezítele-
nül, de holt állapotban. 

— A láthatatlan trafik. Megérkezett a 
trafik, de hiába lótott-futott a hivatalnok 

ember utána, nem kapott. Eltűnt, mintha a 
föld nyelte volna él. Rossz nyelvek azt be-
szélik, hogy az elbujt .trafikot igen könnyű 
elővarázsolni tyúkokkal, tojással, túró- és 
tejföllel, mivel ezeknek a szagát nagyon 
szereti a dohány. Mi azonban azt hisszük, 
hogy a pénzügyigazgátóság sokkal radikáli-
sabb és illetékesebb elővarázsló lenne. 

A patkányok kikezdték a testét. Egy 
öreg vésztői cigány, Balog Sándor, a szőlők 
között lakott egy düledező kis viskóban, 
Mivel vagy két hét áfa a környékbeliek nem 
látták előjönni vackából, felhívták reá az 
elöljáróság figyelmét. A rendőrök aztán be-
hatolva a kunyhóba, a földön holtan találták 
az Öreget. Feloszló hulláján patkányok lak-
mároztak. Ládájában 15 kg. rézpénzt, és egy 
fél liter nikkel Í0 fillérest találtak, A cigány 
halálát szívszélhűdés okozta. 

— Ismét rekvirálnak. A földmivelésü-
gyi minister most elrendelj a repce-, vad-
repce-, kender-, len- és napraforgómag köz-
szükségleti célokra való igénybevételét oly 
módon, hogy a hatóság a bármely oldalról 
és utón tudomására jutó készleteket, a visz-
szatarthatö vetőmagszükséglet levonásával 
foglalja le és a repcét-, vadrepcét és ken-
dermagot a Hadi termény részvénytársaság-
nak, a lenmagot és napraforgómagot az 
Olaj- és zsiripari központnak bocsássa ren-
delkezésére. A kendermagból, len- és napra-
forgómagból vetőmagul a termelő annyit 
tarthat vissza, amennyi a folyó évi vetéshez 
szükséges. 

— Bizot tság i ülésja tanítóképző 
átszervezése ögyében. A szarvasi ev. 
tanítóképző Intéző Bizottsága nagyfontosságú 
és az intézet életében korszakos jelentőségű 
ülést tartott az elmúlt pénteken délelőtt. Dr. 
Haviár Gyula alelnök elnöklete mellett, ameny-
nyiben Haviár Dani *e!nök betegsége folytán 
nem jelenhetett meg. Ezen ülésen beható 
tárgyalás alá .vette Nikelszky Zoltán igazga-
tónak nagy gonddal és szakértelemmel s a 
bányai ág. h. ev. egyházkerület megbízatása 
alapján készített előterjesztését, a tanítókép-
zőnek női tanítóképzővé való átalakítását 
illetőleg. A bizottság az előterjesztést csekély 
módosítással a magáévá tette s kimondotta, 
hogy a női tanítóképző l-ső osztályát, a ke-
rület jóváhagyása mellett, 1917. szept. 1-én 
megnyitja s a fokozatos átszervezést végre-
hajtja. A női növendékek számára bennlakás 
lesz s egy tanárnői és nevelőnői állást is 
szerveznek. A fiún'vendékek tanítása a ter-
vezet szerint a régi főjegyzői lakban -történ-
nék s a vidéki fiii'-fantiiók az intézet köze-
lében, alkalmas bérházban helyeztetnének el. 
Mindez intézkedések csak az első évre vo-
natkoznak, annál inkább is, mivel a háború 
megszűntével nagyszabású, modern epületet 
fog kapni a nőj tanítóképző. A szeptember 
hóban megnyíló I. osztályba jelentkező leány-
tanulók száma eddig megközelíti a 140-et, 
jóllehet 40-iiél több növendék nem vehető 
fel. 

— Orvosi v izsgálat a házasság-
kö té sné l Törvényjavaslat készül a jövő 
nemzedék egészségének megóvására, A tör-
mény mindenekelőtt kötelezővé teszi a nemi 
betegségek és fertőző források bejelentését, 
nyilvántartását és gyógykezelését. Egészség-
ügyi vizsgálatnak vau helyé a házasság 
alkalmával, a szolgálatba lévő cselédnél, a 
főiskolákban, az internáíusokban. Az állam 
maga állít fel házassági irodákat. Nőtlenségi 
adó behozatalát tervezik és a nemi bajok 
leküzdésére szigorítják a biztosítási eljárást. 



lií 1. SZARVAS.ES VIDÉKE 

~ K i t ü n t e t é s . A kolozsvári kerület 
építési osztályát ujabb kitüntetés érte. Sár-
kány János mérnökkari őrnagyot, okleveles 
építész-mérnököt, a kerület építési osztályá-

, nak agilis főnökét, a harctéren szerzett érde-
meinek ujabb elismeréséül Őfelsége a hadi 
diszitményes Ferencz József-rend lovag ke-
resztjével tüntette kj. Sárkány őrnagy 30 iravi 
folytonos harctéri szolgálat után került az 
épitésí osztály élére, A harctéren, bár nem 
volt úgynevezett csapattiszt, műszaki csapa-
taival mégis sokat volt nemcsak a tulajdon-
képeni fronton, hanem még a front előtt is, 
amikor éjjel ellenséges fényszórók mellett a 
drótakadályokat készítette, sőt 1914. évben 
Orosz-Lengyelországban Wodziszlaw mellett 
az oroszok előnyomulását arákig fenntartotta, 

™ Adakozzunk az árva házra! 
Több humánus lel kii férfiúnak, de főleg egy 
fenkött gondolkodású s fáradhatatlan húzgál-
ni u szarvasi ev. lelkész, Baitos Pál csügge-
detlen agitációjának eredményekép, a Szarva-
son létesítendő legnemesebb célú intézmény, 
az ev egyház árvaháza mind biztosabb lépé-
sekkel halad a megvalósulás felé. Csupán az 
önkéntes adományok összege meghaladja 
eddig az 50.000 koronát. Ez a gyönyörű 
erkölcsi és anyagi siker szolgáljon lelkes buz-
dításul azon áldozatkész, hithű egy ház hívek 
számára, kik még ez ideig nem járultak 
hozzá nemes adományaikkal az árvaház mi-
nél biztosabb megalapozásához. Adakozzanak 
jó szivvel, Istennek tetsző, hü keresztényi 
áldozatkészséggel s nemes cselekedetük sok 
sok szegény, apátlan, anyátlan árva .háláját 
fogja kiérdemelni. Isten áldása lesz minden 
fillérjükön! 

— Húsvé t után vonulnak be a 
26—45 éves népfölke lök. A hivatalos 
lap közlése szerint az 1872. évtől bezárólag 
1891., évig született, továbbá a hadiszolgálat-
ból végleg elbocsájtott 1867 - 18£Ü. évi 
születésű magyar állampolgárok, kiket a be-
mutató pótszemlén vagy felülvizsgálaton fegy-
veres szolgálatra alkalmasnak találtak, — ha 
névszerint fölmentve nincsenek — április 
tizenhatodikán délelőtt tizenegy óráig az iga-
zolványt lapon feltüntetett parancsnokság 
székhelyére, népfölkelési kötelezettségük tel-
jesítése véget bevonulni tartoznak, Ugyancsak 
április . tizenhatodikán vonulnak be azok, 
akiket addig önkéntes belépés folytán a had-
seregbe besoroztak. 

— A c i g á n y o k garázdálkodása . 
•Szarvas belterületén a cigányok tolvajlása 
nagyon elharapódzott. Különösen a barom-
fiaknak vetették neki magukat, s a lopott 
holmit orgazdáknál helyezik eí. A katonai és 
polgári rendőrség teljes eréllyel látott hozzá 
a garázda nép meg fékezéséhez, az azóta a 
tolvajlások száma jelentékenyen,csökkent; 

— Küldik a hajukat kü ld fö ldré . 
Említést tettünk lapunkban arról, hogy egy 
berlini cég jó pénzért megveszi a női hajat, 
melyet hadszükséglelt készítmények céljaira 
használnák, Szarvasról már löbb urihölgy 
elküldte a felesleges haját Valószínűleg 
akadnak szákállas papucshösök is, akik meg 
szakállukat ajánlják fel szövő-fonó anyag 
gyanánt, csökkentvén ezáltal a mérges fele-
ség s/ámára a kapaszkodó felületet. 

A p é n z ü g y ő r ö k is el lenőrizhetik 
a háborús h iénákat . A hivatalos lap uj 
kormányrendeletet • közölj amely szerint a 
közszükségleti cikkek forgalmára vonatkozó 
rendelkezések megtartásának ellenőrzésével 
a pénzügyminister megbízhatja a pénzügy-

ig 

— Halott az i sko lában . A 23-ik 
pótzászlóalj lábadozó osztagjának egy része 
a tanitóképzó gyakorlóiskolájában nyert el-
helyezést A lábadozók között volt egy sú-
lyos beteg román katona is. A háború vi-
szonjagságai nagyon níegroncsolták. Hősies 
béketűréssel viselte édes hazájáért szenvedett 
testi bajait. A múlt héten aztán megváltotta 
szenvedésétől a halál. Távol beteg feleségé-
től és gyermekeitől, csendesen elpihent El-
fáradt teste álmodhasson sok szépet, a kiví-
vandó nagy, fényes diadalról, melyért életét 
adta oda ő is, mint sok más hősi bajtársa. 

— Az e g y k o r i tan í tvány üzenete 
Sz bériábol , A szarvasi ev. tanítóképző 
derék növendéke volt 1 ¿murik Mátyás szarvasi 
ifjú. Mint felvidéki tanító vonult hadba. Sok 
kemény harci tusa után fogságba került. 
Szibériába vitték A • hűséges tanítvány a 
megpróbáltatások nehéz óráiban sem feled-
kezett meg egykori tanárjáról s szeretettel 
küldte üdvözletét lapunk szerkesztőjének mint 
egykori osztályfőnökének. Lehet-e két szebb 
erénye a jó tanítónak,, mini a hála és a 
hazaszeretet ? 

— E g y hivata lnok e'ájult 'az éh-
séguÖl. Nagy riadalmat okozott a főváros-
ban nemrég egy nem a háborús drágaságnak 
megfelelően dotált tisztviselő esete. A Hazai 
élet- és katonai biztosító társaság Egyetem-
utca 11 sz. alatt levő palotájában, Vadnai 
Béla 19 éves gyakornok munka közben le-
fordult a székről, és eszméletlenül terült el 
a földön. Amikor magához tért és megkér-
dezték, mi baja, azt válaszolta : Három nap-
ja egy falat sein volt a számban. . , A 
tisztviselők gyűjtést indítottak a szegény 
gyakornok számára, élelmiszert is hozatlak 
neki, amelyet mohón fagyasztott el. 

— Kenyérárak Gyulái t és Szarva-
s o n . Gyulán a főkapitány a kenyér árát kg-
ként 62 fillérben, Budapesten pedig a köz- . 
ségi kenyér árát 54 fillérben állapították : 

meg. Ezt a humánus hatósági gondoskodást * 
megérdemelnék a szarvasiak js. S 

— Előkészület a békére v a l ó 
átmenetre . A kormány félhivatalosan be-
jelentette, hogy a háborús gazdasági állapot-
ból a béke normális gazdasági állapotába 
való átmenet előkészítésének céljára külön 
állami hivatalt fog felállítani, amelynek szer-
vezetét, föladatát és hatáskörét szabályozó 
kormányrendelet a háború esetére szóló ki-
vételes intézkedésekről alkotott törvényes 
rendelkezések alapján a legközelebbi napok-
ban már meg is fog jele 

Hazatérésünk előtt nem mulaszthatom el, 
sut kedves kötelességemnek tartom, tigy a 
magam és családom, valamint az összes pet-
rozsényi menekültek nevében az igen tisztelt 
helybeli hatóságnak érdekünkben kifejtett 
munkálkodásukért m utón leghálásabb kö-
szönetünket kifejezni» 

Igaz köszönetet mondunk dr. Víeland 
Sándor főszolgabíró és gróf Bolza Pál urak-
nak, kik nemes szivük egész melegével atyai-
lag gondoskodtak rólunk és kicsiny gyerme-
keinkről. 

A Mindenható tartsa is meg e nemes 
férfiakat egészségben és boldogságban a haza 
és közérdek javára az emberi kor legvégső 
határáig, -

Szarvas, 1017. márc. 30. 

mül lé r Antali 
petrozsónyi főrabbi. 

/ i J 

Kikeletkor. 
* • ' R ég volt, midőn az ébredő tavasznak 
Bűvös' varázsa dalra ihleiett, 
Midőn az égbe röppenő pacsirta 
Víg éneke viditá szivemet. 
A visszatérő nyájas kikeletnek 
Rég csőkdosám virágos lábnyomát, 
Rég űztelek óh tarkaszárnyu leple ' 
Az; lílatterhes, tarka réten át 

Most már hiába! Nincs mi dalt fakasszon, 
Most már nevethetsz játszi napsugár 
Pusztul a kert, virági mind lefagytak, 
Virulásra most már hiába vár! ' 
. . , Hát visszatértél te is drága fecském? 

Eí, eí! Ne halljad tenger panaszom, 
Ha tudnád azt, hogy mint tipor az élet, 
D e megsiratnál édes dalnokom ! , . . 

K. B. 

A romantikus kor finom illata áradt íe-
énk a keddi és pénteki moziestéken, a mi 
koszorús irónk, Jókai Mór kedves darabjából, 
a „Mi ro niegvénülimk^bőL A sok élvezhe-
tetlen és irodalmi paralitikát jelző regénykar-
rikaturák közepette a szelíd, egyszerű s ne-
mesen finom Jókai-történetek üditőleg hatnak. 
Ilyen kellemes élvezetben részesültek azok, 
akik végignézték e két estén, a mozidarabbá 
feldolgozott Jókai-regényt. A Royai-bioszkop 
erdemes munkát végez akkor, amikor ilyen' 
njyós darabokkal lepi meg a közönséget s 
kívánjuk, hogy eme dicsérendő buzgalma a 
jövőben is fennmaradjon. 

Laptulajdonos: Özv, SÁMUEL ADOLFNE. 
Kiadó: Dr. SÁMUEL ANDOR. 
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n y i t v a , . 

Jó karban levő sarok-
• ház villanyvilágitássar, 

3 szoba, konyha, 2 ka-
mara és több mellék-

épülettel szabad kézből eladó. — Értekezni * 
S Z Ű C S J Ó Z S E F N É L Jókat Mór-

utcza 142. szám alatt. 

NEMZETKÖZI 

Budapest, VI., Andrássy-ut 11. szám 
Telefon 167 - 30. 

Minden felvilágosifást készséggel ad 
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Szarvas nagyközség elő 

1239/917. ikt. sz, 

A nagyméltóságú m. kir, beíügyminister 
ur 160.704/916-ÍX, számú rendelete folytán 
közhírré teszi az élőijáróság, hogy Ő csá-
szári és királyi.Fensége Ángüszvá főherceg-
asszony legmagasabb védnöksége alatt álló 
Auguszta Gyorssegély-alap. igazgatósága a 
hadi jótékonyság terén kifejtett tevékenységét 
a hadibiztositásra is kiterjesztette. Ennek az 
önsegélyezés elvén alapuló hadibiztositásnak 
az a célja, líogy a harctéren elesett, vagy a 
háború álfa elhalt tisztek, valamint. legénység 
hozzo tartozói azonnal bizonyos tőkeösszeget 
kapjanak kézhez. A halálesetre szóló hadi-
biztositás mellett azonban szervezte az igaz-
gatóság a hadirokkantság esetére szóló biz-
tosítást is, amely szerint a tiszt, vagy katona 
akinél állandó rokkantság -esete következik 
be, ennek* {[mérvéhez képest szintén bizo-
nyos tőkét biztosíthat magának és ezzel ál-
lami rokkant járadékát kiegésziíve, saját és 
hozzátartozói jövőjéről gondoskoclhatik, ed-
dig keresetét, üzletét* ipart stb. folytathatja 
avagy uj vállalkozásba kezdhet. A biztosítási 
dij legmagasabb összege a két biztosítás 
bármelyikénél a biztosított összeg 7 %-a , a 
legkisebb mértéke pedig 4 és fél °/o-a, 
aszerint, hogy az illető mely fegyvernemnél 
teljesít, szolgálatot. A biztosítási dij részletek-
ben is fizethető. 

Bővebb felvilágosifás Szarvason a ka-
tonaügy osztályban a hivatalos órák alatt bár-
mikor kapható, ugyanott a felvétel és a 
biztosítási dijak is biztosittatnak. 

ELÖLJÁRÓSÁG. 

Értesítjük a t. szál lító közön se-
hogy azoknak az áruknak felvé-

tele és továbbítása iránt, amelyek a 
mai viszonyok között egyáltalán szál-
líthatók, a szükséges intézkedéseket 
megtettük. H o g y mely áruk szállítha-
tó k, arra nézve állomásaink az érdek-
lődő szállitófeleknek készséggel adnak 
felvilágosítást. 

Figyelmeztetjük a t. szállító kö-
zönséget, hogy a kijelölt árukon kívül 
egyéb áruk szállítására sem az állo-
mások, sem az üzletvezetőségek, sem 
az igazgatóságok és a katonai hatósá-
gok engedélyeket egyelőre nem ad-
hatnak. 

SZARVAS ÉS VIDÉKE 1. 

Teljesen céltalan tehát ha a szál-
lító közönség ilyen kérelmekkel neve-
zett hivatalokhoz fordul. 

Budapesten, 1917. évi március 
hóban. 

HA2ELADASZ> • • •o FŐLDELADAST 

T BELETET 
FORDULJON CSAK BIZALOM-
MAL 

Lapunk óriási el-
terjedtsége a leg-
nagyobb bizfosi-
ték arra, hogy a 
benne közölt hir-

detések ered-
ménnyel járnak. 

myvnyonw 
dánkban mo-
dern kiviteli) 
nyomlatvá-

idő alatt ké-
szitülík. o@ 

kedésiinkbcn 
divatos levél-
papírok, iro-
dai felszerelé-
sek, jutányo-
sán kaphatok. 

ALKALMI és MŰVÉSZI KÉPES-
LAPOKBAN DUS VÁLASZTÉK. 

h 

Bergmann á Co. cégtöi 

Tetschen a—-Bibe. 

egyre nagyobb kecjveltségnek és elterjedtség-
nek örvend szeplő ellen való elismert hatásá-
nál fogvas a bőr- és szépség gondozásban 
való felülmtilllatatialiságáért. Ezernyi elisme-
rnie vl! Sok legnagyobb kitüntetés ! Bevá-
sárlásnál óvatosság-! Ügyeljen nyomatéko-
san a Steekenpferd védő-j egyre és a cég 
helyes nevére 1 Darabja 1 kor. kapható gyógy-
szertárakban, drogériákban, illatszer üzletek-

ben stb. „ 

Hasonlóképen kitűnő Bergmann Manera lili-
ómkrémje (80 fill. egy tubus). Kitűnő szer női 
kezek gondozására. 

* e l a d ó . Bővebbet 

i m 
Csorvás megtudható. 

A bőrápolást célzó készítmények virága, mely a bőrápolási igényeket a legideálisabb, 
mértékben kielégíti, mely a bőr szépségét, finomságát, üdeségét meglepően alig 

néhány nap alatt előmozdítja és el ragadóvá teszi, az 

/A ¿\ 

i ís t rss xaífrtallannappaíl foa«8.a®ll.atiMU Á 0 3ES* 

Állandó nagy raktár eredeti Üvegekben : R é g i kötése im a lapján i g e n 
gyomorszesz, görcs-cseppek, csuz- és kösz- kedvező árak mellett, r í tka 
vény-aether, W d o k , s e r t é s rffc « 
szerek, valamint a legtöbb bel- és külföldi pan á l l eredeti csomagolásban a 
gyógyszerészeti különlegességek n. é. közönség rendelkezésére. 

á l e g m a k a c s a b b S z i k r e k e d e S i , 

ro$z e ^ é s & t é & t m e g s z ü n t e t i a 

A r & e g y e g é s z d o b o d n a k 2 K 
1 K 

Csodahatásúszer fagyott 
" V 

testrészek gyógyítására, 

ágyás 2 nap alatt jó lesz. 

ü v e g á r a 2 k o r o i j a . 

általános gyengeségnél, ugy serdülő gyer-
mekeknél, m í . ri- tteknek és idősebb 
egyéneknek a legjobb vérképző és erősítő a 

i 

E g y egé&z adag ára 5 korona. 
„ n 3 k o r o n a . 

BUDAPEST, VIII. 

J ó z s e f « k ö r u t 6 4 / 
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