SZERKESZTŐSÉG;
Belicey-üí 9 szám, hová a lap szellemi
részét illeíö közlemények küldendők.
Kéziratot a szerkesztőség nem ad vissza.
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Pünkösd ünnepét'üljük, lelkünkben a legszentebb eszményekbe vetelt
hitünk sok keserves csalódásával. Körülöttünk nyüzsgő, lármás, falatért és
hatalomért tülekedő emberek gyülevész
sokasága, ott a távolban ágyuk dörögnek, rakásra hull az emberi élet. Harci
tenetes csatát a véres mezőkön, mig
itthon remény és aggodalom, béketűrés
és kiáltó panasz, homályos, ki nem
alakult, forrongó hangulat jelzik a vajúdó időket Pünkösd ünnepe van és
soha oly epedve nem vártuk a magasból alászálló, tüzes lángnyelveket, hátmegihleti üz égből sugárzó szeplőtlen tisztaságii isteni ragyogás az eldurvult embersziveket ? Hátha jobbak
nemesebbek, egymást megértők lesznek
azok a százezrek, kik a legmagasztosabb keresztényi ünnepen is csak a
gyűlölet lobogását látják s csak a
gyűlölet romboló szelleme előtt tudnak
pogány imádattal leborulni ? . . . . És
kezünkbe akad • egy képes folyóirat.
Benne a kemény katonasziv csodás
melegséggel, a nemes esziw
hevülni tudó lélek tiszta
szólal meg, s beszél lelkesen egy másik katonáról, kit mindnyájan jól ismerünk s kinek jóságát, szinte nem-e
rongyolódott lelkű világba váló önzetlen, tiszta szeretetét százan és százan
áldják s kérges tenyerek és gondosan
ápolt kezek kulcsolódnak ösztönszerűen fohászra, hogy a Mindenhatónak
köszönjék meg, amiért e szívtelen,
csúnya emberáradatban megadatott nékünk egy tisztaszivet birni. És olvassuk
mélyen megindulva, könytöl homályos
szemekkel' azokat a rajongó meleg
rokat s valami jóleső, megtiy
érzés melegíti, keblünket arra a
ra, hogy e marakodó sártekén van még
ember is. És csak olvassuk tovább.
Főtörzsorvos, lelkes katona s talpig
férfi. Tiszta elme és arany szív. 12
helyiség díszpolgára. És olvassuk az
ünnepelt derék katona saját szavait is
melyeket előléptetésekor mondott.
*

és szépirodalmi
r DR. SÁMUEL

véget a

Belicey-út 9 szám, hová az előlfietési
•• és a hirdetési pénzek küldendők. ••

Előfizetés: Bgézs évre 10k, fél évre
S k. Vidéken 12 k. Bgy sxám 20 t.

ANDOR

ez az ember e beszédében az
édes anyjáról emlékszik meg, ugy
csendülnek
azok * a
nemes
szavak, mintha nem is katona ajkáról
hallanók, de templomban, szószéken,
ihletett papi ajkak nyitnák meg e fenköít szavakkal az utat a romlatlan szivekhez. Egy katona mondja, hogy az
ő anyjánál „jobb gyöngédebb, szeretőbb anya a világon nem v o l t " Ő'
tanitett meg engemet — úgymond —
arra, hogy az emberek mind egyenlők,
hogy mindenkit egyformán kell tisztelni, becsülni, szeretni, rang, nemzetiség és valláskülömbség nélkül. Ő oltotta belém, hogy szeretni kell a népet és az Ő szellemének állítok 'emléket, amikor pártolom, tanácsaimmal
tehetségem szerint gl látom, gyámolitöm. Az ő emlékéhek áldozok, mikor
megbecsülöm a m u n k á t " És a békésmegyei orvosszövetség üdvözlő átiratából is kiragadunk néhány sort, mint
a rajongd kartársi szeretet gyönyörű
dokumentumát. „Páratlanul kiváló szellemi és lelki nemes jellemvonásaid
eléggé megérthetővé teszik, hogy egész
Békésvármegye, de annak határain
messze, tul található sok ezer és ezer
hajléktalan százezrek hálatelten áldják
a te jótékony, nemes lényedet! . .
Letesszük a tollat. Pünkösd ünnepét
jelzik a templomban hívó harangok.
Csüggedésünket bizó remény váltja fel.
Vannak még diadalmaskodó, lelket
termékenyítő eszmények, vannak még
nemes szivii, tetőtől talpig igaz emberek! . . < .
(K. E.)
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Nem békés törekvésekkel akarnak békét teremteni• a harcias .kedvű
kapzsi yenkik, de amint az amerikai
tergerészeti miniszter nyilatkozott, az
Egyesült állam mindent elkövet, hogy
legalább 12 millió emberből álló hadsereget indíthassanak az európai harcterekre, mellyel, ugy remélik, okvetlen kierőszakolhatják majd a békét.
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parasztok roppant gazdagok. Kiszámították, hogy legalább
millió rubelnyi pénz fekszik az
parasztok ládáiban. Ezért olyan
nagy a drágaság, ezért nehéz pénzért
valamit vásárolni tülök.
A földek nagyrésze, miután a
birtokjog még nem tisztázódott, m ű veletlenül áll. Ezért a németek nemrég
kihirdették, hogy kiki annyi földet
mondhat magáénak, amennyit megművelt: Ezzel egyenlőre el' van" intézve a
földreform dolga.

A
• Ritka ¿2er#étnek éö "íiépSzerüség- •
nek örvend megyénk valóban kiváló
képességekkel és nem mindennapi
egyéni kiválóságokkal rendelkező főispánja, dr. Fűzesséry Zoltán. Bárhová
menjen, mindenütt szeretettel és htíragaszkodással találkozik. Érthető
az a rajongó lelkesedés, mellyel
a szarvasiak fogadták, midőn szombat
egy hete „Szarvasra vette útját, hogy
a néhány hét előtt — a hatóság emberei és a nép között — felmerült
incidensből folyólag magával a népei
. tájékoztassa magát. Szeretnék erről
hasábokat irni, de terünk sem engedni
ezt, azért annyit jegyzünk csak meg,
hogy nem kevesebb, mint 500 asszonyt
halgatott ki panaszuk, vélt sérelmeik ,
tekintetében. Tudósítónk mondja, hogy
a főispán mellett ülő főszolgabíró és
az intelligentia s egyéb hivatalos személyek könyeztek a hallott panaszok
súlya alatt és kicsinybe nmlt, hogy a
főispán maga is nem könnyezett, de
Ő — a tapasztalt bíró — mégis tudott
magán uralkodni. Sajnos azonban, nem
a nép érdekében, mert
nagy is a nyomor, a fennálló rendeletekben lefektetett, illetve biztosított
hadisegélyeket nem áll módjában felemelni." A hivatalos vizsgálat megejután vasárnap délelőtt Benka
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vezetése alatt
előtte, kérve a
megmaradását.

1918, május 19

tásügyi miniszter 'Csillag Ignác békéscsabai
nagykereskedőnek, a békéscsabai állami felső
leány és kereskedelmi iskola tanulói javára
1000 K tőkével tett alapítványért, köszönetét
nyilvánította.

Az igazgató mély hatást keltő beszédére meghatva válaszolt s melegen
vett búcsút, útra kelvén, a jelenlevőktől s az érte rajongó szarvasiaktól.

— ü l helyettes

- - Az uj hadik oíosön. E- Jió végén;
a Vlll.-ik hadikölesönre való jegyzések megkezdődnek, ugyanolyan feltételek melleit,
mint a legutóbbi hadikölcsönnél. Lakosaink
áldozatkészsége és lelkesedése előre is, a
legszebb eredményt biztosítja & hadikölesön
jegyzések számára.
— Segédlelkészi kirendelések
Szécshényi Miklós gróf váradi püspök Ifiordavszki József segéd lel készt Békésszentandrásról Nagyvárad újvárosra, Kalló Ferenc
endrődi segéd lelkészt
Békésszentandrásra
•
rendelte ki...
'

Elhunyt esperes. Csepregi György
békéscsabai ág. h.. ev. lelkész, arad-békési
esperes váratlanul elhunyt. Csepregi György
igazi lelkipásztor, a nép és hiveinek atyja
volt; akit éppen ezért minden kóron nagy
szeretettel vettek körül. De Csepregi György
nemcsak kiváló lelkipásztor és esperes, hanem azonkívül is nagy értékű férfiú volt: az
egyházi irodalom,-a szépirodalom, á zene
és zenei költészet alapos müvelője, amely
átragadt a gyermekeire is.

— Ahol földet osztanak. A Zenta
város birtokában lévő földekből ezerhatszáz
katasztrális höldot eladásra bocsátanak és a
környék gazdáinak adnak <el egy től~öt< holdig
terjedő parcellákban. Zenta városa körülbelül tiz milliót kap a földekért. Ebből a tiz
millióból kifizetik a város egész adósságát,
azonfelül pedig megépítik a tanyai vasutat,
amelynek megbecsülhetetlen hatása lesz a
zéntái tanyavilág kulturális és gazdasági
fejlődésére.- Körülbelül hatvanezer hold földét kapcsol majd a zentaí központhoz.

A tisztviselők adósságát az
állam fogja rendezni. A tiszviselök tartozásainak rendezésére az állam kedvező
kölcsönöket fog engedélyezni. Ezek az öt
százalékos tisztvjselői kölcsönök tizenöt évi
törlesztésre szólnak, Tekintettel arra, hogy a
kölcsönök kamata felét teszi ki a mostani
adósságok kamatának, lehetővé válik, hogy
a tisztviselők előnyösebb feltételek mellett
kétszer annyi hitelt kapjanak, mint amennyit
uzsora áron adtak eddig. Ezidőszerint a
jörzsfizetésnek harminchárom százaléka foglalható le, de ugy, hogy kétezer koronán
alul a fizetést nem lehet lefoglalni. Való
szinü, hogy a törvényjavaslat a lefoglalható
százalékos kvótát fokozatosan leszállítja, a
létminimumot pedig .megszünteti, hogy ezáltal lehetővé tegye a 'kisebb javadalmazásu
íisziviselőknek is a kölcsön igénybevételét.
A törvény azonban generális intézkedést tartalmaz arra, hogy a törvény életbeléptetése
után a közalkalmazottak fizetését senki nem
foglalhatja le semmiféle adósság következtében, Csakis ezen privilegizált kölcsön biztosítására lehet a törvényben megjelölt módon
a tisztviselő fizetését lefoglalni, de ugy^ hogy
a fizetésre az egész kölcsön tizenöt esztendőre lesz betáblázva, vagyis a közaíkalma-'
zött havonként az államilag garantált kölcsönnek csak egy százharmincad- részét fizeti.

— Nemeslelkü adakozónak' 'mi*
niszteri köszönet A vallás-és közokta-

vezévigkzgátö.
Bárány Béla elhalálozása folytán a Szarvasi
iakarékpénziár r. t. a megüresedett helyettes
vezérigazgatói állást egyhangú határozattal
városunk köztiszteletnek és szeretetnek örvendő tagjával: Hajhal Bélával töltötte be.

Lapunk a rendezett

tanácsért.

Szarvas nagyközségnek rendezett tanácsú
várossá való fejlesztése érdekében indított
mozgalom nem uj dolog. A 90-es évek végén ugyanis^ Benczúr Sándor járásbirósági
tisztviselő szerkesztősége idején lapunk élénk
mozgalmat indított a rendezeti tanáccsá való
átalakítás mellett. Több szám foglalkozott e
kérdéssel s pontos számadatokkal bizonyította az átszervezés célszerűségét. Az eredménye e lelkes agitációnak akkor sem volt
több, mint most. Nevezetesen meghallgatták
az érveket, viták indultak a kérdés felett és
végre napirendre tértek felette.

-- Tbrná-ttiirtepéíy helyett táncmulatság. A szarvasi gazdák hálával emlegetik a f. hő 10-én tartott főgimnáziumi
táncmulatságot. Valahányszor ugyanis az
intézet majálisra vagy juniálisra
készül,
a halálnál is biztosabb, hogy eső lesz.
így történt most is. A hatalmas esőzés miatt
a torna-ünnepély elmaradt, helyette azonban
olyan reggelig tartó táncmujatság volt, melyre
a fiatal szarvasi leánykák 50 év múlva is
kedvesen fognak visszaemlékezni. A ritka
sLerü, családias jellegű táncestén a szarvasi
társadalom színe, java ott volt, bizonyítva
eme régi intézetünk jó hírét és nagy népszerűségét.

—- Statisztika a o&abai tartal é k kórház páratlan eredményéről.
Az alább közlendő száraz statisztika valóságos óda Dr. Hazai Sternschuss János cs. és
kir. főtörzsorvos meglepő sikerű fáradozásáról s önfeláldozó hivatásteljesilésérőh Ugyanis a világháború kezdete óta a csabai tartalék kórházban 89.314-néI több katonát
ápoltak. Ebből 74.305-nél több vonult gyógyultan csapaljához 3268 rokkantat felülvizsgálat utján elbocsátottak, 2400 a kórházakban van ápolás alatt és meghalt 28L A csabai kórházban a halálozási arány szám nem
éri el az egyharmad százalékot sem, mig
általában az 5—10 százalék.
— A fötörxsorvos szoborügye.
Több ízben tettünk említést arról, hogy a
nemesszivü katona, a páratlan népszerüségü
főtörzsorvos elégé meg nem becsülhető érdemeinek legújabb elismerése gyanánt lelkes
mozgalom idült oly célból, hogy szoborral
tiszteljék meg. Nem akarunk mi reklámszerü
lármát csapni e mozgalom mellett, de mél-i
tatlan dolog is lenne ilyennel feszélyezni a
más megbecsülését érdemlő derék fötörzsoivost dr. Strenshuss János sokkal nagyobb
és népszerűbb embeo érdemei, katonai és
emberi erényei sokkal'kiválóbbak, hogysem
holmi hírlapi nagydobbal kellene felhívni a
figyelmet reá. Az érette való lelkesedést ne
az újságpapír holt betűiben keressük, mert
azt a maga nemes tisztaságában oil találjuk
tisztelői,, hálás hívei $ szerető embertársai
szivében. Dr. Sternschuss Jánosnak szobrot
akarnak emelni s fognak is emelni, de kell
is hogy emeljenek, A szobor feltétlen meg

s hirdetni fogja a nemes embersziv
és maradandó emlékű megbecsülését
t is.

— Zöld állapotban nem szabad.
Kormányrendelet szerint búzát, rozsot kétszerest, árpát és zabot zöld állapotbarf etetni,
kaszálni, vágni vagy bármely más módon
felhasználni csak akkor szabad, 1 ha valami
lyen elemi csapás a termés beérését lehetetlenné teszi, vagy ha az illető területnek valamely más növénynyel való hasznosítása
kívánatos, 2 ha a terményt zöld takarmány
céljából vetették.

— A háborúban tönkrement egészsége miatt. Péntek virradóra Zsíros András,
békéscsabai 24 éves rokkant katoná afeletti
bánatában, hogy soha nem szerezheti vissza
a háborúban tönkre tett egészségét, a ligeti
szőlőkben a Reisz-féle kert kilincsére felakasztotta magát.

— Jönnek a cérnajögyek. A kereskedelmi miniszter a cérnauzsora letörésére
a cérnát legközelebb kivonja 4 szabad forgalom tárgyai közül s a magánháztartások
cérnaszükségletéről hivatalosan gondoskodik.
Minden háztartásnak legalább két, később
esetleg még egy orsó cérnát juttatnak, még
pedig cérnajegy ellenében.

— A

rejtélyes bizottság. Min-

denki azt remélte, hogy az árvizsgáló bizottságok véget vetnek majd az áruuzsorának.
Még a kereskedők is örültek, hogy lesz végre
egy elfogulatlan testület, mely meg fogja
mondani, tulajdönképen milyen árakat lehet
adni és kérni árucikkekért, anélkül, hogy a
kereskedőt árdrágítónak minősíthessék. Négy
hónap óta még szörnyűbb a drágaság, nlég
jobban virágzik az árdrágítóknak az üzlete,
de az árvizsgáló bizottságok még mindig néni
működnek,

— Ijesztően szaporodnak a betörések. Dr. Konrád Ernő kir. ügyész szerint a megyében ijesztően szaporodnak a
betörések, lopások, amelyeket a kimutatásokból lát. Ennek oka a rettenetes élelmezési,
ruházati és fűtőanyag drágaság; ez csábítja
a tetteseket s ingert gyakorolnak a többiekre.
Félő, hogy ezentúl már az ember élete ellen
is sűrűbben követnek el merényleteket, hiszen
nem ritkaság, hogy nappal az utcán járó
gyermekek kezéből ellopják a kisebb, bármit
tartalmazó csomagokat stb. Ajánlta a csendőrség szaporítását a közigazgatási bizottság
figyelmébe.

— Elhunyt urino. Nagyváradon a
napokban hunyt el Marcsek Jolán, Mocskónyi
Zsigmond máv. osztálymérnök neje. Megyénkben, mint szarvasi illetőségűnek kiterjedt
rokonsága van. Férjén s rokonain kívül 4
árva siratja a még csak 44 évet élt gondos,
hü édesanyát,

— F o g s á g után a halál.

Kiszely
Mihály kondorosi földmíves még február
hóban szabadult az orosz fogságból, de a
viszontagságok megtörték. Kifejlődött betegsége ellen nem volt segítség: meghalt 31-ik
évében. «Nején, Jelen Zsuzsannán kívül 3
árva siratja a hosszú ideig hazavárt jó
édes apát,

Humor a háborúban. A legutóbb
tartott közigazgatási bizottsági ülésen egy
tag érdekes Ötletet vetett fel, mely sokaknak
tetszik de még többnek nem tetszik. Az illető
ugyanis pótadóba kívánja kivettetni a ga7cl ától elrekvirált jószágok, sertések, lovak
stb. árát, nehogy csak a gazda maga káro^.

191«; május 19,
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— Halál a dohány miatt. Egy 75

— Hirdetmény, A járási főszolgabíró sürgősen akar a bikazugba nagyobb
szabású kenderáztató telepet létesíteni, hogy
a lakosság a nagy mérvben megfogyatkozott vászonféle előállításával segitsen.
•Miután^ tárgyban folyó évi máj. 24-én
már megtartja á Bikazugban a helyszíni
tárgyalást, s azt akarja hogy erről a lakosság ideje korán értesüljön, "egybe azt is közhírré teszi, hogy aki a kenderáztató telep
létesítése ellen kifogást vagy észrevételt kivan támasztani, szóval aki nem barátja a
keuderázfatónak, az. május 24-én délelőtt 9
-órakor a Bikazugban, meg tartandó helyszíni
tárgyaláson végyen^részt, ott adja elő kifő-,
gásait, észrevételeit, mert ha senki sem jelenik meg, akkor a telepet engedélyezni fogja.
Szarvas 1918 május hé 14-én.
Dr. W i e l a n d Sándor,

éves csorvási ember, Péntek Andris sehogy
sem tudott még egy pipadohányra sem tenni
szert. A nagy dohányos aggastyánt annyira
elkeserítette az ő legkedvesebb csenicgéjéiiek
hiánya hogy bujában egy útszéli fára kötötte
fel magát. Hojt volt, amikor reá akadtak.

A három f a g y ó 3 szent.

Szervác
Pongrác és Bonifác nem valami barátságos
nevek a szentek sorában. Rendesen hideg
napokat jeleznek a bájos május hóban. Fel
is vonult a három fagyos szent az idén is
Vasárnap hétfőn és kedden, de áldási osztó
bő esőn, egy kis hiivösségen kívül sémi
feljegyzésre méltó forrongást nem okoztak
Harag nélkül mondhatunk nekik Isten hoz-

íöszsigabiró.

—< F e l ü l f i i e t t e k . Elszámolás a vöröskereszt szarvasi fiókja által 1918 évi május
hó 5 én és 11 én rendezett kabaré jövedelméről. Veitzner 10 kor. Benczúr Sándorné
10 k. dr. Déri Henrik 20 k. Papp Ernő 20
k. Vajda őrmester 1 k. Sábel József 10 k.
Buck Adolf 5 k. Fischer B. 2 k. gróf Bolza
Géza 20 k. Bartos Pál 5 k. dr. Haviár Gyula
30 k. N. N. 1 k. SzÖllősi Márton 5 le Surányi Géza 10 k. Frankó Zsuzsi 1 k. Szekera Zsuzsi 1 k. Kovács Mihály 1 k. Kiss
Zsuzsi í k. Csicsely Erzsi 1 k. Péczó Istvánné
Sonkoly Jánosné 1 k. Kiszely Zsuzsi 1 k.
Gretsnyik 1 k, Raksa György 4 k. dr, Belopotóczki György 10 k. Jeszanski Frigyes
10 k. Kiss Sándor Özv. Ponyiczki Gyögyné
6 k. György József 4 k. Réthy Vilniósné 10
, k. Kasnyik János, 10 k. k. dr. Sternschuss
János 50 k. a b. csabai katonák jegye 56
k dr. Faragó Mór 10 k. 10 drb. állóhelyért
10 k. Veles György 50 k. Beliczay 50 k.
Dobiinger Lina G k. Toll) György 2 k.
p e rezei Teréz 4 k. Klekné 4 J<. Rusz Sándor
1 k. Árvái-Zsuzsi 2 k. Valent 1 k. Béhanné
4 k. dr. Sziráczki Jánosné 10 k. Réthy. Ilka
5 ^
.
.
.
összesen K. 436. 30.
' A fefülfizetöknek, valamint az ingyen
szolgáltatott áramért a villamossági társaságnak «zuton hálás köszönetet mond a V. K E.
szarvasi fiók Vezetősége.
- Zailinaky Mihály 3 0 éves
Csaba jeles szülöttei közül a legkiválóbbak
egyike, dr. Zsilinszky Mihály, v. b. t. J. nykuliiiszminiszleri államtitkár, Szarvas országgyűlési képviselője. Küzdelmes, de ragyogó
sikerekben gazdag emberöltőket élt végig ez
^ m i n d e n tekintetben nagyszerű aggastyán,
akinek szelleme patriarchai kora dacára is
tökéletesen élénk és munkaképes. Magyarország és közelebbről Csaba kulturális föllendülése nagyon sokat köszönhet fteki.

— Szarvas rendesett t a n á c s ú
v á r o s s á f e j l e s z t é s e . Az igazság kedvéért
meg kell említenünk, hogy aki Szarvasnak
rendes tanácsú várossá való fejlesztése körur
a megyében is élénk visszhangot keltő mozgalmat indított és tart ébren-állandóan, az a
mi társadalmi és kulturális életünk kivato
agilitásu tagja, dr. Fríedmann Emu főrabbi,
ki mint egyházi szónok, országos lurnevnek
örvend. Aki községünk fejlődése körül ily
önzetlen, lelkes buzgalommal tud fáradozni
az méltán megérdemli mindnyájunk részéről
a legigazibb becsülést. '
.
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Kí gyereknek éltet adni képtelen,
S magának él, rideg, önző. szívtelen,
Adósa magyar hazánknak.
S 1 nemzetünkhöz hütelen.
Ezért pusztul a magyar faj,
S tolul be sok idegen.
Apád, anyád szent örökét vedd csak át,
Emlékezzél, mit tett érted a család ?
Hogy féltettek, mig n«veitek,
S mennyit áldoztak reád ?
Ezt a szolgálatot kéri,
S várja tőled most hazád.
A család a szeretetnek tűzhelye,
Boldogságot áraszt annak melege,
Ne akarj magadban élni
S ha magadat szereted
Nőd s gyermeked kis körében
Lelsz csak boldog életet.
Gúnyos mosolygásod látom ! Sajnállak !
S bocsáss meg/ hogy soraimmal zavarlak.
De ki csupán magának él,
S másokat csak kihasznál,
Elfogy, mint a tárt szobában
Elhamvadó gyertyaszál,
S te csak több vagy tán annál ? •

Öreg.

A szarvasi államilag segélyezett ev. tan¡tőuőképző-intézetl-ső osztályába az 1918-19,
iskolai évben oly ép testű és ép érzékű,
egészséges leánytanulók, vétetnek fel, akik
június hónapban 14, életévüket betöltik s
ugyancsak e hónapban 18 évesnél nem idősebbek és akik a felső leányiskola, polgári
leányiskola, vagy leánygimnázium IV. osztályának elvégzéséről szóló bizonyítvánnyal
rendelkeznek.

A tanévben nyillk meg a IÍL és. IV.
osztály is, E két évfolyamba felvétetnek oly
növendékeknek, akik az l és IU ilL III.
osztályt mint magántanulók végezték, ¡11.
akik megfelelő szabályszerű előképzettséggel
birnak,
A felvétel iránti kérvény a Méltóságos
és Főtisztelendő egyházkerületi 1 elnökséghez
intézendő, de az intézet igazgatójához f u j tandó be.
,, ,., ,
it
t.
A kérvényhez a következő^ hiteles okiratok csatolandók:

L) Születési anyakönyvi kivonat.
2.) Iskolai bizonyítvány,
3.) Ujkeletű tiszti (kor) orvosi bizonyítvány arról, hogy- folyamodó ép testű és ép ,
érzékű, egészséges és a tanítói pályára alkalmas.
4 ) Hatósági bizonyítvány a családfő
foglalkozásáról és lakóhelyéről.
5.) Ha a folyamodó- a folyó tanévben
iskolába nem járt, uj keletű hatósági erkölcsi
bizonyítvány.
14 évesnél fiatalabb, vagy tizennyolc
évesnél idősebb növendékek korengedély
megadása, iránti kéretmüket ugyanezen folyamedványban terjesztik elő, mennyiben az
I. osztályba kérik felvételüket
Az igy felszerelt ts sajátkezüleg .megirt
kérvények, az iratoknak esetleges visszaküldésére elegendő postabélyeg csatolásával,
legkésőbb f. é. juníus hó 25,-íg alulirt igaz-gatóhoz küldendők be—Később érkezeit kérvények- figyelmen kívül hagyatnak és visszaküldetnek,
A vidéki I. és Il.-od éves növendékek
az internátusba teljes ellátással vétetnek fél.—
(Lakás, fűtés, világítás, mosás, reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora, orvosi kezelés,
gyógyszerek, fíi'röés, s t b ) A III. cs IV. éves
növendékek bejárva, kik a köztartásban-részt
vehetnek, lakásukról az igazgató gondoskodik.
Fizetendő Dijak á)(. T a n d í j : bányake,1
r.ületi ev. vallású évi 125 k v más ev>, fel.
és unit vallású évi 150 k., rom, kath. 175 k.
egyéb vallásit évi 200 k.
*
b). Köztartási dij cimén minden növendék előleges havi részletekben évi 900 k-át
Izet, és azonkívül 4 kg. szappant is hoz
c). Akik külön zongora, vagy németnyelvi oktatásban kívánnak részesülni, avagy
a francia nyelvet, vagy gyorsírást- akarnák
tanulni, azok évi 40 k-át fizetnek és kivá- *
tfátos, hogy ,a folyamodők ,ez iránti sázndé* t
kukat már a kérvényben bejelentsék.
A felvételről szóló értesítéssel egyidejűleg (jnlius első felében) minden felvett növendék megkapja a „Tájékoztatót" s köteles
annak mindenben eleget tenni.
Á felvételről szóló értesítéssel egyidejüleg küldött Tájékoztatónak is, kézhezvételétől számított nyolc napén belül a tandíj,
fele, valamint a köztartási -díj legaláb.b szeptember havi részlete póstán beküldendő, kinyilatkoztatva, hogy a felvétel folytán biztosított heiyre a folyamodó igényt tart és azt
fenntartani kéri.—Aki ezt elmulasztja, annak
helye Ü jelzett idő leteltével azonnal, mással
töltetik be.
A folyamodókat figyelmeztetem, hogy
címüket a kérvény hátlapján a leggondosabb
pontossággal tüntessék fél.
Szarvas, 1918 évi május hó 5-én.

N i k e l s z k y Zoltán,
tóniíónSképzÖ-liitézetí igazgató
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Egy jé sparherd nagy és
dókt kaphatók
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FORDULJON CSAK BIZALOMMAL
—
Lapunk óriási elterjedtsége a legnagyobb biztositék arra, hogy a
benne közölt hirdetések jő eredménynyel járnak.

r

' könyvkereskedésünkben
divatos levélpapírok, irodaiJelszerei ések, jutányosán kaphatok.

myvnyom dárikban modern kivitelű
nyömtátvá-

idő alatt ké0q szjttink; a©

felvéteti!*:.

ALKALMI é s M Ű V É S Z I K É P E S LAPOKBAN D U S V Á L A S Z T É K

A csodás hatású FÖLDES-féle

r n

• a modern szépségápolásnál nélkülözhetetlen. — Ezen teljesen lugmentes, legfinomabb növényzsirokból készült, kellemes szagú, kitűnően habzó
szappan igen kiadós, miért is csa* látii' használatra a leg*áIkálmatosabb.

Pár

nap

A bőrápolást célzó készítmények virága, mely a bőrápolási igényeket a legideálisabb
mértékben kielégíti, -mely a bőr Szépségét, finomságát, íideségét meglepően alig
néhány nap alatt előmozdítja és' el ragadó vá teszi, az
«

alatt

eltűnteit szeplói, májfoltot mittesszert, pattanást. A pórusokaalapot san kitisztítja s
biztos és gyors hatása folytán úgyszólván

* • I, V

göíro*

a bőr tisztátlanságát, ugy> hogy nyoma sem
marad a szépséghibáknak, világiiírét pedig
annak köszönheti, hogy egyszersmindenkorra elmulasztja

z

haaEnS;í)atett, Á T & á & 3S*
CITROMOT
tökéletesen helyettesítő
háztartási cikk a
Citrom-Tabletták.
Dob. 2 k* Tábori csomagolásban Féreg-

Állandó nagy raktár eredeti Üvegekben:
gyömörszész, görcs-cseppek, csuz- é s köszvény-aether, fluidok, sertésvész síb. elleni
szerek, valamint a legtöbb bel- és külföldi
gyógyszerészeti különlegességek

Ára 90 fillér. Kapható minden gyógytár;
bán s droytia kereskedésben. Hozzávaló Margit-Créme 1.20 és 2 K-ás tégelyekben, Margit-Pouder 1.20. Gyártja:
Földe? í^elemeij j £ f ;

»

I

irtó, továbbá méregmentes Egér és Patkány iömcglrtő Szerek!
Lébizzadás
ellem készítmények! Gyomor és vértisz* titásra rend lei vüí'enyhe hashajtó háziszer a MARGIT-LABDACS Dob, 60 f<
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• «
kiadású tankönyvek, első minőségű, szabadalmazott rajztömbök, legkitűnőbb eredeti svájci
tühegyü körzők, olaj- és vizfestékek," tus> mindenféle Írószerek és füzetek a legjobb minőségben jutányos árban beszerezhetők.
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