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Divat-betegségek. 
— A u g u s z t u s 5, 

Tele van beteg lelkekkel a társada-
lom. Se vége, se hossza a legcifrább nemű 
és diagnozisu betegségeknek. A miket 
ezelőt hallomásból sem ismertük, a mik 
egész uj fogalmai az orvosi tudományok 
halálfejes lexikonának. 

Divat-betegségek korát éljük. A kór-
házak túlzsúfoltak, a legtöbb családnak 
meg van a maga betege. Azonban ebből 
a sokfajta modern betegségből néhány 
annyira grasszál, hogy szinle vezelősze-
repre tett szert. Ilyenek a lelki és akarat-
gyöngeség okozta alkoholizmus, idegesség 
és az ezeket legtöbbször betetőző máni-
ákus öngyilkosság. Ezek mellett áll mind-
járt a tuberkulózis fenyegető réme. 

A mai modern kornak ezek a legdi-
vatosabb betegségei. De ebben az esetben 
a divat szó nem a nagyzási mánia, nem 
a majmolási vágy és a feltűnési viszketeg 
diadalát jelenti. Ép ellenkezően az emberi 
szervezet gyöngeségéről, levezetéséről szá-
mol be. 

Hosszan lehetne mindegyik divatbe- | 
tegséget boncolgatni. Mindegyike sok ta-
nulságos vonást tüntet fel, mindegyikből 
jó adag tanulságot lehet leszűrni, hogy 
lehetőleg ne kerüljünk bele. 

Az alkoholizmus és tuberkulózis ál-
landóan szőnyegen tartott kérdés. Ha a 
sok ankett-bankett, kongresszus és cikk, a 
mi ezekkel foglalkozik, voltakép nem 
egyébb is egyenlőre üres szalmacséplésnél 

ma felcsapó, holnap meg kialvó szalma-
lángnál, azért e téren valamelyes ered-
ményt csak érünk el. 

Azonban az ezekkel káros hatásai-
ban nagyon is egyenértékű harmadik di-
vatkór, az idegesség ritkán kerül szóba. 
Sajátságos felületességgel kezeljük az ide-
gességet. A pedagógusok, a szülők jóré-
sze nem tulajdonit ennek fontosságot. 
Legföljebb affektációnafc minősitik. Sok-
szor halljuk, hogy ellene a virgácsot, a 
szidást emlegetik, gyógyszerként sokszor 
legkomolyabb emberek is. 

Nézzünk csak egy kicsit a kérdés 
mélyébe! Mert ha elgondolkodunk, nem 
nehéz belátni, hogy az a sok véres ön-
gyilkosság, a mi oly kétségbeejtően tar-
kitja napról-napra a lapok hírrovatát, 
okozati összefüggésben áll az idegességgel. 
Az öngyilkosság ellen meg szidás, virgács 
gyönge orvosszer. A ki saját életét haj-
landó elvetni, annál a fenyiték nem 
használ. 

Igenis betegség, még pedig komoly, 
súlyos baj az idegesség. A mi ellen véde-
kezni kel, még pedig er . en. Persze ehez 
első kellék ismerni; mi is tulajdonkép 
ez a nyavalya ? Az erősebb idegzetű csak 
azt látja, hogy őnagysága a feleség uj 
kalapot szeretne. De nem telik a gázsi-
ból. Erre következik egy formális családi 
zivatar. A férj fejébe vágja a kalpagot, 
elmegy hazulról, azt gondolva: ha az 
asszony idegeskedhet, mért ne lumpol-
hatna egyet a férj ? 

Ez a bizzar epizód nem túlzás. Tes-
senek elhinni átlagban ily kicsiségekben 

hisszük rejleni az idegességet. Pedig má-
sutt van a fészke. A morális gyöngeség-
ben, a test ellentálló képességének csők-
kenésében. Vagyis lelki és fizikai baj egy-
sége. Valami névtelen nyugtalanság, ok-
nélküli félelem, a külbehatások elleni be-
teges érzékenység, általános testi gyönge-
ség mind összetalálkozik ennél a bajnál. 
Nem fekvő beteg a benne szenvedő. Ha-
nem közöttünk jár, külsején tán nem is 
olvasható a baj. A fizikum el nem árulja. 
Csak akkor, ha valami hirtelen indulat 
vesz erőt a betegen és akkor teljes vehe-
menciával rombol az idegesség. Egyik 
agyonlövi magát, a másikat szanatóriumba 
internálják, harmadik — szegényember 
lévén — bolondok házába esetleg börtönbe 
kerül, S hogy ily homlokegyenest ellenté-
tes az elbírálás, legjobban az magyarázza, 
hogy ez a mai szörnyen humánus és pri-
vilegiumszerűen demokrata társadalom csak 
a finom, uri, gazdag népnél ismer ideges-
séget. A ki szegény, vagy pláne alsóbb 
társadalmi osztályú, annál csak bűnt vagy 
elmebetegséget ismer. 

Bölcs gondolkodás, korunkra vall. De 
ettől tekintsünk el. Vegyük a puszta 
tényt: az idegesség betegség. A mit gyó-
gyítani kell. A gyógyításnál kongresszus 
még mit se ér. Egyesegyedül a helyes 
életrendszer segíthet itt, ezt a segítséget 
pedig csak a Ieggyertkibb életkorban el-
kezdett okszerű nevelés hozhatja meg. 

Mert az idegesség ép onnan támad, 
hogy sietve él a mai ember. A gyermek 
10 éves korban belekóstol a cigaréttbe, 
majd jön az alkohol, erre úrrá lesz az 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 
Prolog*) 

lllatsugárzó nyári délután volt 
Az ég oly kéklő nem volt soha tán! 
Mini Cyntliiámnak ábrándos szeméből, 
A napsugara ugy hullott reám. 
Zöld lugas árnyán elmélázva ültem, 
Köröttem zsongtak bús melódiák. 
Felém röpité bűvös illatarját 
Kertünkben nyíló tűzpiros virág 
S mig elrévedeztem lenge bárányfelhőn 
Elszenderitelt vadgalamb dala . . . 

— Egyszerre hozzám hirmadár röppent be 
Es meglegyintett szárnya bársonya. 
Pici csőréből levél hullt ölembe, 
Kégi hazámból kedves üzenet. 
Ide hívtak, hol annyi kedves emlék 
Rég eltemetve csöndben szendereg. 
Ide, hol régen annyi nótát zengtem 
S üritém Bachus teli poharát, 
A hol szétszórtam ifjú éveimnek 
Csillogó, fénylő, színes hímporát — 

S most ilt vagyok ez. árnyas ligetben 
A drága múltból visszatért diák . . 
Kihűlő vérem újra lángra lobban, 
A mint körülvesz ily zengő* világ . . ! 

( • E l m o n d a t o t t a . S z e n t e s i Egyetemi Kör" nép-
ünnepélyen. 

Örökös társunk e földön a bánat, 
Es rövid éltünk könypatakba full. 
Nyíló tava>zkor temetjük szerelmünk, 
Sírunk, midőn a fákvirága hull. 

Tikkadt ajakkal Szaharán bolyongunk. 
Hűs cseppet ajkunk nagyritkán talál. 
Csak hull a vérünk a sivár homokra, 
Mig meg nem gyógyitsz megváltó Halál' 
De bár a szivünk csak sajogva dobban, 
Van pillanat, midőn örömre gyúl. 
A múlt emlékén, hogyha elborongunk, 
Boldog a szivünk bármily szomorú. 
S én úgy hiszem az ifúság varázsa 
L'jjá teremtett ma minden kebelt. 
A szivekbe vágyat, rózsapirt az arcra, 
Az öreg szívbe uj lángot lehelt. 
Én úgy látom, hogy a szemetekben 
Az eltűnt sugár lánglobogva ég. 
Én úgy látom, bogy arcotok hevétől 
Ilyen fénylő, ily derült az ég. 
ÉP úgy érzem, ha szemetekbe nézek, 
Leszállt közénk a menyország maga. 
Leszállt a meny és minden boldogsága, 
Leszállt a menynek minden angyala! 

Ti földre szállott szép, kedves angyalok 
ti csokra .szomjas büszke lovagok! 

Halljálok-c, mit súgnak a lombok .' 
A szívbe szálló bűvös dallamok? 
Ámor istennek szava zeng a légben, 
Hó szerelemre buzdít titeket . . . 

— Turbékoló szerelmes mátkapárok, 
Fiatal szivek, csak szeressetek! — 
Bachus dalos csapatja jár az erdőn, 
Zengő daluktól hangos a liget . . . 
— Tépjük a mámor vérpiros virágát 
Hó keblelekre játszi istenek! — 

Dalolj madár a sűrű lombos ágon! 
Ragyogj reánk le kandi napsugár! 
Csókolja arcunk tűnő, enyhe szellő 
S színes sziromból szálló illatár' 
A mi szivünk örömre gerjedezzen! 
Vigasság, jókedv — nem utópia. 
E színpadon most tarka móka járja, 
Nem ijesztő, sötét tragédia. 
A bű, baj gond szálljon messze tőlünk! 
Jó kedv forrjon, égjen a velőkben! 
Hadd járjunk mi most egy kis időig 
Sugárral, dallal dús levegőben! 
S a mig itt járunk e tündérvilágban, 
Szálljon szivünkre boldogító álom. 
Szőjjön a szívben bűvölő szerelmet 
Nyilaival szivelsebző Ámor. 
Az arcokon, mig ott virit a rózsa 

| És sóvár vágyat kelt fel a zene, 
Szálljon szivüukbe vágyaink betöltő, 
Kedves emlékű, vidám, szép rege. 
— Itty hogyha néha multunkon merengünk 
Legyen egy emlék majd a sok között, 
Melynek varázsa áthatja a lelkünk, 
A mely szivünkbe e nap költözött . . . 

A agy Ferenc. 
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érzékiség, egész kora legénysorban bekö-
vetkezik a nemiélet rendellenes tobzódása, 
majd az izgató regenyek, a inai hírlapok 
erkölcs s idegrontó hatása, a/, u. n. lár-
saa szórakozások, mik a nő és férfivilág 
anyagi, fizikai s szellemi megerőltetésén 
alapszanak, mind az idegesség meleg-
ágyai. 

Helyes életelvek, természetesebb élet-
mód a inainál az idegesség orvosszere m. 
t. társadalom. Ma oly sok tápyzere van 
ennek a bajnak, hogy ha elgondolkodunk 
rajta, ép nem lehet szörnyűködni, hogy a 
szanatóriumok, hidegvíz gyógyintézetek s 
a hulla szállító kocsik olyan nagyon nagy 
szerepet visznek ebben az emberei által 
szintén idegessé lett társadalomban. 

Ki hazudott? 

Ingyen laKás, ingyen bérlet. 

Fizessen a nagy harang!! 

I)r. Vajda Antal az „Alföldi Ellen-
zék" felelős szerkesztője, a minap mi-
kor orvul nekem rontott, többek 
közt azzal kérkedett, hogy ők minden 
követelést idejében ki szokták egyen-
líteni, pontosan tizetik a lakbért és 
egyebekel is. Ebben a kérkedésben van 
egy kis füllentés is, a melyen nem is 
lehet csodálkozni, mert az Alföldi El-
lenzék doktora nem mindig szokott 
igazat irni. 

Hogy pedig állításunkat be is bi-
zonyítsuk, elmondjuk az alábbi esete-
ket és a nagy közönségre bízzuk an-
nak eldöntését, vájjon az Alföldi El-
lenzék részén van-e az igazság, avagy 
mí vádaskodunk alaptalanul. 

Az eset a következő : 
1., Az Alföldi Ellenzék szerkesz-

tője a Petőfi szállodában egv emeleti 
lakást bérelt a várostol évi 400 koro-
náért. A lakásból három év előtt ki-
költözött a szerkesztő, azonban .310 
korona lakbérrel még mindig hátralék-
ban van. Ezért az összegért 1904 év 
óta pöröli a város. A pör meg is van 
nyerve, csak a végrehajtás maradt el. 
Hogy miért ? — az ismeretlen előt-
tünk. 

Az ügyész mulasztásának, avagy a 
városi tanács elnézésének tudható-e be, 
hogy a lakbér még mindig nem folyt 
be a közpénztárba ? — nem tudjuk. 
Pedig hogy ez az összeg rég befolyha-
tott volna, az bizonyos, mert az Al-
földi Ellenzék igen gyakorta csíp föl a 
közpénztárból száz és száz koronákat 
nyomtatványokért. Ilyenkor könnyű 
szerrel le lehetne fogni a lakér hátra-
lékot. 

A városi tanács talán csak nem akarja 
elengedni ezt a bérösszeget'! Pedig ha 
ugy sieltetik a behajlást, a mint eddig, 
ugy megeshetik, hogy ez az összeg 
sose folyik be a közpénzlárba. 

2., Az Alföldi Ellenzék 1907 év 
január elseje óta bérli a várostól a 
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hirdetési táblákat évi 200 koronáért, 
innen-onnan két éve tehát, hogy a pla-
kátok kiragasztásáért szedi a hirdetők-
től a dijakat, de még arra nem is gon-
dolt, hogy az évi bérösszeget beíizesse 
a város pénztárába. A városi tanács 
ezt is elnézi. Nyilván ugy gondolkozik, 
hogy elég ha az A. E. bérbevette, a bérösz-
szeget fizesse meg a nagy harang. 

Nem ugy tisztelt városi tanács! A 
város vagyonával, követeléseivel ily 
könyelműen bánni nem szabad. A ki 
a várostól valamit' bérel, attól be is 
kell venni a bérösszeget. Kímélni nem 
szabad senkit. A tanács ajándékozzon 
a saját zsebéből, de a város követelé-
seit mindenkitől köteles behajtani. Hi-
szen ha nem kell fizetni, akkor akárki 
is hajlandó földet, házat, jogot a leg-
magasabb ár mellett haszonbérelni a 
várostól. Ingyen azonban sem lakást, 
sem jogot nem adnak sehol, senkinek. 
Fizetni kell mindenütt. Vagv Szentes 
város tanácsa kivételt akar tenni és 
éppen az Alföldi Ellenzékkel szem-
ben? 

Erre kérünk feleletet. Mi a ki a 
város javát szolgáljuk, nem engedhet-
jük meg, hogy a közpénztár csak egy 
fillérrel is megkárosodjék. Éppen azért 
követeljük, hogy a tanács sürgősen 
tegye meg a szükséges intézkedéseket 
a fentirt követeléseik behajtása iránt. 
Ha továbbra is mulasztást, hatiyagsá-
gol és elnézést tapasztalunk, akkor ne 
csodálkozzék a tanács, ha erélyesebb 
eszközökhöz fo 1 y a m o d u 11 k. 

Olcsóbb lesz a hús! 

A főkapitány akarja! 

Majd elválik igaz lesz-e? 

Dr. Herczegh Józset h. főkapitány 
a napokban egv bő lére eresztett ren-
deletet adott ki, a melyben a mészá-
rosokat, henteseket és élelmiszer áru-
sítókat a pontos mérésre, másodsorban 
pedig a húsárak leszállítására hivja föl. 
A főkapitányi rendelet hosszú beveze-
tés után ezt mondja: 

* Elsősorban is figyelmeztetem az összes 
élelmiszereket, az összes elsőrendű emberi 
szükséglet kielégítésére szolgáló anyagokat 
árásitó kereskedőket, különösen a mészáro-
sokat és husmérőket, hogy azon elárusítókat, 
kik a mérésnél nem a törvényes kellékeknek 
megfelelő mérőkészüléket használják, vagy 
azt használják ugyan, de az árut, mely a 
közforgalomban többnyire mérték és ár sze-
rint meghatározva adandó el, mértéken alul 
csekélyebb súlyban és mennyiségben mérik 
ki, vagy a vevőnek a mérésnél való bármi-
némfl megkárosítását célozzák, a Kbtk. 136. 
S-a alapján már az első esetben is a bünte-
tés maximumával val. a legenyhitőbb körül-
mények közölt is legalább 200 koronával ; S 
vis/szaesés cselén ezen felül még X napi el- ! 
zárással bűi.lelem. 

Másodsorban felhívom az összes, váro-
sunkban áruló henteseket és mészárosokat, 
hogy akár közmegegyezéssel is, de minden-
esetre a fentiek értelmében : a levágasra el-
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adott marha ezidőszerint olcsó piaci árához 
viszonyított kimérési húsáraikat tartalmazó 
árjegyzéküket, illetőleg ármegállapodásukal 
hozzám lő nap alatt annál is inkább mu-
tassák be, mert ellenszegülésük, vagy hallga-
tásuk esetén, ellenük megkérdezésük nélkül 
fogok eljárni, s módot keresni arra, hogy 
szövetkezeti, vagy hatósági mészárszék felál-
lításával elejét vegyem a hentesek és mészá-
rosok túlságos nyerészkedéseinek ; hogy meg-
akadályozzam egy egész közönség alácsony 
haszonlesésből eredő kizsákmányolását. 

Figyelmükbe ajánlom mégegyszer, hogy 
városom élelmezési tekintetéből mindenkép-
pen módot fogok keresni a lakosság táp-
szükségletének esetleg az itt fennálló mé-
szárszékek kikerülésével való ellátásra is. 
Módot fogok találni az árak mesterséges 
felcsigázásának megakadályozására s a ha-
tósági közvetítés igénybevételével, mely az 
egészségügyi ellenőrzést is könnyebbé és 
sikeresebbé leszi, a közönség szükségletének 
a lehető legolcsóbb áron való kielégítésére. 
Ha másképpen nem, a többi, hasonló körül-
mények között tengődött városok sikerült 
példája szerint.« 

Ilyenforma rendeletet nem először 
adott már ki a szentesi rendőrkapi-
tányság, de hogy abból valakinek haszna 
vagy kára lett volna, nem állithatja 
senki. Ha komolyan akar rendet csi-
nálni a helyettes főkapitány, azért min-
denki üdvözli, csakhogy azt nem stílus 
gyakorlatokkal, hig lére föleresztett ki-
állványokkal, rendeletekkel, hanem tet-
tekkel lehet elérni. A melyik mészáros, 
hentes, vagy élelmiszer kereskedő ha-
mis mérleget használ, azt szigorúan 
megbüntetni és nevét publikálni, hir-
detni kell, hogv jövőre elmenjen a 
kedve a csalástól és a közönség is 
tudja meg, hogy ki az a hentes, vagy keres-
kedő, a ki a mérésnél csalni szokott. 

A húsárak leszállításának is van 
törvényes módja. Próba vágásokat kell 
külömböző időkben eszközölni. Ha az-
tán a próbavágások azt igazolják, hogy 
a mészárosok és hentesek csak kapzsi-
ságból és kartelszerüleg emelték föl a 
húsárakat, akkor kell erélyesen akcióba 
lépni a hatósági vagy szövetkezeti mé-
szárszékek felállítása végett. De minden 
meggyőződés ésalapos tájékozódás nélkül 
méga helyettes főkapitánynak sem sza-
bad mondani, hogy a mészárosok össze-
paktálva rendellenesen, indokolatlanul 
és alacsony haszonlesésből emelték föl 
a húsárakat. 

UJIIONSAGOK. 
Lemondtam rólad . . . 

A . T e m e t é s " c ik lusbó l . 

— A u g u s z t u s ft 

Lemondtam rólad. Vágy már nem beviteli. 
Csak néma gyásszal sírtam csöndesen. 
A súgdolódzó fák is azt regélték 
Mi nem leszünk egymásé sohasem. 
S te jöttél Mátkám, mondtad : Várj! remélj! 

Oh, mért zavartad síri nyugodalmam, 
Miért keltéd fel holt szerelmemet ' 
Csalfa lidérc fény a remény sugára, 
Melyet elérnem már alig lehet, 
l'gy megviselt epesztő bánatom. 

Sápadt bolygója sáros földgolyónak 
Nap-közeledbe mért is vágytam én, 
Hol annyian keringnek fényözönben 
Hogy kósza bolygód hozzad el sem ér ? 
Mi vár reám itt ? Érzem, jól tudom. 
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Kimért pályán keringeni körötted 
Napistenem — hozzád nem illene! 
Égő szerelmem, mely magasba vonzott, 
Taszít majd engem a mély sírba le . . . 
Kemény öledbe jégkeblű Halál! 

Porba omlok előtted s esdve kérlek : 
— Fogd meg kezeddel reszkető kezem ! 
Hű bárdodat ne hagyd elveszni árván, 
Ki benned bizik én Szerelmesem ! 
Ne hagyj el engem biztató Remény ! 

Nagy Ferenc. 

— A u g u s z t u s 6. 

— Városi közgyűlés. Dr. Mátétty Ferenc 
polgármester — mint értesülünk — folyó hó 
17-ikére hivja össze közgyűlésre a képvise-
testületet. Ezen a közgyűlésen előreláthatói-
lag csak kissebb jelentőségő ügyek nyernek 
elintézést. A fontosabb dolgok csak a szep-
tember havi közgyűlésen, a mikor a meze 
munka végefelé jár, kerülne tárgyalás alá. 

— Vasúti sorompo elzárása. Sok pa-
nasz érkezett a városhoz, hogy az aradi 
országúinál lévő vasúti sorompó gyakorta 
huzamosabb ideig el van zárva, igy aztán a 
kocsi közlekedés felakad. Ez év április ha-
vában is csaknem egy félóráig el volt zárva 
az út. Zsoldos Ferenc mérnök kocsival 
akart átmenni telepére. Egy ideig türelem-
mel várt. Mikor aztán látta, hogy a sorom-
pót nem nyitják löl, maga akarta azt fel-
nyitni. A vasúti bakter lia ekkor rátámadt, 
sőt egy kővel fejbe vágta. Ez esetből kifo-
lyólag a képviselőtestület megkereste az 
aradi űzletvezetőséget, hogy a vasúti sorompó 
oknélkul le ne zarassék. Az űzletvezetőség 
most értesítette a várost, hogy rendeletet 
adott ki, melyben utasította a vasúti alkal-
mazottakat, hogy még tolatások esetén sem 
szabad a sorompót öt percnél tovább el-
zárni. Majd elválik vájjon ezt a helyén való 
rendelkezést respektálják-e a vasutasok? 

— Kápolna építés. Megírtuk, hogy Re-
kettyés Istvanné született Göbölyös Anna ado-
mánya folytán a Kálvária temetőben kapolna 
épül. A római katholikus egyház tanács a 
kápolna tervének elkészítésére pályázatot 
hirdetett. Több mint 20 pályaterv érkezett 
be helyből és vidékről, melyek közül kettő 
dijat is nyert, lfju tíeno István is a tervké-
szítők közt van. Az ő terve lett az igazi 
győztes. Rekettyés Istvánné óhajtására,ugyanis 
az egyháztanács az ifjú Bene István terve 
alapján építteti meg Bene Istvánnal a ká-
polnát. A győztes terv Szilágyi Dező könyv-
kereskedésében (Petőfi Szálloda épület) má-
tól fogva közszemlére van kitéve, az bárki 
által megtekinthető. 

— Anyakönyvi felügyelet. A belügymi-
niszter legfőbb felügyeleti jogköréből kifo-
lyólag a vármegyei anyakönyvek felügyele-
tének a helyszínén való gyakorlására a már 
kirendelt belügyminiszteri tisztviselőn kivül 
Zeley Lajos miniszteri osztály tanácsost kül-
dötte kí. Az anyakönyvi felügyelő kiküldeté-
séről tegnapelőtt értesítette az alispán dr. 
Mátéfíy Ferenc polgármestert. 

— A tanár, mint kosztadó. A közokta-
tásügyi miniszter körrendeletben figyelmez-
teti a középiskolák tanárait, hogy diákoknak 
hozzájuk kosztba felvétele körül tapintatosan 
járjanak el, kosztos diákok tartásától lehető-
leg tartózkodjanak, azonban ha ilyeneket 
mégis magukhoz felvesznek, eljárásuk ne vi-
selje magán az üzletszerűség jellegét, továbbá 
megtiltotta, hogy egy-egy lakás- és kosztadó 
1 tanulónál többet tarthasson. 

— Betegsegélyzö pénztár uj jegyzője. 
A szentesi kerületi munkásbiztositó pénztár-
nál a jegyzői állás Hunyadi Sándor lemon-
dása folytán megüresedett. A jegyzői állásra 
Tóth Károly ármentesitő társulati hivatalnok 
választatott meg. Tóth Károly évekkel ezelőtt 
is volt a betegsegélyzö pénztárnak jegyzője 
arról az állásról azonban lemondott Szeret-

nők tudni, vájjon akkori lemondásának mi 
volt az oka és hogy jelenleg miért vágyik 
vissza az elhagyott állásba? Örömmel ven-
nénk, ha pkár Tóth Károlytól, akár mástól 
ez ügyben felvilágosítást nyernénk. 

Baleset, Tanczik József városi kép- j 
viselő vasárnap déltájban gyalogosan haladt ! 
hazafelé a Kossuth utcai keramit uton. Mikor ; 
a lutheránus templomhoz ért, dr Szeder Fe- j 
rencz János kocsija elütötte. Az öreg Tan-
cikot dr Szeder saját kocsiján vitte be a vár-
megyei közkórházba, mert azt hitte, hogy 
csonttörést szenvedett Tanczik bátyánk. Fel-
tevése azonban szerencsére nem hizonyult 
valónak, mert Tanczik József csak kissebb 
mérvű horzsolást szenvedett s igy a kórház-
ból ki is bocsájtották. 

— Iparos ifjak mulatsága. A szentesi 
iparos ifjak önképző köre folyó hó 20-án, 
azaz Szent István napján, mint minden év-
ben, ugy most is a Széchenyi ligetben nép-
ünnepélyt fog tartani, amit este fényes tűzi-
játék, utóbb pedig a ligetben épült nagy sá-
torban táncmulatság fog követni. Ha tekin-
tetbe vesszük az ifjak azon törek véseit, hogy 
a nagyközönség szórakoztatására eddig is, 
de különösen most mindent el fog követni, 
hogy emlékezetes jó mulatságban részesítse 
és újonnan beszerzett ügyes mókáikkal, re-
mek tűzijáték mutatványaikkal a közönséget 
bámulatba ejtve, nem fogunk csalódni, ha 
előre megjósoljuk, hogy kivitelben ennél 
pompásabb, látogatottságban bővelkedőbb 
mulatság mostanába nem volt, mint ez lesz. 

— Elégett termés. Gondatlanságból 
eredő tűzeset volt Virágos Mihály nagy nyo-
mási tanyaföldjén. A lovak javában taposták 
a száraz gazt, a mikor egyszerre az ágyás 
kigyuladt és a tűz körülbelül 1K0 korona ér-
tékű termést emésztett meg. Valószínű, hogy 
a tűz ugy keletkezett, hogy a nyomtatók 
egyike gyulát ejtett a szerűre és a gyufa a lo-
vak taposásától meggyulladt. Kbből az eset-
ből azonban nem fognak okulni a mezei 
munkások. Ezentúl is pipálni fognak és gyu-
fát tartanak maguknál nyomtatás közben. 
A magyar embernek szokása, hogy csuk a 
saját kárán szeret tanulni. 

Állat az emberben. A rendőrséget 
megint egy gyalázatos bűntény foglalkoztatja. 
Arról van szó ugyanis, hogy K. F. 17 éves 
leányt, a ki Elek József körösi gátőrnél szol-
gált, Muladi Péter csongrádi illetőségű kotró 
munkás májás elsején egy társával lefogta és 
megbecstelenitette. A gyalázatos merénylet-
nek két tanuja volt a meggyaiázott leány 
gazdája E l e k József és ennek Hlszter nevű 
leánya. Hogy a tanuk miért nem mentek a 
szerencsétlen cselédleany segítségére, vala-
mint, hogy a merénylő ellen miért csak 
most lett megtéve a bűnvádi feljelentés — 
nem tudjuk. A merénylő bizonyára megfogja 
kapni gaztettéért a méltó büntetést. 

— Hivatalszolga halála. Buzi István 
városi hivatalszolga, a ki betegsége miatt 
egy év óta szabadságon van, szerdán délelőtt 
10 óra tájban elhunyt. Halálát özvegye és 
három leánygyermeke siratják. Temetése 
pénteken lesz, melyen a városi lisztviselők 
és szolgák testületileg jelenlesznek. 

— Közpénztárnok szabadságon. Sipos 
Lajos közpénztárnok egészsége helyreállítása 
végett hal heti szabadságolást kér. A kére-
lem felelt a legközelebbi városi közgyűlés 

: fog határozni. 
— Ármentesitő társulati gyűlés. A kö-

j röszugi ármentesitő társulat folyó hó 12-ikén 
i délelőtt Oépán választmányi, majd pedig 

rendkívüli közgyűlést tart. A gyűlés legfon-
• tosabh tárgyát a székhely kérdés rendezésére 
; kiküldött bizottság javaslata felett való dön-
' lés képezi. 

Köszönet nyilvánítás. Az egyetemi 
ifjak szentesi köre ez úton is hálás köszö-
netet mond mindazoknak, akik a mull hó 
26-án rendezett mulatságának sikeréhez bármi 
tekintetben hozzájárultak. Köszönetet mond 

első sorban Károlyi Imre gr. nagybirtokos, 
Cicatricis Lajos dr. kir. tan. alispán, Mátéflfy 
Ferenc dr. polgármester Zsoldos Ferenc 
gyáros, gépészmérnök, Alt Miksa főmérnök, 
Kiss Zsigmond ügyvéd, Lábos Flndre dr. 
orvos és Zolnay Károly nyűg gím. igazgató 
uraknak a védnöki tisztség elfogadásáért, 
úgyszintén köszönetet mond mindazoknak a 
mélyen tisztelt hölgyeknek, akik a buffethez 
szíves adományaikkal hozzájárultak és akik 
az elárúsitásban részt vettek. Köszönetet 
mond továbbá a tarkaszinpad szereplőinek, 
névszerint Marosi Adél színművésznőnek, 
Hoffmann Margit, Szvaton Margit és Tasnády 
Márta kisasszonyoknak, Horcsik Nándor 
és Nagy F'erenc uraknak, nemkülönben Fi-
scher Marcell úrnak az exlibris gyűjtemény 
kiállításáért. Köszönetet mond a nagys. alis-
pán urnák a diszterem, Szentes város tek. 
tanácsának a közgyűlési terem átengedéséért, 
úgyszintén a ref. körnek székek, Székely 
József urnák deszkák, Hoffmann Jakab, Gáln 
Lajos és Schwarc Simon uraknak sátrak, 
Deutsch Lajos, Nagy Károly, Pirithy Mátyás 
és Kirják Árpád uraknak asztalok és teritők 
átengedésért. — A mulatságra a következők 
voltak szívesek felülfizetni: Károlyi Imre gr. 
50 k., Kiss Zsigmond 40 k., Cicatricis Laios 
dr. Lábos Endre dr., Zolnay Károly, Zsoldos 
Ferenc 30 k., Alt Miksa Gsathó Zsigmond dr. 
Kelemen Béla dr., Uhlár István dr. 10 — 10 k., 
Szalkay Miklós, Vecseri Miklós 5 k.. Bányai 
József, Gerőcz Lajos, Iparos Ifjak Önképző 
Köre, Kemény Pál 4—4 k., László Vilmos 
dr. 2 k. 40 f., Balázs Imre dr. Dósa István 
dr., Felsenburg Lipót, Hoirmann Jakab, HotF-
mann Sándor, Krausz József, Kurtz Adolf, 
N. N., N. N., Onody Sz. Sándor, Péter Albert 
dr, özv. Polacsek Ferdinándné 2—2 k., Lan-
tos Károly, Reis Józsefné, Spórer Mici 1 k.. 
Konc Antal 40 fill. — A bufíet céljait a kö-
vetkezők voltak szívesek pénzbeli adomá-
nyokkal támogatni: özv. Podhradszky Fe-
rencné 20 k., Ecseri Lajosné dr., Eisler Sa-
mu né, Halasz Sz. Lajosné, ."> k., Nagy Ferenc 
4 k., özv. dr. Pollák Sándorné 3 k., Alber-
tényi Adolfné, Boncos Miklósné, Danielisz 
Károly, Fenyvesi Adolf dr. Füsti M Sándorné, 
Gunszt Lipót. Kútas Jánosné, Pap Lajosné 2 
Spitzer Adolf, id. Várady Lajos 1 k. A neve-
zett nemeslelkű adakozók fogadják a rende-
zőség hálás köszönetét. 

— A puska. Tegnap egy társaság rán-
dult ki a tiszára. A társaságban volt Szath-
rnary Károly borbély iparos is. A kezében 
egy flóbert puskát tartott, a melynek felhú-
zott ravasza véletlenül elcsattant és a töltés 
Szathmáry Károly lábába ment. A sebesülés 
nem veszedelmes. 

— Sima Andor villanyszerelési és ártézi 
kut fúrási vállalkozó hirdetésére felhívjuk 
az olvasó közönség figyelmét. 

— Megvert kisleány. Vecseri István de-
rekegyházoldali lakos gazdálkodónak István 
nevű legény fia ellen bűnvádi feljelentés té-
tetett, mert a szomszédjukban lakó Vincze 
Mária 12 éves leánykát megverte. A brutá-
lis legényt a büntető bíróság fogja megta-
nítani illemre. 

Irodalom. 
(*) A „Vasárnapi Újság" augusztus 2-

iki száma 26 képpel jelent meg, malyek nagy-
részt a heti eseményekre vonatkoznak. Ere-
deti fényképfölvéleleket közöl a londoni 
olimpiai versenyekről, a nyugati pályaudvar-
ról, melyet közelebb át fognak alakítani és 
kibővíteni, a törökországi eseményekről, a 
most elhunyt kiváló festőművészről, Pállik 
Béláról, pompás nyári képet Neogrády An-
taltól, továbbá sok egyébb illusztrációt. Köl-
teményeket Szaboicska Mihály tói és Lampért 
Gézától közöl e szám. továbbá novellát Vér-
tesy Gyulától, s e mellett Krúdy Gyula ere-
deti és Fogazzaro forditott regényének foly-
tatását közli, ezeken kívül még sok egyébb 
olvasni való s a szokásos rendes rovatok egé-
szítik KÍ a szám tartalmát, irodalom és művé-
szet Köziutézetek egyletek, Sakkjáték, Képta-
lány Egyveleg stb. «Vasárnapi Újság» előfize-
tési ára negyedévre négy korona, a »Világ-
krónikáival együtt négy korona 80 fillér 
Megrendelhető a «Vasárnapi Újság» kiadó-
hivatalában Budapest IV., Egyetem-utca 4.) 
sz. Ugyanitt megrendelhető a «Képes-Néplap» 
a legolcsóbb újság a magyar nép számára 
félévre két korona 40 fillér. 
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— Becsületsértés. Demeter Lajos és 
Banka Borbála tanyai lakosok a napokban 
valami fölött összezördültek. Demeter dühbe 
gurult és ugyancsak leszólta ellenfelét. Hanka 
Borbála becsületsértés miatt lett feljelentét 
Demeter Lajos ellen. 

— Gyomai vásár. Gyoma községben a 
nyári országos vásár augusztus 14 - 10 nap-
jain tartatik meg. Vészmentes helyről min-
denféle jószág felhajtható. 

Lapkiadó: Gálfy Sándor. 
Lap tu la jdonos : Vajda B. utóda. 
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S z e n t e s v á r o s rendőrkapi tányságátó l . 

4377/kp. 1908 

A kenyér tej és tejtermékek árusítása 
tárgyábnn. H. 

A tiszti főorvos és a ker. orvos jelen-
tése alapján tudomásomra jutott, hogy a ke-
nyérsütögetők még mindig a földre, vagy 
lábnélküli apró deszka darabokra rakva áru-
sítják a kenyeret a rendőrkapitányság tilalma 
dacára ami nem megfelelő, mert a deszka 
darab, hol az egyik, hol a másik felületével 
érintkezik a földdel s így a kenyér a föld 
szennyével érintkezhetik s továbbá, hogy 
többszöri figyelmeztetés dacára a kisült me-
leg kenyeret* a konyha földjére helyezik, a 
helyett, hogy azt tis'zta deszkára vagy ruhára 
helyeznék. 

Úgyszintén a tej és tejtermékek árusí-
tóinak árusítási módja sem megfelelő, ameny-
nyiben edényeik, melyekben a tejet s tejter-
méket árulják, nincsenek befedve s így a 
piactér szenyét piszkát a legkisebb szél be-
lesodorhatja" az edényben levő tejbe vagy 
termékbe, ami annyival inkább könnyebb, 
mert az edények a földre vannak letéve. 

Tapasztaltatott továbbá, hogy ugy az 
elárusítók, mint a vevők ujjaikkal nyúlkál-
nak a tejfelbe, túróba, vagy vajba, szóval a 
tejtermékekbe. 

Minthogy ezen kezelési és itt felsorolt 
árusítási módok közegészségi és köztiszta-
sági szempontból ncin tűrhetők, ennélfogva 
utasíttatnak: 

1. A kenyérsütögetők, hogy kenyérsütés 
alkalmával a" kisült meleg kenyerét csak 
deszkákra helyezzék cl. 

Árusításnál szintén csak asztalkán, ta-
licskán, vagy lábazattal ellátott állványon 
árusítsák. 

2. A tej és tejtermékek árusítói pedig 
utasíttatnak, hogy edényeiket lodővel lássák 
el s a mérőket arra szolgáló kanállal tisztít-
sák ki mérésnél és semmi körülmények közt 
se tűrjék, hogy a vevők a tejmértékekbe 
nyúlkáljanak. 

Ezen határozat a tiszli fő és kerületi 
orvosokkal a kenyérsütögetőkkel írásban a 
tej és tejtermékek árusítói és fogyasztóivls 
pedig közététel utján azzal közöltetik, hogy 
ezen határozat megszegése kihágást képez a 
az ellene vétők szigorúan büntettetnek. 

Szentes, 1908 julius 21. 
Dr. Herczegh József , 

h 

^ s * n a <TN D O ^ Í T J 
műszaki vállalkozó. 

S Z E N T E S = 
I. k. B á r ó M a r u c k t r u. 1. s z . Nagy Ferenc ház. 

Elvállal: villamostelep berendezé-
seket, vezeték szereléseket, javítá-
sokat, csengő berendezéseket és 
javításokat; ártézi kutak fúrását, 
vízvezeték, fürdő szoba berende-
zéseket, vízvezeték javításokat, sze-
4 reléseket. 
A végzett munkálatok helyességé-
ért, szakszerű elkészítéséért szavatol. 

VJ 

is. 
•Jutányos o lcsó árak- * 

V 

N z a l i t i d o * J Ó K * c r i i c k 

A szentesi határban lévő 8(1 hold szántó-
földje 2 résziéiben is örök áron eladó. 
Esetleg több évre haszonbérbe kiadó 
Értekezni lehet a tulajdonossal Kun-

szentmártoni lakásán. 22—35 

E l a d ó h á z . 
Szilágyi Sándor II. ker. Bercsényi utca 

fi7 számú háza eladó. - Értekezni lehel 
Pass Ferenc alkapitánynyal. 

níelőtt 

személy-, jelzálog- v, építés 

H f t l c s ö i i 
iránt intézkednék 

k é r j e n d i j t a l a n u l p r o s p e k t u s t . 

MELLER L. EGYED 
B U D A P E S T 

IX. , L ó n y a l - u t c a 7. 

Te le fon- lnterurban 

40-:n. 

Eladó szőlőtelep. 
A Kiskunhalasi határban, tran-

verzál is műül mentén a várostól T> (> 
kilóméter távolságra, legkiválóbb faj-
szőllővel és gyümölcsfákkal berende-
zett 15 kat. hold 

TERMO SZÓLÓTELEP 
a szükséges épületekkel és minden 
hozzá tartozó szüretelő edényekkel u. 
m. hordók, kádak, permetező és szólő-
zuzó gépek, puttonok, kosarakkal együtt, 
igen kedvező f izetési feltételek mellett 
terméssel vagy a nélkül is azonnal 
eladó. — Értekezni lehet e lap kiadó-
hivatalában. 

Üzlettárs kerestetik. 
Egy biztos és jó jövedelmű üzlethez, 

társ kerestetik. Cím e lap kiadóhivatalában 
tudható meg. 

I t o r M i t t L a j o s 
ácsiparos egy fi ti t tanoneznak azonnal felvesz. 

Lakesa: Rákóczi Ferenc utca 5. szám. 

szabadalmazására vagy értékesítése előli 
ugy Magyarországon, mini bármely kül-

földi államban forduljon a 

„ S Z f l B f l b f l L H I ÚJSÁG" 
szerkesztőségéhez BUDAPEST, VII. ker 

Frzsébet-körut 26 sz. 
Kérje a • S z a b a d a l m i Újság" ingyen mutatványszám** 

________ 

Pl II 

aki látta az Egyetértés Vasárnapja 
eimű illusztrált i n g y e n e s szép-

irodalmi mellékletet, elragad-
tatással beszélnek annak gyö-
nyörű kiviteléről, a pom-

pás összeállításról és az 
aktuális művészi kivi-

telű k é p e k r ő l Az 
Egyetértés Vasárnapja 

külön e célra 
szerződtetett 

saját 
fényképészével megörökítteti a leg-
aktuálisabb eseményeket, szép-

irodalmi részét pedig az iro-
dalom legjelesebbjei állítják 

össze. Kitüntető 

s z e r e n c s é j é n e k 
tulajdonítja az Egyetértés olvasói 
részéről az évtizedek óta tartó 
bizalmat, ezt meghálálja azzal, 

hogy kitűnően szerkesztett 
lapot ad és ingyen pá -

ra t lan kedvezményt, az 
Egyetértés Vasárnapját 

amely ismeretterjesz-
tő tartalmánál lóg-
va ép oly szíve-
sen lögad a fő-

úri család, 
mint a falu 

kovácsa. 
A nagy kedvezmény nem jelent 
tulkiadásl, az előfizetési ár ma-
radt a régi Negyedévre 7 ko-
rona — Újonnan belépő elő-
fizetők megkapják az eddig 
megjeleni melléklelekel. 
Kérjen mutatványszá-

mot. Kiadóhivatal Bu-
dapest, Eötvös 

u. 32. 

N y o m a t o t t VajJa Hái.i .t u t ó d á n á l Szent«» ltfuö. 




