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lunk méret szerint a legjutányosabban «zámit 

A városi téglaház hasznosítása.1 

A gazdászati szakosztály legutóbbi 
ülésén foglalkozott a városi téglatelep 
hasznosításával. Beható eszmecsere után 
elhatározta, miszerint javasolni fogja, hogy 
a képviselőtestület vétesse házi kezelésbe 
a téglatelepet, mert ez által egyrészt a 
város és a közönség olcsóbb árért jut jó-
minőségű téglához és ház fedő cseréphez, 
másrészt pedig a városi közpénztárnak éven-
ként 10 ezer korona tiszta haszonnak esik. 

Üdvözüljük a gazdászati szakosztályt 
ey.ért az életrevaló javaslatért , mert látjuk, 
hogy javas la tának meghozatalakor a vá-
r t s és a nagyközönség anyagi érdeke le-
begett szeme előtt. Nyílt titok, hogy az 
országban léte/.ő téglagyárosok kartelben 
állnak és igy oly magas árt kérnek gyárt-
mányaikért , a mennyi nekik jólesik. Így 
aztán csak azok építkeznek, a kik ezt egy-
általán el nem mellőzhetik. 

A téglagyárosok kartelljél különben 
dr. Wt'kerle Sándor is megelegelte és cél-
bavette, hogy a munkáslakasokhoz szük-
séges tégla és cserép előállítására állami 
támogatás mellett létesíttet u j téglagyá-
rakat. 

A miniszterelnök komoly szándéka a 
kartelles tégl.igyáros urak elevenére talált. 
Összeröffentek. Deputációzlak a minszter-
elnöknél, a kit arra kértek, hogy álljon el 
szándékálóf. Inkább haj landók a munkás-
lakásokhoz olcsó árért szállítani a téglát 
és cserepet. Arra azonban nem tettek ígé-
retet, hogy a közönségnek is mérsékelteb-
ben s / ámi t j ák a téglaanyagot. A busás 
jövedelemről lemondani nem akaruak. Nem 
megkoppasztani, d i megnyúzni akar ják 
azokat, a kiknek építkezni kell. Kisebb 
építkezésnél talán nem is tűnik föl lul-
nagynak a/, árkülönbség, de nagyobb épít-
kezéseknél annál inkább számitá ha kell 
venni a légla és cserép árakat . 

Szentesen például nagyon is fontos, 
hogy a faltégla ezre lti forint-»», avagy 
14- fo r in t? Szentes ugyanis többféle épil-
kezés elölt ál . A városház, a kuliurp.ilola, 
a járásbíróság épilése és a gymtiásiumi 
épüh'l kibővítésénél nagyon is számot lesz 
a légla ára. Ezen építkezéseknél löbb mil-
lió téglára lesz szükség. Az nem mindegy 
ha 3 — 4 koronával olcsóbb lesz a tégla-
anyag, mint kartell mellett. 

Az állam például éppen azért késik 
a gymnásium kibővítésével, mert tulma-
gasnak larlja a téglaárakat. A városház 
építésnél szintén nagyon is fontos a tégla 
ára, mert olcsóbb légla mellett ezreket és 
ezreket lehel megtakarí tani . 

A városház épités kérdése most ujabb 
s tádiumba lépett a belügyminiszter döntése 
szerint. A városnak nagyon is takarékos-
kodni kell, hogy 400 ezer koronából olyan 
székházat építtessen, a mely a célnak ne 

egy—kél évtizedre, hanem hosszabb időre 
is megfeleljen. 

Éppen ezérl most már mi is annak 
a nézetnek vagyunk hívei, hogy a város-
ház építésről mindaddig beszélni nem le-
het, a inig a városi léglatelep üzemké-
pessé nem tétetik. 

A városi téglatelep igaz, hogy most 
elhanyagolt állapotban van. Az ottlévő 
épületek düledeznek, ki kell azokat javí-
tani, illetve nagy részét lebontani és a 
kikerülő téglából kell felépíteni olyan 
körkemencét, a mely a téglatelepet teljes 
üzem- és versenyképessé teszi. Igaz, hogy 
az épületek kijavítása és a körkemence 
felépítésére pénz kell, azonban a befek-
tetendő összeg nem lesz holttőke, mert 
az egy két év alatt teljesen megtérül, a 
mellett a város és a közönség olcsó ára-
kon ju t építő anyagokhoz. 

A körkemencét egy kis jóakarat tal 
hamarosan fel lehel építeni. Es abban a 
pil lanatban a mikor a léglatelep az üze-
met megkezdi, nyomban az állam is hozza 
fogathat a kultúrpalota, a járásbirósági 
épület felépítéséhez és a gymuásiumi épü-
let kibővítéséhez. 

A gazdászati szakosztály javaslatát 
föllellenül el kell fogadni a képviselőtes-
tületnek. Az a képviselő a ki a javas la l 
ellen csolekszik, egyéni érdekeket istápol 
és ellensége a város és a közönség érde-
kének. Majd meglátjuk különben nem so-
kára, — mert a javaslat a szeptemberi 
közgyűlésen napirendre kerül, — hogy kik 
azok a képviselők, a kik Szentes jobb-
voltát akar ják éskik azok, a kik a magán 
érdekeket szolgálják ? 

Takarmány hiány. 
A mostoha évek csak nem akarnak el-

múlni a magyar gazdáról, szüntelenül válta-
kozva követik egymást s már alig is emlék-
szünk olyan évre, amely minden tekintetben 
megadta volna azt, amit a gazda fáradságos 
munkaja után méltán várhat. A búzatermés 
ugyan valamivel jobb volt, mint a mult év-
ben, bár még mindég középen aluli, ellenben 
annál rosszabb termést adtak a tavasziak, 
takarmányunk pedig alig van s e miatt a 
legnagyobb aggodalommal néz a gazda a 
bekövetkezendő tel elé. 

Most már — augusztus hó folyamán — 
rövid tenyészidejű nüvények elvetésével sem 
segíthetünk a hiányon, mert olyan rövid te-
nyészidejű növényt nem ismerünk, melynek 
kifejlődésére elegendő volna a nyár hátra-
levő része nem marad tehát más hátra, mint 
a rendelkezésünkre álló takarmányokkal a 
legtakarékosabban eljárnunk s olyan nö-
vényi részeket és hulladékokat is takarmá-
nyul felhasználnunk, amelyeket jobb években 
figyelemre se méltattunk. 

Ilyenek az összes szalma- és polyva-
fék, a burgonyaszár, a répalevelek, a kuko-
ricaszár, a kertből összegyűlendő, megszá-
radt gyomok, a rostaalj, a konkoly s egyál-

talán mindennemű olyan hulladék, a mely 
növényi eredetű. 

Ha azonban ezeket, a most felsorolt 
anyagokat amúgy szálasan, mindennemű 
előkészítés nélkül adjuk az állatok elé, ugy 
azok alig rágnak le leveles részéből valamit, 
míg a szálas részt mind kiizékelik s igy a 
célt melyet magunk elé tűztünk, el nem ér-
hetjük. 

A szecskázás, párlás vagy füllesztés ál-
tal tehetjük ezen anyagokat értékesebbé, 
olyanná, hogy az állat izékelés nélk&l az 
egész anyagot elfogyassza. Leghathatósabb 
ha gőzölésnek vetjük alá az ilyen 
szalu takarmányféléket, ezt azonban rena>" 
szerint csak nagyobb gazdaságokban lehet 
keresztülvinni, ahol gőzölő vagy gőzgép áll 
rendelkezésére. A kisgazda e helyett a fül-
lesztéshez kénytelen nyúlni, a mely kevésbé 
hatékony eljárás ugyan, de bárminő kisgaz-
daságban keresztülvihető számottevő befek-
tetés nélkül. 

A fülleszteiulő takarmányokat, legyen 
az kukoricaszár, :alma, repczebecző, vagy 
bármi egyéb, legelőször is meg kell szecs.-
káznunk s megszecskazott állapotban vala-
mennyit összekevernünk. Következik ezután 
a füllesztő-ládákba való berakás. Ezek a lá-
dák közönséges deszkából készülnek leemel-
hető tetővel, lehetőleg ugy, hogy élűiről kes-
kenyebb oldaluk felemelhető vagy egészen 
is eltávolítható ¡. yen, miáltal lényegesen 
könnyebben hányható ki belőle a takarmány. 
Nagyobb állatállományhoz, négy ilyen láda 
kell, hogy minden etetéshez egy-egy láda 
tartalma legyen felhasználható, a negyedik 
pedig egyik napról a másikra — mindig fel-
váltva — üresen álljon szellőzés céljából. 

Kzen ládákba rétegenként rakatik be a 
felszecskázott takarmány olyau módon, hogy 
az egy arasznyi vastagságban berakott takar-
máuy lehetőleg állott, vagy langyos meleg-
vízzel öntöztetik meg rózsával ellátott locso-
lóból, majd azután lábbal jó erősen letipor-
tatik, különösen a sarkoknál is, hogy a le-
vegő lehetőleg kiszoruljon belőle Ha rendel-
kezésünkre áll répa, ezen letiport rétegre 
egy réteg répát, majd erre egy kevés lisztté 
őrölt rostaaljat, konkolyt vagy esetleg kor-
pát hiulünk. Következik ezután ismét egy 
réteg szecska, melyet megint megöntözünk, 
majd ismét répát hintünk reá s igy folytat-
juk ezt a inig a láda ineg nem telik, a mi-
kor erre a célra készült fedéllel befedjük s 
arra rendesen kősulyokat helyezünk, melyek 
alatt a takarmány 24 óra alatt rendesen 40* 
G-ra felmelegszik, miáltal a kemény szálas 
részek megpuhulnak s az egész keverék iz-
letesehbé válik, olyanná, melyből a szarvas-
marha semmit sem izékel ki. 

Ha a szükség ugy hozza magával, széna 
nélkül is eltarthatjuk szarvasmarhaálllomá-
nyunkal annélkül, hogy az leromlana, ha 
elegendő mennyiséget adunk neki a füllesz-
tett takarmányból. 

KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
— Augusztus S2. 

Ahá I 
No persze most szentül abban a hitben 

él mindenki, hogy valami nagyot akarok 
mondani. Pedig legkomolyabban mondom 
hogy csak nevetni akarok. Jól ki akarom 
magamat kacagui azon a fatális tévedésen 
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amelybe a tekintetes vármegye esctlj a ritu-
ális sertésvágással. 

Szentesen tehát uj Mózes hangja szól 
az izraelita polgártársakhoz. 

Csak egyetlen egv hiba van, hogy izra-
elita polgártársak a Jákób módosult mesé-
jére gondolunk. 

Szép, szép az a rituális sertésvágás, «le 
sem a kezek, sem a hang nem a Mózesé. * 

Ha a nagy politikával akarnék foglal-
kozni föltétlen hálás témákat találnék. Na-
gyon hálás témákat. De tévedés volna arra 
gondolni, hogy a hálás témákat csak a nagy 
politika mezején lehet megtalálni. Példának 
okáért rendkívül hálás téma az a nagy szél 
csend, amely most Szentesen uralkodik. Az 
a természetes szélcsend. Az ember töri a 
koponyáját, vakarja a füle tövét, meghúzza 
az orra balcimpáját, hátha ki okosodik. 

Sehol seuími . . . Nem jön rá ar ra : 
mit rejteget ez a nagy szélcsend. 

Most azután a nyájas olvasó érdeklő-
dik, miért hálás téma hát ez? 

Azért mert egv krónika kitelik belőle 
és nyájasan mosolygok azon, hogy valami 
nagyot vártak. 

* 

Találkozik a két rivális egymással. 
Az egyik mosolyog, a másikat elüti a 

düh. Azután tovább mennek. 
Megkérdezik az egyiket miért mo-

solygott : 
— Azért, mondja a kérdezett dühösen, 

hogy az a gazember a/l hiszi félek tőle. 
Hogy egyátalán törődöm vjle. Hogy cgyá-
talán tudomásul veszem a létezését 

Megkérdezik a másikat, aki dühbe gu-
rult mikor a riválisát meglátta. 

— Azért voltam dühös, hogy szembe 
került ez az alak és mosolygott, pedig lát-
tam, hogy a foga is vacog. 

N. B. Ez a história megesett. 
Barázda. 

UJIIONSAliOK. 

L a j o s napja . 
Nem árt n íha megemlékezni. Sőt kell. 
Valamikor augusztus 25-ikét ünnepként 

tartotta a magyar nemzet. Hosszú évtizedek 
alatt önmaga avatta nemzeti ünnepé. Kossuth 
Lajos neve napja volt ez a nap. A bizó, re-
ménykedő magyar nemzet ünnepe volt ez a 
nap. Azé a nemzeté, amely hi/ott abban, 
hogy eljövend a nap s diadalt aratnak, akik 
azért küzdenek, amiért Kossuth Lajos hal-
colt. 

Az ünnep elmnlott s oda a remény-
ség . . . 

Kedden Lajos napja lesz. 
Ünnepre nem készül senki sem. 
Elmúló időkkel elenyészik minden, ltégi 

nagy ősökre korcs utódok jötlek. Régi ha-
gyományok emléke is kivész. 

Haladunk előre. A megemlékezés olyan 
mint a sírjából följáró kisértet. 

Régen két ezred évvel Krisztus előtt 
mondotta a perzsák bölcse Zarathusztra 
»Ne feledjétek el, hogy nagyjailok tisztele-
tében van az erőtök s nemzet mely nagyjait 
nem tiszteli, nem követi, soha sem halad 
előre, mert a háládatlanság kiáltó bűne m*g 
öli a népeket!« 

Mi csak felejtünk, felejtünk 
Saul. 

— Református püspökválas/ tás . A ti-
szántúli református püspökségre beadott sza-
vazatokat már összeszámláltak. A mint előre 

megírtuk, igaz lelt, egyik jelöli sem kapott 
abszolút többséget, így aztán JJígsö/í József 
és Erőss Lajos közt pótválasztás lesz. A má-
sodik szavazatokai szeptember 21-ig kell 
beküldeni, Az első szavazás eredménye ez: 
Dicsőfi József egyházkerületi főjegyző ka-
pott 231 szavazatot, Erőss Lajos akadémiai 
igazgató 227 szavazatot, Balthazázár Dezső dr. 
hajdúböszörményi esperes 181 szavazatot, 
Dávidházy János kabai esperes 110 szavaza-
tot. Dombi békéshánáti esperes 4 szavazatot 
Sass egyházkerületi aljegyző 2 szavazatot és 
Balogh Ferenc debreceni tanár 1 szava-
zatot. 

— Kinevezés. Őfelsége a király, Novo-
háezky Győző és Piti Pál szentesi illetőségű 
hadapródokat, tiszthelyettesekké nevezte ki. 

A vasúti vendéglő bérbeadása. A 
máv aradi üzletvezetősége értesiti a városi, 
mint vasuttulajdonost, hogy a szentesi vasúti 
vendéglő bérletére kilenc egyén pályázott. — 
Krausz Lajos (Rábaszováta) 500, Szolimán 
Lajos (Arad) 3000, Kovács Lajos (Borosznó 
fürdő) 2100, Fischer Albert (Szentes) 2000, 
Győri Sándor (Szentes) 2000, Horváth Károly 
(Szentes) 2100, Fábián Sándor (Kolozsvár) 
2000, llirn Miksa (Hmvásárhely) 100, és Né-
met Alfréd (Szeged) 600 korona évi béli aján-
lóit fel a vendéglőért. A városi tanács még 
nem döntött az ajánlatok l'ölötl. 

— Bortermelök figyelmébe. Azok a 
szőlőtulajdonosok, a kik a kedvezményes 
borital-adó fizetésbeli akarnak részesülni 
mielőbb jelentkezzenek a városi hirdető iro-
dában. 

— Reparálás. A legutóbb megírtuk, 
hogy az alispáni hivatal oly értelmű rende-
letet adolt ki melyben utasítja a polgármes-
tert, hogy gondoskodjék arról, miszerint a 
vágóhídon a zsidó i ilns szerint leölendő ser-
tések feldolgozására alkalmas asztal legyen 
Az alispán ezl a rendek-let lapunk megjele-
nése után nyomban visszavonta és korrigál-
tattatta, meri a ..sertés" szó csak a leiró elnézé-
se lölytáu került a rendeletbe .Jószág" helyett 

— A trachomásokért . Dr. László Vilmos 
őorvos szeptember elsején a fővárosba uta-

| zik, hogy Dr. Blaskivieh László egyetemi nia-
I gántanár által a budapesti állami szemkorliaz-
j ban a trachoma betegség gyógyítása végell 
. rendezendő kurzuson résztvegyen. Az orvosi 
{ kurzus szeptember 11-ig lög tartani. 

— Fuvarosok figyelmébe. Csongrádvár-
; megye a törvényhalósági úlak jókarha liozá-
} sat elhatározta. Ehhez a munkához nagy 
• mennyiségű homok és anyag szükséges, nie-
• Ivek szállítására vonatkozó lélW ;eiv az alis-

páni hivalalnal tudhatók meg. 

A zsúpszigeti földek eladása. A kép-
viselőtestület pár évvel ezelőtt elhatározta a 
városi apró földek eladását. A városi tanács 
e határozat folytán a zsúpszigeli földeket is 
árúba bocsájtotta. A megkötött szerződések 

í jóváhagyás végeit a képviselőtestület elé 
^ terjesztettek. A szerződéseket azonban nem 

lehetett tárgyalni, miuláii a közgyűlésen nem 
' volt jelen elég városatya. A lárgyalás ;i szep-

tember 7-re összehívandó közgyűlés napí-
y rendjére tűzetett ki. A gazdászati szakosztály 
, a napokban foglalkozol! ezzel a dologgal, és 
^ azt javasolja a képviselőtestületnek, hogy a 

zsúpszigeti földek eladásai ne hagyja jóva. 
, Ezl a javaslatot mi is helyeseljük 
I 

— Tanulmányúton. Jakó (iéza rajztanár 
. a kereskedelmi minisztériumtól ösztöndíjat 

nyert, hogy tanulmányai! a külföldön foly-
tassa. Jakó Géza az egész világra szóló útle-
velei keli s igy külföldi utjál legközelebb 
meg is kezdi. 

{ 
— A bökényí komp rozoga. A hökénvi 

komp annyira rozoga állapotban vau, hogy 
azon életveszedelem nélkül közlekedni nem 
lehel. A inig a kompot jókarha nem hozzak, 
azon a jaras-kelés be lesz tiltva. 

— Hal vacsora a Petőfiben Pirithy Má-
tyás a Petőfi Szálloda bérlője ma vasárnap 
este nyitja meg az újonnan díszített étter-
met és sörcsarnokot hal vacsorával egybe-
kötve. A halpaprikás válogatott tiszai har-
csa, potyka és kecsege halakból lesz főzve. 
Jó italokról is gondoskodva van. A megnyi-
táson a közönség szórakoztatására kilűnő 
cigányzenekar játszik. 

Ebmarás. Keresztes István honvéd-
utcai lakos kutyája megmarta Répa Bálintot. 
A kutyát hatósági felügyelet alá vették, Ke-
resztes István ellen pedig a kihagási eljárást 
megindították. 

— Szentesi találmány. Érdekes és hasz-
nos rajzlömhöt mulatott he tegnap szerkesz-
tőségünkben Untermüller Ernő könyvkeres-
kedő. A rajzlömbnek „Turul rajz tömb" a 
neve és Kiisztiáni István gymnasiumi tanár 
és Untermüller Ernő találmánya. A rajztömb 
előnye abban áll: 1, hogy a rajzlap kivétele 
alkalmával a papírlapot nem repesztheli be 
a tanuló; 2, a rajzlapot a tanuló annyira at-
nem lukaszthatja, hogy a luk a következő 
rajzlapon mcgláts/.ék, 3 a tábla többször 
megtöltheti) papírlapokkal. A csinos kivitel-
ben lévő rajztömb teljesen a magyar, illetve 
a helyi ipar diadala. 

Asszony csetepaté. A napokban nagy 
csetepatét rendezet 3 nőszemély a Deák Fe-
renc utcában. Valósággal utcát húzlak a 
néző közönség nagy örömére. Orosz Juli-
anna luizla a rövidebbet, nemcsak a Bonnár 
Mária öklével, de ennek a leánya fullánk 
szerű nyelvével is meg kellett ismerkednie. 
Miután sem az ütlegekel, sem a mocskoló-
dást nem akarja magán száradni, bűnvádi 
feljelentést leli bántalmazni ellen. 

Megvert bérkocsis. Vass Sándor 
bérkocsis panaszt emelt Nagy Imre ellen, 
inert őt a mull hónap elsején megverte. A 
bűnügyi eljárási a rendőrség megindította. 

Rendőri rövid hirek. A rendőrkapi-
tányság tegnap délulán Bolhás Sándor ál-
lami állatorvos véleménye folytan Vass Sán-
dor löldmives három darab lovát — takony-
kórhele gség miatt kiirtatta. Kocsis János 
alsóréti földjén a napokban 12 vontató bú-
zatermés szalmája ismeretlen okból kigyu-
ladl és elégeli. Valtai János tőkei állomási 
elöljárótól István kiralynapján 2 darab ezúst-
szőrü anya házinyulai elloplak. Balla András 
N eves szürke tellene mull vasárnap a kun-
szentmártoni vasárból elszaladt. A hatóság 
körözteti a tehenet. 

Jő barátok figyelmébe. Ifjú Jelentfy 
Sándor legközelebb megnyitja az ipartestü-
let szomszédságában lévő sajál házában bor-
mérő üzletét. Az átalakítási munkálatokat 
most folytatja két Lajos kereszlnevű hely-
beli iparos. A kél Lajos a munkalatok befe-
jezésének örömére Lajos estélyen, vagyis 
héttőn vígaldoiuásl csap. Lesz ¡o birka 
papi ¡kas es kitűnő bor kvantum szatisz. A 
kél Lajos szívesen h t j a haralail az áldo-
máson. 

Szerkesztői üzenet. 
Többeknek. A vásártéri mázsaház-

nál tapasztalható visszaélésekre vonatkozó 
panaszukat megkaptak. Az Idő rövidsége foly-
tán nem foglalkozhatunk ez nttal azokkal a 
botrányokkal, melyek - Önök szerint az 
eladó rovasara ;i niázsuházuál napirenden 
vannak Legközelebb sorát éjijük. 

I r o d a l o m . 
( ' ) A „Vasárnapi Újság44 augusztus lli-iki 

szama 2."» illusztrációban számol be a hét 
eseményeiről, melyek közi előtérben állnak a 
lörokorszagi mozgalmak. Ezeken a rendkívül 
enlekes fényképeken kivől i Vasárnapi l j-
sag konstantinápolyi tudósítója még tovab-
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biakat is fog küldeni. A szegedi vihar oKozta 
katasztrófát is több képben mutatja he, 
s képei közt ott szerepel a londoni béke-
tüntetés, a győri hideltolás, a balaton-
leilei bucsu stb. Pataki Lászlónak egy 
kedves genreképét is közli e szám melynek 
szövegrésze is rendkívül változatos. Egy Lon-
donban élő magyar ember, ki sokáig tartóz-
kodott Törökországban, behaló s igen érde-
kes cikkben ir az ottani állapotokról, End-
rődi Sándor és Kiss Menyhért költeményeket 
Zsoldos László novellát irt e számba, mely 
Krúdy Gyula nagy regényének folytatását is 
közli. K számban uj fordított regény közlése 
is kezdődik: Jules Lemaitre »Királyok* cimű 
regénye, melyet Schöpflin Aladár jeles fordí-
tásában közöl a lap, továbbá a többi ren-
des heti rovatokat: Irodalom és művészet, 
Közíntézetek egyletek, Sakkjáték, Képta-
lány Egyveleg stb. «Vasárnapi Újság» előfize-
tési ára negyedévre négy korona, a »Világ-
krónikáival együtt négy korona 80 tillér. 
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 10 tillér. 

Iskolai értesítések. 
A helybeli all. főgynasiumban a tanuiók 

felvétele az 1908-9 tanévre f. é. szept. hó 1, 
2 és 3-an d. e. 8— 12-ig az iga/galói irodában 
lörtéoik. 

A felvétel feltételei a következők 
a.J Az első osztalyba esak a 9 évet be-

töltött tanulók vétetnek fel 12 évesnél idő-
sebb liú felvételéről a tanári testület határoz. 

b.) Az első osztályba beiratkozó tanuló 
tartozik szülői vagy azok megbízottjai kísére-
tében megjelenni s az elemi iskola negyedik 
osztályának sikeres elvégzéséről szóló iskolai 
továbbá születési és újra oltási bizonyítványt 
felmutatni. E bizonyítványok bármelyikének 
hiányában a felvétel csak ideiglenes s a hi-
ány 8 nap alatt pótlandó. 

c.i A felsőbb osztályba való felvételhez 
megkívántatik, hogy az illető tanuló az előbbi 
osztályt sikerrel végezte s azt bizonyitvány-
nyal igazolja. 

d.J Minden ujjonnan belépő tanuló, ki 
az előző tanévet inas intézetben végezte tar-
tozik az iskolai bizonyítványon kívül a szü-
letési bizonyítványt és a/, előző évről szóló 
iskolai »Értesítőt« is felmutatni. 

A felvételkor lizetendc dijak: felvételi 
dij 8 k., iljiisagi könyvtári díj, értesítői dij, 
énekdij s tanulni, kirándulási dij ciuién 1 — 1 
korona, összesen 12 korona. A tandíj 00 ko-
rona, mely negyedévi részletekben is Űzethető. 

Minthogy az 1883 évi XXX. t. c. értel-
mében egy-egy osztalyba csuk 00 tanuló ve-
hető fel s a helybeliek a felvételnél előnyben 
részesülnek, az igazgatósag tigyelmezteti a 
helybeli szülőket, hogy az t. ositályba be-
írandó fiaikat mar szept. első napján hozzák 
el, mert a következő két napon jelentkező 
tanulók a jelentkezés sorrendjében fognak 
felvétetni, akar helybeliek, ' akar vidé-
kiek azok. 

A javiló vizsgalatok aug .11 -én d. e., az 
írásbeli magan vizsgalatok aug. 21) és 30-án 
egész nap, a szóbeli inauanvizsgák aug. «11-én 
d. u. a polgári iskolából átlépő tanulók fel-
vételi vizsgaja szept. 1 és 2-án d. u. A vizs-
galatok d. e. 8 és d. u 2 órakor kezdődnek. 

Az iskolai év ünnepélyes megnyitása 
szept. 4-én de- U órakor lesz, melyen a szü-
lőket is szívesen látja 

Szentes 1008. aug. 20. 
a gymnas. igazgatóság. 

Szentes polg. I. iskolájában a beiratások 
az 1908 9 isk. évre szept. 1. 2. 3. 1-én dél-
előtt 8 -12 . délután 3 - 5 óráig történnek a 
polg. I, isk. igazgatói irodájában. 

A polg. I. isk. I. osztályába szabálysze-
rűm csak oly növendék léphet be, a ki éle-
tének legalább 9. évét betöltői te és az elemi 
isk. IV osztályáról szóló bizoniztvánva van. 

A polg. I. isk. II. illetve III,* osztá-
lvaba felvehető az oly növendék, ki az elemi 
isk v., — illetőleg VI. osztályát jó sikerrel 
elvégezte s aki a II. osztályba akar felvétetni, 
a / a németnyelv, mértan és természetrajznak 
a / I oszt ál v szamara előirt tananyagából, 
aki a 111. osztalyba akar jelvétetni, az a né-

metnyelv, mértan, világtörténet és földrajz-
nak á II. osztály számára előirt tananyagá-
ból a külömbözeti vizsgál sikerrel leteszi. A 
külömhözeti vizsga dija tárgyankint - 4—4 
korona. 

Egyik polg. I. iskolából a másikba át-
lépni kivánó növendék bizonyítványa alapján 
vehető fel. 

A rendes tanítás szept. 5-én kezdődik. 
A javítóvizsgák auy. 31-én délelőt 8, a 

külömbözeti vizsgák szept. 4-én délután 3. 
órakor fognak megtartatni. Javítóvizsga díj-
mentes. 

A felvételre jelentkezőknek szüleik, 
gyámjuk vagy azok megbizottainak kíséreté-
ben kell megjelenni és magukkal kell hoz-
niok a keresztlevelet, ujraoltási bizonyítványt 
és az előző évben nyert iskolai bizonyítványt. 

Tandíj egész évre 20 korona, mely két 
részben fizetendő u. m.: a beiratáskor és 
február 1-én. Beiratási dij. 1 K. könyvtár il-
leték 1 K. az orsz. tanítói nyugdijalapra 30 
tillér fizetendő. E dijakat minden növendék 
befizeti. 

Tandíj elengedésre vonatkozólag isk. 
szék a következőket mondotta ki. Tandíj 
elengedésében részesülhetnek 1. Tanítással 
foglalkozók gyermekei, ha általános jó osz-
tályzatuk van. 2, Tisztviselők gyermekei, ha 
vagyonnal nem bírnak s fizetésük 1200 
koronánál nem több általános jó osztályzat 
mellett. 3. Minden más foglalkozással 
birók gyermekeit beigazolt vagyontalanság 
esetében, ha általános osztályzatuk jó. 4. 
Első osztályosu övendékek az első félévben 
nem részesülnek tandijelengedésben. 

A tandíjmentességet kérő folyamodvá-
nyok — felszerelve szegénységi és iskolai 
bizonyítvánnyal — az iskolaszékhez címezve 
a polg, isk igazgatónál legkésőbb szept. 15-ig 
nyújtandók be; később beadott, vagy hiá-
nyosan felszerelt folyamodványok nem vé-
tetnek figyelembe. 

A francia nyelv — mind rendkívüli 
tárgy külön díjazás mellett fenittatik az arra 
vállalkozóknak; félévi tandíj 5 K., tan-
díjmentesek ennek telét fizetik 

Magánvizsga dija az évi tandíjon kívül 
helybelieknek 12 K, vidékieknek 14 K 

Szentes, 19U8 aug. 22. 

Pupp Lajosné, 
polg. isk. igazgató. 

Közgazdaság. 
Piaci árak: 

Buza mmja 10 frt. 50 —60 kr. 
Buza üszögös 9 frt. 9 frt. 50 kr. 
Árpa mmja 7 frt. 7 frt. 20 kr. 
Zab mmja 7 frt. 20-50 kr. 
Kukorica mmja 7 frt., 80 kr. 8 frt. 
Sertés kilója 61—62 kr. 
Szalonna 75—80 kr. 

Lapkiadó: Gálfy Sándor. 
Laptulajdonos: Vajda B. utóda. 

102381908 

Hirdetmény. 
Szentes város által fentartott szegény 

menházban elhelyezettek élelmezésének biz-
tosítására 1908 aug. 27-ik napjának délelőtt 
10 órájakor lejáró határidővel zért írásbeli 
versenytárgyalás fog tartatni. 

Felhívom kik ezen állást elnyerni óhajt-
ják, hogy fenti határidőre ajánlataikat lepe-
csételt borítékba zárva a központi iktató 
hivatalba adják he. 

Bészletes feltételek alólirottnál megtud-
hatók. 

Szentes, 908 aug. 22. 

Kalpagos , 
gazdasági tanácsnok. 

Eladd 
egy kitűnő karban lévő 
félig használt szecska-
vágó, vasesztergapad és 
egy konkolyozó. 

Érdeklődők fordulja-
nak az Istvánházi gőz-

malomba Kunszentmárlon — Betekints. 

A református elemi iskolában a beiratá-
sok szeptember 1 5. napjain d. e. 8—12, d. 
u. '1- 5 óráig eszközöltetnek, még pedig a 
liuk beiratása a központi fiúiskolában történik. 

Figyelmeztetnek a szülék, hogy gyerme-
keiket a heiratási napokban annyival inkább 
beírassák mivel ellenkező esetben a törvé-
nyes büntetés alá esnek. 

Ugyanezen napokon iratnak be az is-
métlő tankötelesek i*. 

Az iskolai év ünnepélyes megnyitasa 
hétfőn szept. 7-én d. e. 8 órakor tartandó is-
tenitisztelettel kezdődik, melyen az összes is- | 
kolai növendékek részt vesznek. 

Az egyháztanács 87/908 sz. határozatából 
folyólag egyúttal felkéretnek a szülék, hogy 
az iskolai beiratás alkalmával nagy reformá-
torunk Kálvin János születésének 100 éves 
évfordulója alkalmából (ienfben felállítandó 
szobra költségeire — kiki az ő tehetsége, 
anyagi viszonyaihoz képest adakozni szíves-
kedjék, szem előtt tartván az írás szavait 
Kiki a mint elgondolta szivében ugy csele-

kedjék, nem szomorúságból, vagy kényszerí-
tésből, mert a jókedvű adakozót szereti az 
Isten», mert *.-\z Isten az ő hatalmassága sze-
rint megcselekedhet! hogy a ti jókedvetekből 
való adakozástoknak haszna ti reátok térjen« 
II. Kor. IX. 7. 8. 

A beiratás helyiségeiben perselyek lesz-
nek kitéve melybe a kegyes adakozók fillé-
reiket elhelyezhetik. 

Iskolai igazgatóság. 

Eladó föld. 
Szabó Sándorné alsóréti 4 hold földje eladó 
Értekezni lehet I. ker. Pintér ulca 2 szára 

Kiadó lakás. 
A régi zsidó iskolánál 3 szobás utcai lakás 
mellékhelyiségekkel együtt 1908 november 
1-töl kiadó, értekezhetni a tulajdonossal 

Kalpagos Szabó Imrével. 3V2 

Kiadó föld. 
Özv. Rácz Ferencné nagytőkéi és 

veresegyházi földje több évre haszon-
bérbe, esetleg teles munkálatra kiadó. 
Értekezni lehet a tulajdonossal. 

Kiadó ház. 
Soós Józsefnek III. kerület 64 számú 

háza, mely korcsmának és bolt helyiségnek 
is alkalmas, kedvező fizetési feltételek mel-
lett eladó. - Értekezni lehel a helyszínen 

Találmányok 
szabadalmazására vagy értékesítése előtt, 
ugy Magyarországon, mint bármely kül-

földi államban forduljon a 

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

F.rzsébet-körut 26 sz. 
Kérje a .Szabada lmi Újság" ingyen mutatvány » iám* 
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l i i a i i l é N X O I M I « 
Egy csinosan butorzott szoba azonnal kiadó. 

Cini a kiadóhivatalban 

K z a l u i i l o * » • J ó % « t * f ' * i < » l 4 

A szentesi határban lévő 80 hold szántó-
földje 2 részletben is örök áron eladó. 
Esetleg több évre haszonbérbe kiadó 
Értekezni lehet a tulajdonossal Kun-

szentmártoni lakásán. 27—¡tö 

Eladó szőlőtelep. 
A Kiskunhalasi határban, tran-

verzális műút mentén a várostól 5 - (> 
kilóméter távolságra, legkiválóbb faj-
szóllóvel és gyümölcsfákkal berende-
zett 15 kat. hold 

« T E R M Ő S Z Ő , Ő T E L E P 
a szükséges épületekkel és minden 
hozzá tartozó szüretelő edényekkel u. 
m. hordók, kádak, permetező és szőlő-
zuzó gépek, puttonok, kosarakkal együtt, 
igen kedvező f izetési feltételek mellett 
terméssel vagy a nélkül is azonnal 
e ladó. — Értekezni lehet e lap kiadó-
hivatalában. 

l i i a d á l » l « 8 

Kistőkei állomásnál lévő, voll Fodor 
i lé le 53 hold hold szántóföld, tanyaépühilel 

együtt, több évre haszonbérbe kiadó. Lr-
! tekezni lehel Sarkadi Nágy Ferencnél III l 
1 1 83 sz. a. 

6í) szám 

üicsó hízott marha hus. 
¡paprikásnak 44 kr. 

Nem növendék, ¡levesnek, 48 kr. 
[sütni való 52 kr. 

(hízott ürü) hus 40 kr. 
a nagyérdemű közönség szíves párt-
fogását kérve maradok 

Tisztelettel 

Bleier József 
mészáros. 

Föld árverés. 
Minthogy az egyháztanács f. é, augusz-
tus hó 16-án tartolt ülésében a mucsi -
háti 28-ik diillöben fekvő 2 hold 225 
• -öl területű, továbbá az alsóréti I. 
diillöben levő 1221 D-ö l területű föld-
nek haszonbérbe adását nem hagyta 
helybe, ezen földek uj árverésére folyó 
hó 24-ik napjának reggeli S ('»ráját ki-
tűztem. A haszonbérlem szándékozó-
kat ezen árverésre ezennel meghí-
vom. 

Szentes, 1908 augusztus 1(J. 

Zolnay Károly 
fögondnok. 

i S o r * « * L a j o s 
ácsiparos egy liut l.-inoncznak azonnal felvesz 

Lak; s;i Rákóczi Ferenc utca 5. szám. 

Mit m 

i yun 1 

hogy egészségünKet megóvjuK, mert QsaKis a természetes szénsavas ásványvíz 
erre a legbiztosabb óvószer 

Minden kül fö ld i t fölül -
múl hazánk ter-
m é s z e t e s szénsa-

v a s vizek k i r á l y a : 
a mohai -Forrás 

M i l l c n i u m i nagy erem-
mel k i tün te tve . Kitűnő 
asz ta l i , bor es gyógyvíz 
a g y o m o r é g é s t 

rögtón m e g s z ü n t e t i , p á r a t l a n é tvágyger jesz tő , h a s z n á l a t a valódi á l d á s g y o m o r b a j o s o k n a k . 

Hint természetes szénsavdús ásványvíz, fóltetlenül tiszta, Kellemes és olcsó savanyúvíz; 
dús szénsavtartalmánál fogva nemcsak biztos óvszer fertőző elemek, ellen, hanem a 
benne foglalt gyógysóKnál fogva Kitűnő szere a legKülönfélébb ft-jomor-. Ir£<'*<»-

ón l i i Í K j N K e r i i h t ' IC 'KM'KChi iC 'k . flzért tehát 
Hasznaljuk a mohai Ágnes-forrast. ha gyomor-, bél- és lég- Használ juk a mohai Ágnes-forrast. ha étvágyhiány es emész 

csőhuruttól szabadulni akarunk. tésí zavarok a l lanak be. 
Dr. Kétly Dr Gchhnnlt 

Hasznaljuk a mohai Agnes-torrist. ha a vesebajt gyoqyitani akartuk. Hasznaljuk a mohai Ágnes-forrast. ha májbajoktól es sárga 1 ságtói szabadulni akarunk. 
Dr. Kövér. „,, (;/.fSS 

háztartások számara masfélliteresnel valamivel nagyobb üvegekben minden J<,etes értékű mesterségesen 
szénsavval telitett viznel, sót a szódavíznél is ol^sobban adja, hogy az flgnes-forrVs vizet a legszegényebb 

ember is könnyen megszerezhesse. 
Kedvelt borvíz. Kapható minden fuszeruz le tben és elsőrangú vendegloben. 

Olcsóbb a szódavíznél! 
Főraktár: Eisler Lajos és ifj. Kovács Sándor uraknál. 

Kedvelt borviz. 

y rvielött ^ 

személy - , je lzá log- v. építés 

1 4 o I f S «> 1 1 

iránt intézkednék 
k é r j e n d í j t a l a n u l . » spek tus t . 

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

IX . . L ó n y a i - u t c a 7. 

Telefon-lnterurban 

u u 
^ Jutányos olcsó árak-

SZENTES = 1 
I. k. B á r ó h a r u c k t r u . 1. s* . Nagy Ferenc hAz 

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

Nyomatott VajJa Uálmt utódánál Szentes Uurt. 




