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lünk mérei szerint a legjutányosabban számit 

Fogynak a házasságkötések. 
~>v 

Kenyér és szerelem. 

Az országos statisztikai hivatal leg-
utóbbi kiadmányában azzal a szomorú lény-
nyel számol be, hogy az utóbbi időkben 
egyre kevesbednek a házasságkötések. A 
rideg statisztikai adatok szerint ez év első 
hét hónapjában Magyarországon, valamin' | 
Horváth-Szlavon országban 15389 el ke-
vesebb házasságot kötöttek, mint tavaly 
ez időben. Megdöbbentően szomorú sta-
tisztika ez, mert mutatja, hogy a mai ; 
nemzedék gyönge is, gyáva is megküzdeni 
azokkal a nehézségekkel, melyeket a csa-
lád elé állit az élet s a küzdelmekben 
erőt adó csaladi boldogság alapja a köl-
csönös szeretet helyett, a mi felelősséggel | 
sem járó olcsó szeretkezési keresi. 

Pedig nem halt ki a szeretet az em-
berek szivéből, nem is halhat ki soha, 
meri egész életünk erre van bazirozva s 
ez az érzés egyike azoknak, melyek a 
szinte elviselhetetlenül nehéz megélhetést 
leginkább megkönnyítik. A baj neui a 
szeretet hiányában keresendő, hanem a 
magunk gyöngeségében, gyávaságában, él-
hetetlenségében rejlik. Ma inár a házassag 
tisztán gazdasági kérdés. Nem azt nézik 
az egymás iránt vonzalommal viseltető 
fiatalok, hogy a kölcsönös szerelelet a 
házasság által szentesítsék, hanem azl, 

hogy lesz-e mit enniök, ha egyebekelnek, 
eleget tehetnek-e a társadalom irányukban 
támasztott követeléseinek, ha csa'ádot ala-
pítanak. A szerelem csak akkor jő számí-
tásba, ha a kenyérkérdést sikeresen meg-
oldották. Arra egyik fél sem gondol, hogy 
a másik is segithetne a kenyérkeresés ne-
héz, de kedves munkájában. 

A nő, tisztelet a kivételeknek, csak 
disze akar lenni az otthonnak, virág, amelyre 
irigykedve tekint más, gondoskodva ápol 
a férj, melyet mutogatni kell szebbnél 
szebb köntösben a világ előtt. Nagyon 
kevés nő gondol arra, hogy a főzőkanál, 
varrógép nemcsak arra jó, hogy a saját 
ételüket, saját ruhájukat elkészítse, ha-
nem arra is lehet használni, hogy kenye-
ret keressen vele. Cmkhogy persze derogál 
a kisebb hivatalnok nejének, hogy más 
számára fő>zön, más asszonynak varrjon 
A férj pedig szerény jövedelméből csak a 
legszükségesebbet szerezheti meg, még jó, 
ha adóságol nem kénytelen csinálni. A 
legtöbb nőnek nem elég, ha lelke lehet 
kis fészkének, pompázni, ragyogni, szóra-
kozni akar s mert ezt a szerény fizetésű 
férj oldalán nem tehetné, valósággal eladja 
magát annak, kit nem szeret ugyan, de 
kinek anyagi helyzete garancia arra, hogy 
hiu vágyait kielégítheti. Könnyen és jól 
élni! Ez a jelszó manapság. 

És minden jelszó között ezt követik 
legkitartóbban. 

Azért hallgatják el a szív szavát, 
azért áldozzák fel érzéseiket a nők, azért 
lesznek olcsó szeretkezésben tobzódó szok-
nyalovagok a férfiak. 

Ez az oka, hogy oly kevés a házasság, 
ez az oka, hogy annyira terjed a szabad 
szerelem, ez az oka, hogy elkeseredett vén 
leányok, tapl^zivíiHífcglegények hemzseg-
nek mindenfelé s ez lesz az oka végül, 
hogy maholnap nemcsak a többgyermekes 
apáknak, de a házasságra lépni kész pá-
roknak is — állami szubvenciót kell adni. 

Bohózatinftmlrlíacagtató théma. 
Valóságnak kőnyfakasztó valóság! . . . 

A helybeli fögymnázium bajai. 
A közoktatásügyi kormány valóban fel-

háborító közöny nyel viseltetik a szentesi ál-
lami főgymnázium iránt, melyért pedig évente 
tetemes fentartási összeget zsebel be Szentes 
várostól. 

Rég ismert dolog, hogy a gymnázium 
épület szük s igy céljának meg nem felel 
Mar az államosítási szerződés megkötésekor 
arra kötelezte magát a közoktatásügyi kor-
mány Szentes várossal szemben, hogy a 
gymnázium épületét haladéktalanul kibő-
vitteli. Knnek daeára a kultuszminiszter e 
téren semmit sem lett, jóllehet közel kél év 
tized lelik el az államosítási szerződés meg-
kötése óta és daeára, hogy évenként 24 ezer 
korona fentartási összeget fizet Szentes város 
az államnak. 

Ilogy az iskola épület kihővitendő és 
átalakítandó az különösen a jelen iskolai 
évben lünl ki. A folyó iskolai évben ugyanis 
közel HöO tanuló iratkozott be a gyrnná-
siuinba, a kiket a szük tantermekben el sem 
lehet ugy helyezni, a mint azt a pedagógiai 
elvek kívánják, Az első osztályba ugyanis 08 
növendék jár, lehat nyolcai több, mint ameny-
nyit a törvény megenged. Ezenkívül még 
12 tanuló iratkozott be az első osztályba, a 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 
Az eső. 

Irta Kincs István. 
t Foly ta tás | 

A kertre támaszkodó félszer tetején 
gólyafészket vettem észre. Négy fehérnyakú 
i lég é kifejlett fióka nyújtogatta ki belőle 
karcsú nvakál. Az anyaállatok szokásuk el-
lenére mindketten távol voltak. 

(ieréb András minlha csak lelkemben 
olvasott volna, mindjárt magyarázatát adta a 
dolognak. 

Döglenek a békák. A szárazság meg-
öli őket. Az ér kiszáradt, a palak vize alig 
hogy a ludaknak elegendő. Szegény gólyákra 
is rá jár a rud. Ha soká igy tart, éhen vesz-
nek fiastul. Kellen röpködnek folyvást eleség 
után s igy is réli sáskánál egyebet alig bír-
nak összeszedni. Hidd el, öcsém, örülök, 
hogy nem szülellem gólyának. Kj ' <j! csak 
nem Ind eső lenni 

Minden uj témának ez volt a refrainje. 
— Hallod-e, öcsém, nem vész semmit 

sem észre a legyek körül. 
Háziam a fejeinél A legyek szakaszloll 

ugy dönögtek körülöltünk, mint annak elölte 
S az igazat megvallva én abból a légydon-
gátból keveset tudtam kisülni. 

Geréb András pedig tovább panaszko-
dott. 

Semminek sem jó a szárazság. 
Talán a szőlőnek, próbáltam én el-

lenvetést tenni, jó termésre van kilátás. 
Fújd föl a jó termésedet, öcsém -

kezdett bosszankodni az öreg — aztáu ne-
kem nincs is szőlőm. Kn csak a szőlő levét 
veszem. De miből fizessem, ha a mező föl 
e nlöl ? Kgy esztendőre azt hiszem kiakaszt-
hatom száradni a gégémet. Félhordó bornál 
többet ki nem préselsz belőlem, akarom 
mondani az egész pincéből. A cselédeimnek 
már régen kottyant: nem pazarlók immár 
bort többé senki ember fiára. Ha szomjas a 
föld, hadd legyünk mi is szomjasak. No 
nem igaz'? 

Ita kelleti hagynom, különben mentem 
azt gondolja, liogv én is a borára áhi J 
tozom. 

A pipaszárával megpiszkálta homlokát. 
Flőször azl hittem, csak szokásból cselekszi, I 
de a végén rám riadt 

Nem légy bántja a fejem búbját, 
öcsém 

Odanéztem. Az öreg feje a szemöldö-
kétől fölveié s a búbján hátrafelé jóformán 
egészen a tarkójáig összefüggő sik mezőt 
alkotott, melyik ugy fényeskedett a maga 
tűköiiíszlaságáhan, hogy még a napsugár is 
elcsúszott volna rajla. Ügyetlen tekintettel 

futottam át az egész terepet s bár az öreg 
pipacsutorája iromba botűket rajzolt foly-
vást a szemem előtt arra a tiszta lapra, 
mégis ugy tetszett, mintha valami fekete 
pont is mozogna rajta. Hol megjelenik, hol 
meg eltűnik, akárcsak fogóst játszanék a 
pipaszárral. 

Közelebb hajoltam hozzá. Hat légy volt. 
Amolyan nyurga kis teremtés, melyik a le-
gyek közölt is legfeljebb még csak siheder-
uek válnék be. 

Szinte ösztönszerűleg kaptam utána. 
A szemlelen! — tört ki belőlem a 

méltatlankodás, mivelhogy a gonosz pára 
nem méltóztatott beleröpülni a markomba 

Vivát ! ugrott föl (leréb András 
lelkesüllen kezdenek már szemtelenkedni 
a legyek, hírre vártam bárom hónapja már. 
- Lesz eső, hitemre mondom, öcsém, lesz 

eső. 
Tamáskodó tekintettel pillantottam fe-

léje. 
— Hál ez meg micsoda V - - kapott 

az öreg az asztal lábán mászkáló kis fekc-
teségre. Szárnyas hangya! Szent Isten ! 
szárnyas hangya. (Isiluij ! most már a lovam 
se sánta. Fúlok, nyargalok le a pincébe, te, 
addig trombitáld össze a cselédeket. Iszunk, 
erre már kell innunk egyet. 

Geréb András elfúlóit 
Körülnézem. Az égen nem volt egy 
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kiknek hely nem jutván - az előadásokat 
nem látogathatják. 

Balázsovits Norbert gymnáziumi igaz-
gató még szeptember hó 3-ikán táviratilag 
sőt pár nap múlva Írásos felterjesztéssel fordult 
a közoktatásügyi kormányhoz, hogy a kike-
res tanítás érdekében két első osztályt állít-
tasson fel. Több tanerő nem kellett volna a 
gymnásiumhoz, miután a jelenegi tanári kar 
más beosztás mellett könnyen taníthatott 
volna két első osztályban is. Mindössze bizo-
nyos pótfizetést kellett volna kapniok a kü-
lön tanórákért. Uasonló szellemben fordult 
az igazgató a debreceni tankerületi főigaz-
gatóhoz is. Mindezek dacára a gymnázium 
igazgatója mind e napig választ sem a kor-
mánytól, sem pedig a tankerületi főigazgató-
tól nem kapott. Ma is az a helyzet, hogy az 
első osztályba, 08 tanuló van bezsúfolva, ezen-
kívül pegig tizenkét liu — köztük hat szen-
tesi — kint rekedt az iskolából. Hát ez fel-
háborító dolog s ezt a városnak közönnyel 
nézni nem szabad. Kell, hogy Szentes város 
képviselőtestülete mielőbb erélyes hangon 
figyelmeztesse a közoktatásügyi kormányt 
kötelezettségének azonnali teljesítésére. 

De van még egy másik óriási hiba is 
Nevezetesen az, hogy a gymnázium torna 
csarnoka nemcsak hogy egészségtelen, ha 
nem annyira rozoga állapotban van, hogy 
kénytelen volt azt a rendőrség tegnap előtt 
bezáratni. A tornacsarnok falai annyira meg-
vannak repedezve, hogy abban életveszede-
lem nélkül tanítani nem lehet, e mellett még 
egészségtelen és rendeltetésének tovább meg 
nem felel. 

Szükséges tehát, hogy Szentes város 
mielőbb tegye meg a lépéseket a közoktatás-
ügyi kormánynál egy uj torna csarnek épí-
tése és a gymnáziumi épület kibővítése iránt. 

Ez ügyben tovább még egy percet sem 
várhatunk. E kerdésben nem kérnünk de 
követelnünk kell, miután az állam is tarto-
zik beváltani Szentes város irányában clval-
lalt kötelezettségét. 

KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
A téglatelep hasznosítása dolgában hi-

ányzik a viszon válasz. Legalább nekünk és 
a nagyközönségnek igen. Még akkor is ha 
Zsoldos Ferenc állja különösen furcsa kije-
lentését, hogy akkor amikor l.álfyt meg-
támadja vele polemizálni nem akar — De 
ott van Kalpagos Szabó Imre tanácsnok. 

Ha már a mi szerkesztőnket nem mél-
tatja finnyás gusztusa válaszra, talán a ta-

csipet flehő. A napsugár bomlottul tűzött 
alá a földre. Lankadtan pihegett az élet a 
földön, mintha rég lemondott volna már, 
hogy az ég felhőt, s a felhő üdilő esőcseppe-
ket tudna fiazni még. 

Hanem azért előhívtam a kocsist, a kis-
bérest, meg az öreg gazdasszonyért is be-
szóltam. Olt állottunk együtt n tornácon, 
mikor (ieréb András előbujt a pinccgádor-
ból. Két hatalmas bütykös a kezében. 

Fgyikct letette a konyhaablak peremére 
a másikból töltött: 

— Netck, gyerekek, igyatok! s ha az 
utolsó cseppet is kóstálja, féltetek, az Úristen 
nem liágy el minket. Hallga! hegyezzétek a 
fületeket! 

Éppen kihúztam a markomba szorított 
pohár tartalmát s a végén összerezzentem. 
Valami bizonytalan suhogás halott a fülem-
hez, mintha a föld alól avagy valahonnan a 
messze távolból érkezeti volna szelleniszái-
nyakon. 

Az öreg inkább ugy érezle, mintsem 
hallotta a valóságos átszellemült abrázaltal, 
melynek örömét, boldogságát lepingálni nem 
lehet, kiáltott föl 

— Dörög már . gyerekek, dörög . . 

Vég, 
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nácsnok úrral szemben még sem lehetne j 
olyan fura módra línnyás. 

Az ám! 
* 

A helyi napilap, melynek főszerkesztője 
' alszerkesztője, segédszerkesztője az Olló*-ur 

ő nagysága — örvendj világ! — ismét politikai 
lap lelt. 

Nagy örömmel vesszük ezt mi is tudo-
másul. 

Olló ur legalább kitűnőbben szerkeszthet 
most már. Nem lesznek olyan fivárak a ha-
sábok. Azután meg a szentesi balpárti ma-
gyarok örvendő lélekkel olvashatják a kor-
mányt dicsőítő émelygős cikket. 

Legalább hamarabb beáll a — csiimör. 
Azért a nagy politikától nem fáj a dr. 

Molnár Jenő feje. 
* 

Itt vannak a színészek. 
Nem sokára majd jön a panasz, hogy a 

közönség nem érdeklődik a szinműszel iráni. 
Hogy itt leég a társulat. 

Ez már ismerős panasz. 
De van egy ujabb panasz és ez is a 

társulattól származik. 
Bajunk van mindég az újság Írókkal-. 

— ezt a kijelentést hallottuk. 
De hát ezt nem is kellene mondani. 
Tudjuk. Tapasztalásból is, meg olvas-

tuk is. 
Az a baj, Szentes, Baja, Szabadkán egy-

formán végig vonul a társulattal. 
Talán rendes szerződtetett tagja a társu-

latnak. 

Barázda. 

IJDONSAtitlk. 
Az árvaszékek államosítátása. A tö-

városhól irják, hogy a megyei és városi ár-
vaszékek államosításával most foglalkoznak 
a belügyminiszlériuniban. A kiszivárgott hírek 
szerint az uj törvényjavaslat az árvaszéket 
kiveszi a vármegye és várós kezelése alol 
és állami kezelésbe veszi át. A hagyatéki bí-
róságokat megszünteti a törvényjavaslat és 
azok helyébe az árvaszékkel összesítve egy 
uj hivatalt létesít. A javaslat mostani ülésszak 
alatt kerül tárgyalás alá s így egy év lefor-
gása alatt az árvaszék mindenütt az allam 
kezelésébe megy át. A megyénél e szerint 
most már csak a közigazgatás marad meg. 
Az árvaszék államosítása nem jelent anyagi 
veszteséget a megyére, azonban a megye an-
ionom joga szűkebb korlátok közé lesz szo-
ritva. Emiatt a javaslat aligha fo_, iuian kc-
resztűlnienni jelenlegi formájában. A javas-
latról még csak a legheavatottahb emberek 
tudnak. A javaslat csak később lóg nyilvá-
nosságra kerülni. 

- A rendőrség levizsgázott. Dacára, 
hogy a képviselőtestület egy fillér! sem sza-
vazott meg a dzsiu-dzsicu tanítására, Stiiua-
kolf mester még is megtanította a rendőr-
séget és a rendőrségi tisztviselőket ;i japáni 
birkózásra. Fáradozásáért a tanács 100 ko-
ronát ulalt ki részére a közpéuzlárhól. A 
rendőrök hét hétig gyakorolták magukul a 
dzsíu-dzsicuban és a nyilvános vizsgát csü-
törtök délután ."> órakor telték le a l'előti 
Szálloda sörcsarnokában. Aki végig akarta 
nézni a rendőrök birkózó vizsgáját, annak 
egy koronái kellett belépő-díj gyanánt le-
szurkolni. Néző közönség azonban nem igen 
akadt, nyilván azért meri nem terjedt el 
idejében u liire, hogy u rendőrök a dzsiu-
dzsicuhöl vizsgáznak s bemutatják az ő lestí 
ügyességüket. Máskor ha az ilyen circusz.hu 
való ügyeskedésükről akarnak a nagyközön-
ségnek a rendőrök beszámolni, helyettes 
főkapitány idejében ölesse meg a nagy dobol 
és fogadja föl a rezesbandái. Ha a rezes-
bandával körutat lellek volna a város uleain 
és Dr. Herczeg József helyetles Itfkapilánv a 
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forgalmasabb helyeken kikiáltja, hogy miről 
vagyon szó, bizonyosan nagyobb közönség 
vette volna tudomásul, hogy rendőreink 
most már bízkózni is tudnak. Kíváncsian 
várjuk, hogy Dr. Herczegh helyettes fő-
kapitány melyik tisztességes, becsületes em-
berrel szemben fogja a dzsiu-dzsícuban nyert 
tanulmányait érvényesíteni. 

— A református püspök. A református 
püspök választás véget ért és a beérkezett 
szavazatokat gróf DegeiJ'eld Lajos elnöklete 
alatt már fel is bontották a debreceni kollé-
gium dísztermében. Tudvalévő, hogy ezuüal 
a választási küzdelem Dicsőfl'y József és Krőss 
Lajos theologiai professzor megválasztása 
érdekében folyt. A szavazatok összeszánilása 
után kitűnt, hogy a többséget Krőss nyerte 
el és így a tiszántúli református egyházkerü-
let püspöke ő lett. 

- Színészet. Dr Farkas Ferenc szabad-
kai színtársulata péntek este mutatkozott be 
a szentesi közönségnek, u mikor is A gyer-
mek szombat este pedig a Bálkirálynö ope-
retle ment. Ma vasárnap délután a Vigécek 
esti' pedig a Hálókocsik ellenőre megy. A já-
tékról egyelőre véleményt nem mondunk. 
Hétfőn Bernát, kedden Fedora, szerdán Ta-
tárjárás, csütörtökön Bíboros, pénteken 
Víg özvegy, szombaton Boecacío kerül színre. 
Ebből látjuk, hogy az igazgató igyekszik az 
újdonságok előadásával a műsort változa-
tossá tenni. 

Megszólal a dob. Éppen Szenl Mi-
hály napján ütteti meg a dobol Farkas Mi-
hály adóügyi tanácsnok azok ellen, u kik 
nem fizették le adóhátralékaikat. Hogy a 
lefoglalt zálogtárgyuk hehordásánál fennaka-
dás ne legyen, az adóügyi tanácsnok rendőri 
esetleg csendőri segítséget kér a polgármes-
tertől. Jó lesz tehát törleszteni, nehogy elvi-
gyék a cókuiókot. adóért. 

— Védekezés a kolera ellen. A közelgő 
kolera elleni védekezés szempontjából az 
alispán leiratot iulézcll a polgármesterhez 
és a ügyeimébe ajánlja, hogy gondoskodjék 
a középületek, közterek, szállodák, korcsmák, 
mi varok ipartelepek tisztántartásáról, lovahha 
hasson oda, hogy a hentes-üzlelek, mészár-
székek, vágóhíd és a piacon árusított élel-
miszerek allandö orvos-rendőri felügyelet 
alatt álljanak. 

A hűtlen férj. Keserű panaszokkal 
állil be az asszony a paphoz. 

Főtisztelendő ur, mondja, — el 
kell már válni az uramtól. Borzasztó lump, 
kártyás, goromba, nem akarok vele élni 
tovább. 

Hál mondja csak, szól a főtiszte-
lendő ur, — lul-e legalább ' 

Hű a/l bizony nem mondhatnám, 
feleli az. asszony, az utolsó gyerek se 
tőle való. 

Tilos a nók éjjeli ipari munkája 
Kitssuth Ferenc/ kereskedelmi miniszter mar 
beterjesztene a képviselőházhoz a/l a tör-
vényjavaslatot, amellyel a/ ipari foglalkozást 
űző nők éjjeli munka janak tilalmaről Bern-
ben l'.MMi évi szept. 20-án kötött iiemzctkó/i 
egyezményt törvényerőre emeli. Ezen egyez-
mény szerint az összes nőknek korkulonh-
seg nélkül megtiltják az. éjjeli ipari munkál 

Katonai lóvásár. A szegedi :i-ik hon-
védliuszárezrcd november 3-ikán délután 
Szentesen lóvásárt tart. A honvédség sza-
mara vásárol 1 7 éves erős tcslalkalú l.»H 
Bili cm. magas lovakat és pedig lehetőleg 
maguktól a jós/aglenvészlőktől. Egy darab 
ló átlagos arába IMO korona van előirá-
nyozva. 

A csatorna tervek. Szenles város 
korábban megkereste az aradi kullurmér-
uökségel, a város belterületén létesítendő 

| csatorna tervek elkészítésére A kallurméi 
, uökség most arról értesíti a polgármestert, 

hogy a terveket egyéb foglaltsága miatt, 
essik a l . ' loii ..1 
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— Asszonyháború. A rendőrség kél 
rendbeli asszonyháborúról ad számol, (¡urai 
Juliánná kislőkei lakosi Janó Pálné, Balogh 
István né felsőpárti lakost pedig Sarkadi N. 
Islvánné Bercsényi utcai lakos verte meg. 
A verekedők ellen a bún tető bíróság hoz/a 
meg az ítéletet. 

Vigyázatlan biciklis. I.ajos Mihály 
ti -7 éves fiúcskát szombat délben, mikor 
apjának ebédel vilt, egy biciklista elütötte. 
A gyermeknek nem lelt ugyan az ijdtségen 
kívül egyébb baja, az étel azonban tönkre-
ment. Nem ártana, ha a rendőrség egy kissé 
megrendszabályozná azokat a biciklistákat 
a kik őrületes vágtalasukkal a gyalogjárók 
lesti épségéi veszélyezlelik. 

Meglőtt tanitó. Szánlhó Gusztáv kül-
területi állami tanitó tegnap előtt az. ártéri 
földjén foglalatoskodott. Ugyanekkor em-
ber is vadászott a környéken. Egyszerre azt 
vette észre a .anilö, hogy a serétek reá hull-
nak. Szerencsére baja nem esett. A rendőr-
ség fogja kinyomozni és megbüntetni a vi-
gyázatlan vadászokat. 

— Országos vásároö. Az őszi országos 
vásár Alparon és Tiszakürlön október 1-én 
lliiivásárhelyen, a hová a sertéseket felhajtani 
tilos, október 10 12-ikén, Szarvason október 
Irt —19-ikén tarlallk meg. 

Iparostanulóinkról. 

A mesterek figyelmébe. 

Kgycllen iskola sem dicsekedhetik 
annyi szurtos piszkos ruházatú tanuló-
val, mint az iparos tanonciskola. Tanév 
elején a hófehérre meszelt és ragyogó 
tisztaságú tantermekbe lépve, szinte el-
szomorodunk, mivel eszünkbe jut. Iiogv 
néhánv hét leforgása alatt a falak és bú-
torok kritikán aluli állapotba jutnak, 
hűnek egyedüli oka az, hogy a tanulók 
o lv piszkosan lépnek a termekbe, hogy 
ott nem csak a padokat fertőzik meg, 
de a ruházatukkal valósággal befeketí-
tik a padokat és székeket, Hozzájárul 
meg mindéhez, hogy számos tanuló 
hétszámra sem mozsdik és arcszíne 
annyira elváltozik, mintha nem is európai 
hanem valamely más világrészbeli nép 
torzshoz tartoznék. Nem egy ízben 
megtörténik, hogy egyik másik tanulói 
el kell távolítani a tantermekből buzi 
áraszt, hogy maguk a lauulőtársai sem 
képesek mellette megmaradni. 

A mai járványos világban, de egyéb-
ként is a közegészségügy egyik leg-
f o n t o s a b b tényezője a tisztaság. A fen-
tebb elmondottak valóságát legjobban 
bízonvilja, hogy a mull ősszel és télen 
lezajlott tífusz járvány legnagyobb szá-
zalékai az iparoslaiiulók szolgáltatlak. 

Az iparostanulók egészségi állapota 
a műhely üzemének egyik elsőrangú 
kérdése Klós, egészséges munkabíró 
tanulókra szüksége van minden mes-
ternek, különösen oly helyen, hol a 
tanoncok nem cseléd leendőket végez-
nek, hanem valóban iparukhoz tartozó 
produkciós munkaszolgálatában állanak. 

Az oly tanuló, kinek hét számra 
nincs alkalma mosakodni és lürodni, 
fehérneműt és felsőruhát váltani, las-
sankiut elernyed, gyengül, sápadt bete-
ges niTszinüvé válik s munkabírásából 
is többet veszít. A test tisztasága a 
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vér élenyülését nagyban elősegíti az ; 
által, hogy a bőr láthatatlan likacsain • 
keresztül, levegő hatol át a testbé. Míg 
ha i/.zaadság por, vagy tisztátalanság 
rakodik a leslre s betömi annak póru-
sait a vérkeringés élénkülése szenved 
általa legtöbbet. 

Az u, n. társulati iparostanonc-
iskoláknál mint a rimamurányi—salgó-
tarjáni vasmű részvénytársaság isko-
láinál a tanulók tisztán megmosdva, 
tiszta ruhában öltözködve és cipővel 
(nem mezítláb vagy papucsban) lép-
nek a lanterembe, míg nálunk, még 
vasárnap is alig cselekszi meg ezt egy 
néhány tisztaság iránt több érzékkel 
bíró tanuló, kinek egyébként mestere 
sem zárkózik el attól, hogy tanoncá-
nak időt engedjen a tisztálkodásra. 

Nemcsak az iskola egészségügyi 
viszonyaira hátrányos a tanulók tisz-
tátalansága, de az írásbeli és rajzbeli 
munkák előállításánál is hátránnyal 
szolgál, mivel a rajzlapok és füzetek 
leütve ujjlenyomatokkal és külömböző 
iparágakhoz tartozó zsíros, kormos, 
fest ékes foltokkal. 

Ha társalati iskoláknál keresztül 
viheti, hogy a tanulók tisztán és tiszta 
öltözékben jelenjenek meg, azt hisszük, 
hogy az iparostanonc-iskolában leg-
alább annyit megkívánhatunk, hogy a 
tanulók hétköznapokon tisztán meg-
mosakodva, kötő nélkül, vasárnapon-
kint pedig teljesen tisztán és átöltöz-
ködve lépjék át az iskola küszöbét. 

A kecskeméti lapokból vettük ál 
ezl a cikkel, a melynek minden szavát 
megszívlelhetnék, sót követni kellene 
a s/.entesíiparosoknak is, mert a hely-
beli iparostanoncok se kimosdottan 
keresik föl a tanonciskolát. 

Irodalom. 
(*) A Vasárnapi Újság" szeptember 27-iki 

száma a mull napok legnagyobb aklualitá-
sanak, a veszprémi hadgyakorlatoknak szen-
teli tere java részét; a nagy eseményt egész 
tömeg szép és vallozalos keppel illusztrálja. 
Szépirodalmi olvasmányok ; Mikszáth Kálmán 
pompás visszaemlékezése «MÍKOI* a császár 
kiralynak készül* címmel, Jakab Ödön hu-
moros elbeszélése F. Kaffka Margit és Balla 
Ignácz verse, Lemaitre franciából fordított 
regénye. Egyébb közlemények : az uj szemé-
szeti klinika, Lánczy lika és Takács Mihály 
arcképe, Palaky László művészi rajza, Vajda 
János szobra, képek Józsa Karoly műveinek 
kiállításáról, tárcacikk a bélről s a ren-
des heti rovatok Irodalom és intl-
vészel, Közintézelek egyletek, Sakkjáték, Kép-
lala nv Egyveleg slb. Vasárnapi Ujsag» előlize-
lési ara negyedévre négy korona, a »Világ-
krónika *-val együtt négy korona 80 fillér. 
Megrendelhető a «Vasárnapi l jság» kiadö-
hivatalaban Budapest IV., Egyetem-utca 4.) 
s/. Ugyanitt megrendelhető a Képes-Néplap» 
a legolcsóbb újság a magyar nép számára 
félévre kél korona 10 fillér. 

közönség köréből.*) 
Igen tiszteli Szerkesztő Úr! 

Tisztelettel kérem szíveskedjék megen-
gedni, hogy b. lapja folyó hó 24-iki számá-
ban ellenem irt vádakra a cikk beküldőjé-
nek válaszolhassak. 

•K rovatban közlőitekért nem vállal felelőséget 
a szerkesztő 

3. oldal 

Nagyon sajnálom, hogy az illető cikkíró 
ur mindjárt az elején valótlansággal kezdi, 
mert ha őszinte akarna lenni, akkor ugy kel-
lett volna imia, hogy a kádfürdőt fél ötkor 
kapta a mii szokás szerint az ajtófölött 
levő táblácskára föl is jegyeztem — és a 
lürdől háromnegyed halkor hagyta el, a mi 
ellen nem sok kifogásom lett volua, mert 
hiszen azt mások is megteszik, hanem az 
ellen igen is kifogásom volt és van, hogy 
azon tisztelt ur a vizet egy leljes órán ke-
resztül szakadatlan eresztette és midőn ulá-
nuk a kabinba tekintettem a gyékények úsz-
tak sőt a inenyezet is vizes volt. 

Tisztelt cikkíró ur udvariasságot és 
előzékenységet kíván, de vájjon Öntől udva-
riasság volt-e egy kád helyett öt kád vizet 
hiába kiereszteni, nekem inig a záróra el 
nem jön számolnom kell azzal, hogy elen-
gedő vizem legyen, ha nincs is senki, mert 
a záróráig mindig jöhet valaki. 11a az előirt 
szabályrendeletet betartom a mi kötelességem 
is és a uia^áí úl nu ledkezell úrra ráko-
coglatok, mert hiszen az ablakon keresztül 
be nem repülhetek, azt hiszem az még nem 
üdvariatlauság. 

Ne higyje tisztelt cikkíró ur, hogy csak 
Önnel mint ismerőssel szemben vagyok Ön 
szerint fél udvarias és holmi heleg asszonnyal 
szemben teljes udvariatlan volnék. Nekem 
Ön vagy egy szegény beteg asszony teljesen 
mindegy, inert nekem Ön éppen annyit tizet 
mint amaz, a külömbség csak annyi, hogy 
azok a szabályrendeletet betartják s igy ve-
lök szemben én is udvarias vagyok. 

Az igaz, hogy hat évi hérlőségem alatt 
kevés olyan vendégein volt mint Ön, a ki a 
Tiszában, vagy mini Ön irja Ázsiában kép-
zeli magát s hat annyi vizet elpocsékol, mint 
amennyiért megfizetett és udvariassagol kér. 

Eddig is az előirt szabályrendeletet és 
méltányos udvariasságot tartoltani szem elölt 
s ezentúl is azt fogom követni. 

Vagyok a lek szerkesztő urnák teljes 
tisztelettel : 

Vereb István, 
fürdő bérlő 

Közöljük a csütörtöki számban megje-
lent panaszra adotl választ. Nekünk az a vé-
leményünk, hogy a fürdőbérlő mindig köte-
les a fürdőzők irányában illdomosan visel-
kedni. Ha valaki kelleténél több vizet hasz-
nai, ennek megtorlására is van mód és al-
kalom. Az is bizonyos, hogy a ki ildomos 
bánásmódot kivan a fürdőben, az oktalanul 
ne pocsékolja a vizet, mert annak melegítése 
a fürdő bérlőnek drága pénzébe került. Ez-
zel be is rekesztjük ezt a vitai. (Szerk.) 

közyazdaság 
Piaci á rak: 

Búza mmja 10 lit. M) 70 kr. 
Árpa mmja 7 frt. 0 iiO kr. 
Zab mmja 7 frt. 20 - 10 kr. 
() Kukorica mmja S frt. H frt. 30 kr. 
Csöves „ mmja :> frt f»0 kr 4 frt. 
Heremag mmja. 40 50 frt.-ig. 
Sertés kilója ,"»7 ölt kr. 
Szalonna 7f) kr. 

Lapkiadó: Gally Sándor. 

Laplulajdonos: Vajda B. utóda. 

Egy 14 15 éves tiul tanulóul fel vesz 
Siuia Andor villamfelszerelési vállalkozó. 
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12079/1908. 

Hirdetmény. 
Értesí tem a közönséget , hogy a 

szentesi külterületi állami e lemi népis-
koláknál az 1908/1909 iskolai évre a 
beiratások ez év október hó 1-étől 10-ig 
délelőtt 8—12, délután 2—ő-ig tartat-
nak. A rendes tanitás ok tóber hó 12-ik 
napján kezdődik. 

Az 1868 évi XXXVIII, t. c. 1. és 6. 
§-ai ér te lmében minden szüló, g v á m és 
gazda a gondozása alatt lévő 6—12 
éves gyermeket a mindennapi , 13—15 
é v e s gyermekei t pedig az i s m é t l ő b e já-
ratni tartozik. 

Fe lh ivom tehát az érdekelt szülők, 
gyámok és gazdákat, hogy gyermekei -
ket cselédjeiket a fent meghatározot t 
időben a lakásukhoz legközelebb e ső 
iskolánál megjelenjenek és ott beirassák. 

A beiratás alkalmával anyakönyv-
vezető i tanúsítvánnyal, me lynek kiállí-
tása ingyenes, igazolandó a gyermek 
születés i ideje. Ugy szintén e lőmuta-
tandó a védh imlő oltási b izony í tvány is. 

A mindennapi iskolába beiratási 
dij c ímen 50 íillér, az4 országos tanítói 
nyugdíj alapra pedig 30 tillért kötelesek 
fizetni. 

Szentesen, 1908 évi s zeptember 
hó 17-én. 

Dr Mátéffy 

Hirdetmény. 
Szentes város be lső kertjében lévő 

lugas szó ló 1908 s zeptember hó 29-ikén 
kedden délelőtt 8 órakor ny i lvános ár-
verésen készpénz fizetés mellett cl f og 
adatni. 

Szentes 1908. szept. 24. 
Kalpagos 

Szentes város polgármesteretol. 

Figyelmeztetés. 
Figye lmeztetem a városi é s tanyai 

lakosságot, hogy akik akár he lybő l , 
akár vidékről bor - mustot — vásá-
rolnak, ezt a városi fogyasztási adóhi-
vatalnál (Petőfi utca) azonnal beje lent-
sék, mert a hatóság szigorú e l lenőrzést 
gyakorol , az e l t i tkolást a fogyasztási 
adó n y o l c s z o r o s összegé ig terjedő bir-
sággal lógja büntetni. 

Szentesen, 1908. évi szeptember 
h ó 21. 

Dr. Mátéf fy , 
polgármester. 

I l i i k é » ów l l e r x o g 
Galgóc. Budapest. 

Telefon : Galgóc 1 sz. V. Váci Körút 74. sz. 
Budapest 8 8 — 0 9 sz. 

Cikkek: 
Szárított répaszclet 
Szárított moslék 
Szárított ser tör kői v 
Maláta csíra 

Stipcrphospliál 
Thomassalak 
kulisók 
Chílísalélrom 

, , r Szárított marhatragya 
roszforsavas mész Trágyaíívps 
Olaj pogácsák Kénsavas í i o n i á k 
Korpa Enyvtel 

„Ideál" takarmányrépamag. 

Egy vaggon (100 métermá-
zsa) l l n k k l ' a a vasútnál: á r » 
1 5 5 k o r o n a , azonnal átve-
hető. 

i 
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_ _ 
1908/408. 

Hirdetmény. 
Szentes v á r o s adóhivatala részéről 

közhírré tétetik, hogy az adóhátralék-
ban lefoglalt ingóságok u. m. házibu-
torok, jószágok stb. Október hónap 
hét fő é s csütörtöki napjain m i n d e n k o r 
d é l e l ő t t 10 órakor fognak a Jurenák 
ház udvarán nyi lvános árverésen el-
adatni. 

Szentes, 1908. Szept. 19. 

Farkas Mihály , 

l l l i i d ó l i l i r Á % 

Soós Józsefnek III. kerület 64 számú 
háza, mely korcsmának és bolt helyiségnek 
is alkalmas, kedvező fizetési feltételek mol-
ett eladó. — Értekezni lehet a helyszínen 

Eladó vendéglő. 
Közel a piactérhez egy jó forgalmú, csinos 
berendezésű, villanynyal felszerelt vendéglő 
házzal együtt eladó. Az épületben van két 
borozó helyiség, 4 szobás lakás, két pince, 
kuglizó, ártézi vízvezeték, megfelelő mel-

lékhelyiségek és külön baromfi udvar. 
Cím a kiadóhivatalban. 

11729/1008. szám. 

Figyelmeztetés. 
Tapasztaltatott, hogv a város területén 

házalók csempészett pálinkát árusítanak. 
Felhivatik a közönség, hogy a város 

területén házaló pálinkaárusokai a fogyasz-
tási adóhivatalnál jelentse be s a pálinkát 
csak az esetben vásároljon, ha az illető elá-
rusítok a f o g y a s z t á s i adóhivataltól árusítási 
engedély-jegygyei vannak ellátva és ezt fel-
mutatják, mert aki be nem adózott (csem-
pészett) pálinkát vásárol, szigorúan fog 
büntettetni. 

Szentesen, 1908. évi szeptember hó 9. 

dr. Mátéf fy Ferenc 

n í e l ö t t 

személy-, jelzálog- v. építés 

1 4 o i c * o i i 
iránt intézkednék 

ké r j en d í j t a lanu l p r o s p e k t u s t . 

m e l l e r l . e g y e d 
BUDAPEST 

Eladó 
l laruckcr 

egv teljesen uj ben-
zin motoros cséplő 
garni túra j u t á n y o s 
áron. F>tekczni lehet 
Sima Andorral Br. 

utca 1. szám a lati. 

Eladó szőlőtelep. 
A Kiskunhalasi határban, tran-

verzális minit mentén a várostól 5 (> 
k i lométer távolságra, legkiválóbb laj-
sző l lővc l és gyümölcs fákkal berende-
zett 10 kat. hold 

« TERMŐ S Z Ó i T E L E P 
a szükséges épületekkel é s minden 

, hozzá tartozó szürete lő edényekke l ti. 
i m. hordók, kádak, p e r m e t e z ő és szólő-
I zuzó gépek, pultonok, kosarakkal egvüll , 
j igen kedvező fizetési feltételek melleit I 
• termésse l vagy a nélkül is azonnal 
' eladó. — Értekezni lehet e lap kiadó-

hivatalában. 

fezalMirfo* *Jo%M*fit<*k 
A szentesi határban lévő 80 hold szántó-
földje 2 rész letben is örök áron eladó. 
Eset leg több évre haszonbérbe kiadó. 
Értekezni lehet a tu lajdonossa l Kun-

szentmártoni lakásán. 3 3 — 3 5 

Ps i n a ando rTf 
műszaki vállalkozó. 

Z = S Z E N T E S 
I. k. Báró h a r u c k e r u. 1. sz. Nagy Ferenc há / 

hlvállal villamostelep berendezé-
seket, vezeték szereléseket, javítá-
sokat, csengő berendezésekel és 
javításokat: artézi kutak fúrását, 
vízvezeték, fürdő szoba berende-
zésekel, vízvezeték javításokat, sze-
8 relésekel. 
A végzett munkalatok helyességé-
éri, szakszerű elkészítéséért szavatol. 

VI 
• J u t á n y o s o l c s o a r a k - llj 

__J! 

H ü a d ó N K o I i u . 
1 Kgy csinosan butorzott szoba azonnal kiadó, 

('.un a kiadóhivatalban 

Nvomatntt Vaj.'a Uálihl utódánál I n i U l J9ua. 

II írsl«* k e l 

á r é r l I V n z f e l n 

k i a i k s i i i i a l a l a 

M z e i U e x . e i . r e f . 

I i é r l i á z . 




