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Szerkesztőség i s k l s d M I n t i ! 
Vajda B. Utóda könyvnyom-

dája Szentes, Kossuth-tér 

Egyes oél^nyok kaphatók 
Lapunk könyvnyomdájában 

valamint lapkihordóinknál, 
kiknél lapunk előfizetésre is 

megrendelhető. 

Megjelenik hetenként kétszer: 
csütörtökön és vasárnap, 

a kora reggeli órákban. 

Felelős szerkesztő: Főmunkatárs: 
SIMA LÁSZLÓ HEGYI ANTAL 

Hirdetések árát , 
valamint nyílttéri közleményeket kiadóhivatalunk méret 

szerint a legjutányosabban számit. 

A kamatlábról. 
— Február 15. 

Ha nefiniálni akarnánk azt, hogy a 
kamatláb honnét kapta lulajdonképeni 
elnevezését, ugy erre a a világpiacokon 
jelenleg uralkogó pénzügyi helyzetből ön-
kéat kinálkozik a válasz. 

Azért és onnét, mert mértföldes lá-
bakkal jelzi a táviró a kamatnak emel-
kedését vagy csökkenését. 

Ami délelőtt az amerikai, londoni 
vagy párisi értéktőzsdéken történik, arról 
az összes pénzpiacok rögtön nyernek ér-
tesítés, azt már nálunk a déli értéktőzsde 
kellőleg pen r k ' á l j t e* a ujsagnkh 1 * 
olvasó — ma t. i. aki. erdekei — ( a-
pok esti k iadasalbj l ) meg udja. 

Olyanforman vagyunk, hoé?y a ka 
matlábnak emelkedése vagy csokkene^e 
többé kevésbbé raindenkire nézve érdek-
lődéssé! bir, mert a pénzügyi viszonyok-
ban fekszik a kereskedelem és ipar. szó-
val az ország közgazdasági viszonyainak 
a súlypontja. 

Ha olcsóbb a pénz, ez által kereske-
delem és ipar föllétlenül föllendülést 
nyernek, mig a drága pénz a kereskedel-
met és ipart megbénítja és alászállit min-
den spekulációs érdekeket, 

A kamat láb kérdése azonban oly 
egyénekre nézve is, kik a kereskedelem 
és ipari vállalatokon kívül állanak, föltét-
len érdeklődéssel bir. 

Vannak magánosok, kik tőkéiknek, 
előnyös elhelyeztetését mérlegelik kamatoz-

tatás szempontjából és viszont vannak 
magánosok, ki kötelezettségek eleit álva, 
a kamatláb alászállitása fo lytán köny-
nyebb lélekzethez ju tnak és mindjárt 
könnyebben tudnak boldogulni. 

A kamat láb az a prokrustesi ágy 
melyet az uralkodó viszonyok nyúj tanak 
ki vagy tolnak mindjobban össze. 

Itt a fizika törvényei éppen ellentéles 
irányban érvényesülnek. 

Nagy kamatláb összezsugorító, kis 
kamatlább ellen kiterjesztő erővel bir. 
Azokra, kik erős uzsora kamat alatt álla-
nak, bizony akárhány esetben erkölcsi ha-
lai vár, A prokrustesi ágy kinyomja belő-
lük a lelket. 

P dig h n ¿ni van i e n - k l Mind« n-
lre jóval többen, iiinii aktkne* p tizeik 

e helyezésé gondot jkoz 
lt van egy migy hivatalnoki kar, 

uiuuka» osztály, azutan a dis/. Csákó és 
a katonai purlopé urai. Mindezeknek egy 
jelentékeny h->nv»d<t benn van az adósság 
csinálásában, sőt tovább megyek, valóság-
ban úszik a sok adósságban, ami utóvégre 
nem is csoda ! A megélhetési viszonyok 
— élelmi és minden egyes cikkben beál-
lott óriási drágaság folytán — feltűnően 
nehezek és katonatisztek, vagy bizonyos 
tekintélyt képviselő hivatalnoki karra nézve 
meg van az a társadalmi kényszer, hogy 
nem képesek holmi költséges representá-
ciós társadalmi kötelezettségek alul ki-
bújni. 

Ez az állapot meg is szerezte nekünk 
a külföld és a nagyvilág előtt azt a kétes 
dicsőséget, hogy elvagyunk ismerve adó-

ságcsináló államnak és azok előtt a for-
galomban szereplő váltóinknak nincsen 
valami jó hangzása. 

Amennyire lehetséges lebecsülik és 
bojkottálják. 

Utóbbi napokban a pénzpiac helyzete 
kedvezőbbé alakult. Most a világtőzsdék 
kezdik magukat újból egészen jól vi-
selni. 

A nagy depressió szerencsésen vé-
get ért. 

Mindenfelé nagyobb a pénzkészlet 
és a pénzkészlet bőséges árja valahogyan 
utat tört magának a mi közgazdasági vi-
szonyaink vérkeringésébe is. Ennek ter-
mészetes folyománya, hogy a kamat-
láb, mini a fri s f e b r u á r i u l hó egyre esik 
. . . esik. 

Csakhogy most azután azon le-
gyünk, hogy aki ezekből a meg-
javult pénzviszonyokból kis u j erőt 
akar magának meríteni, azt meg ne 
foj»*uk a még nálunk folyton virágzó 
szövetkezeti és egyébb uzsora rendsze-
rekkel. 

Érezze mindenki egyformán a vi-
szonyok megjavulásának anyagi elő-
nyeit és ne engedjünk többé bármily 
ciniO és bármily hangzásn uzsora rend-
szereknek akkora hatalmat, hogy azoknak 
kamatlábja a szegény adósokat egysze-
rűen könyörtelenül agyon tapossa. 

Váradi Ignác 

A „SZENTESI LAP" TARCÁJA. 
A revolver. 
Irta Bródy Miksa. 

Volt az asztalon egy otromba buldog-
revolver. Az asszony léit a betörőktől, akik 
vasárnap délátánonként benyitogatnak a ha-
zakba, hogy onnan mindent elvigyenek. De 
bár hidegszemű, nyugodt asszony volt, al-
kalomadtán nem merte volna használni a 
a fegyvert. Csak ugy játszott vele, mint gye-
rekek az élő patkánynyal, amelyet a tarka-
nál fognak meg, nehogy harapni tudjon. Ha 
jól el volt zárva, néha-néha ráfogta a férjére. 
Ijesztgette. A szeme ilyenkor hideg volt, mo-
solygott. A férfi nagyokat kacagott, majd 
gyengéden kicsavarta kezéből és visszatette 
szépen az asztalra. Kárpótlásul össze-vissza 
csókolgatta a fenyegető kezét. 

Három év ófa éltek együtt. Nagy Kai-
mán az egyik minisztériumban dolgozott, 
ahol számellenőr volt Kora reggeltől délután 
kettőig, sokszor estig is, amikor felgyülemlett 
a sok restáneia. Az asszony főzött és türel-
mellenűl várta mindig haza a férjét, akit a 
három esztendei együttlét alatt nagyon meg-
szokott. 

Kddig nagyon egyszerűen folyt le tehát 
a házaséletük s eddig ez a történet is nagyon 

közönséges. Ami ezután történi, az még kö-
zönségesebb 

Akkor ködös idők jártak és mert tavasz 
is közel volt, mindenféle járványok pusztí-
tottak a városban. És igy nem is volt vélet-
len hogy egy mérges délelőtt Kálmán a hi-
vatalban harminckilenc fokos lázi kapott 
nem tudott dolgozni. Főnöke haza küldte. 
Kocsiba ült, ugy sietett haza. Az előszoba aj-
tajához kulcsa volt; csengetés nélkül jutott 
a lakásba. A konyhában főtt az étel, de senki 
nem volt látható. A cseléd talán bevásárolni 
ment. Az uri szobában sem volt senki; a 
hálószoba ajtaja zárva volt. De amikor Kál-
mán a kilincset lenyomta, belülről egy egész 
halk sikoly hallatszott. 

Kálmán nem értett semmit ebből. De 
valamilyen ösztöne elkábitotta. Bambán né-
zett maga körül. Az asztalon meglátta a bul-
dog-revolvert. Anélkül, hogy tudta volna, mi-
ért, odafutott s felragadta. Aztán egy íántás-
sal feltépte a hálószoba ajtaját. 

Komisz, egyszerű történet. Agyonlőtte a 
két védtelen embert. Az asszony fehér mel-
léből gyorsan szökött ki a keserűszagü vér, 
de Kálmán ezt nem hilta, csak felesége kék 
szemét, amely ináékor oly hideg volt, mig 
most kohóban olvasztott opál fényében égett. 
A masikat, a férfit nem látta. Mire a cselé-
dek és a szomszédok bejutottak, már minden 
elvégeztetett. Kálmán egy karosszékben ült 

szemközt a két halottéi és nagyon fájlalta a 
fejét . . . 

Komisz egyszerű a történet, mint min-
den történet. Ugy hangzik mintha újságíró 
irta volna meg egyébb szenzáció hiján. Ré-
gen nem így volt Ujabb volt az efféle mese 
s nem irtak meg a lapok. De addig meséltek 
a mesemondók, atnig az emberek könyv nél-
kül tanulták meg a meséjüket és el is ját-
szották. A régi félistenekkel és hősökkel most 
ulon-utféten találkozunk, a mesemondó pe-
dig a koponyaját verdesi, hogy az agyvelejé-
nek fájjon. Hogy az agyveleje uj mesét mond-
jon neki, amit még nem irtak meg rendőri 
hirekhen . . . 

Kálmán is olyan hős volt, akiről már 
nem volna érdemes mesélni, ha ennek a ko-
misz történetnek nem lett volna sokkal szebb 
emberibb kifejezése. 

Az esküdtek termszelesen felmentették 
a kétszeres gyilkost, a barátai meleg és néma 
kézszorítással gratuláltak neki; a hivatalában 
pedig előléptették. 

* 

Kérlek, édesem, ne emlékeztess r á ! 
Nem, ne beszélj róla, soha, soha ' Megörülök 
ha rá gondolok ! 

Az asszony törékeny volt, mint a méh 
szárnya és sárga arcú volt, a s /emében ké-
kes-fekete tüz csillogott és ellenkezni mert. . 

Folyt lutv ) 
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KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
— Február 15 

Most, hogy már a verebek is elülték a 
lakodalmat, hihetetlen lendületet vett a köz-
érdeklődés az iránt, hogy ez az esztendő 
milyen lesz hát? Nem tudom miért — eddig 
ugyanis nem tapasztaltam, tehát újdonsült 
vagyok benne — Bálint napjához is fűződik 
valami tapasztalat. Hogy ez a tapasztalat mi 
lehet azt se tudom. Csak ugy sejditem, mint 
Miklós Jancsi a paprikás hűs szagát. Az) 
mondják, ha a veréb lakodalom nagyon 
hangos és vidám, akkor bőség fogja elárasz-
tani a földet, ha pedig olyan fél-gyász ideji 
hangulatban ment le, akkor jaj nekünk vár-
tipró halandóknak. 

Sajnálom, hogy a verebek egyetlen hír-
lapja sem került kezembe s így nem olvas-
hattam lakodalmi riportokat mert nem 
szolgálhatok tájékoztatással. 

* 

»Több szerénységet és több bizonysá-
got!« 

Ezt a kijelentést ma hallottam és meg-
jegyeztem ; olyan helyről jött, ahol szeretnek 
figyelmeztetni; de egyúttal semmit sem 
akarnak íigyelenibe venni. 

Vonatkozik a kijelentés a közügyek in- | 
tézésére. 

Hogy a kijelentésben elég sok a súlyos 
igazság én a legnagyobb készséggel konsta-
tálom ; de sem a szerénység sem a bizony-
ság nem elég a közügyek intézéséhez. 

Kell még más is. S ezt a harmadikat 
én adresszálom vissza a kijelentő urnák : 

— Bácsi; kell oda ész is, több mint 
szerénység, meg tapintat is, több mint bi-
zonyosság. 

* 

Félig már helyén vagyunk iskola ügyünk-
kel. 

A gimnáziumi hozzájárulásból elenged-
tek 8000 koronát, a tanyai iskolák gondját 
lebillentik a váltainkról az ősz kezdetével. 
Egy van még hátra : a polgári leányiskola 
államositásá s akkor készen vagyunk. 

Mint halljuk a dolog a megindításig 
már ismét eljutott. Helyesen van eddig. 
Azonban kívánatos nagyon, hogy a tanul-
mányozás és a tárgyalás ne vegyen el rette-
netes nagy időt, hanem a lehető leggyor-
sabban folyjon le minden s az Cr 1909-edík 
esztendejében vegyülik bűcsűt a leányisko-
lától is. 

* 

A gimnáziumi torna üunepség dolga a 
szentesi kereskedők és nyomdák szinte ten-
denciózusnak látszó elkerülése megszólal-
tatta a helyi sajtót. Némelyek szerint helye-
sen, mások szerint nem mosl kellett voliia, 
hanem majd. 

No persze majd Hiszen eddig is min-
dig a majd volt a hiba. Csak egyetlen egy-
szer kell föllépni idején és figyelmeztetni 
idején. Az használ egyedül. 

Elvégre minden sérelmet jóvá lehet 
tenni ; de ha az embert soha sem lehel 
megsérteni, akkor ugy találjak megtisztelni 
ahogyan épen nem szeretné az ember. 

És már ez majdhogy nem ilyen tiszte-
let nyilvánítás volt 

Nem kérünk belőle. 
* 

Egy hete kötötték meg a békét. Azóta 
már a petíciót is vissza vonták, hogy a bé-
kesség a legteljesebb legyen. t látnia va-
gyunk mindennek, tehát szabadon beszél-
hetünk róla. 

Láttuk a háborút. 
Olvastuk a béke szerződési. 
Most én azt szeretném tudni, ha vajon 

az a háború, amelyik lefolyt háború volt-é 
s az a béke, amelyik most beállott béke-é 

A múltkor Ugyan itt azt mondtam a 
béke a harcra készülés 

Most ugy tapasztalom nem is lehet 
ma már háborúzni. 

Barázda. 

UJUO.XSAtiOk. 
A sejk. 

— Február tő. 

Sátor árnyas hűvösén 
Szóltam én a sejkhez akkor: 

»Téged bölcscsé tett az aggkor, 
S benned bízva hiszek én. 
Vendégednek kell felelned: 
Mikor izlik jól a serleg ?« — 
»Frank,« felelt ő, »serleget 
Akkor forgass csak, ha látod, 
Hogy örvend a jóbarátod, 
Vagy ha búsul ellened.« 

S én feleltem: »Ez a szó, 
Bölcs aggastyán, lesz vezérünk ; 
Most felelj meg erre, kérünk : 
Mondják, legfőbb földi jó 
Üdve, kínja szerelemnek ; 
Ámde ezek hol teremnek?« 
»Ezt ki tudja, frank?« felel; 
Ámde senki meg nem bánta, 
Ha az asszonyt, vagy a lányt a 
Vetélytárstól vette el.« 

Felkacagtam: -Ez derén! 
Boldog lettem buja árán 
S tűrnie kell neki gyáván. 
Most felelj meg erre még 
Szerelemre jő az álom, 
Legjobb ágyam' hol találom \ 
Felkacag, s szól azután : 
»Hol ? Nyergében gyors lovadnak 
És, mit ellenid borítnak, 
Harcmezőn a harc után.» 

így az agg. Tekinte 
Felvillanva messze szállá, 
S mintha rengő ősz szakalla 
Yérrel volna már tele . . 
Könnyű szívvel éi. kiléptem, 
S fürge paripámra lértem ; 
Hála, ég Ura, neked, 
Hogy, akikkel próbaképen 
Az erőmet összemérjem, 
Adtál ellenségekel! 

Fordította: Zoltán Vilmoa. 

— Feb uár 15 

Pártértekezlet. A szentesi I. és 
Il-ik 48-as kór választmánya e hó 16-án 
délután 2 órakor az első 48-as kör 
helyiségében közös értekezletet tart a 
városi képviselő választások előkészí-
tést1 dolgában. 

Lemondások a megyén. Mint értesü-
lünk a vármegyei közigazgatási bizottságban 
viselt tagságukról lemondottak Futó Zoltán 
és Szathmáiy Ede, a központi választmányi 
tagságról pedig ifj. Vecseri János és Bécsi 
Sándor. A megüresedett helyeket a februári 
közgyűlés tölti be. 

Református Köri felolvasások. A 
Református Körben a mai napon felolvasást 
tartanak a központon Pa/jp Lejos u taniló 
és Aagy Imre ur. Szaval Bonczos Imrénké 
kisasszony. A felsőpárton felolvasnak dr. 
Lakos Imre és Szabó Mariska kisasszony. A 
felolvasás a központon 4, a felsőparton ó 
órakor kezdődik 

Egyleti közgyűlés A szentesi V iU 
temetkezési egy lel folyó lm Mi-, in délután 2 
órakor a ref. központi (¡iskola tantermében 
évi rendes közgyűlést tart, melyre a/ egylet 
ta-jai ez utón is meghívatnak. 

— Üres alapítványi hely. A varme-
gyénk jótékonysági alapjanal a néhai özv. 

Kiss Mihályné Frigyer Jozefa alapítványánál 
egy hely elhalálozás folytán megüresedett. E 
hely elnyeréseért február 20-ig jelentkezhet-
nek katholikus vallás kivételével bármely 
más vallású legalább 00 éves elszegényedett 
iparosok. A jelentkezők Magyar József h. 
polgármesternél nyújtották be kérvényeiket. 

A városi bál. Hirt adtunk már tóla, 
hogy a városi tisztikar a városi képviselő-
testület tagjainak bevonásával február 29-én 
bálát rendez a színházteremben. A rendező-
ség most végzi az előkészítés utólsó munká-
latait s a bál meghívói már a közel napok-
ban ki lesznek bocsátva. A rendezőség min-
dent elkövel arra, hogy ez a városi bál min-
denben méltó legyen a két előbb lezajlott 
bálhoz amely az idei farsang egyik leg-
szebb és legkedélyesebb mulatsága volt. 

— A Katolikus Kör mulatsága. Mint 
minden évben ugy az idei farsang vasárna-
pon — március 1-én — is rendez mulatsá-
got a Katolikus kör. A mulatság tiszta jöve-
delmét a kör házalapja javára fordítják'. Be-
lé pő-dij . személy-jegy 1 korona 20 fiUér, 
család jegy 3 korona. 

— Nyilvános nyugta és köszönet. A 
»Szentesi Daloskör« f. évi február hó 8-án 
tartolt hangversenye alkalmával felülfizetni 
kegyesek voltak: Dr. Csathó Zsigmond 10 k. 
Gróf Károlyi Imre 10 k. Dr. MátéíTy Ferenc 
10 k. Dr. Ulár István 10 k. Dr. Cicatricis La-
jos ti k. Fekete Márton 3 k. Halász János 5 
k. Özv. Sarkady Nagy Mihályné ö k. Alber-
tényi Antal 2 k. öalázsovits Norbert 2 k. 
Bene István 2 k. Halász Szabó Lajos 2 k. 
Kovács Károly százados 2 k. Pázmán Géza 
2 k. Sima László 2 k. Gyenes Anttal 1 k. 
Sarkady Nagy Mihály 1 k. dr. Sinóros Sz. 
Sándor 1 k. N. N. 1 k". N. N. 1 k. Sulez Ist-
ván 1 k. Kolodiuszky József 10 fillér, össze-
sen 81 k. 10 fillér. Midőn a fenti özszegekért 
a kegyes adakozó uraknak és úrnőknek há-
lás köszönettel adózunk. Köszönetet mon-
dunk a »Szentesi Katii. Kór" eh. ksegének 
a kór helyiségeinek díjtalan átengedéséért 
is. — A 'Szentesi Daloskör.« 

Az ipartestület közgyűlése. A szen-
tesi ipartesület ez évi rendes közgyűlését e 
hó 18-án, kedden, délelőtt 9 órakor tartja 
meg saját székházánál. Amenyiben a köz-
gyűlésen az ipartestületi tagok határozat 
képes számban nem jelennének meg az ujabbi 
közgyűlés február 25-én délelőtt 9 órakor 
lesz megtartva, amely azonban már a meg-
jelentek számára tekintet nélkül halározat 
képes. Erre a kögyülésre már nem bocsáj-
tanak ki ujabb maghivöt. 

— Nehezebb a nősülés. Eddig is nehéz 
volt ugyan, de ezentúl még nehezebb lesz a 
a hadköteles korban levő ifjusugnak asz-
szonyt vinni a házhoz. Legalabb erre en-
ged következtetni az a honvédelemügyi mi-
niszteri kirovat, amelyben a főispánokat an-
kétra hívja egybe ebben az ügyben. A ini-
niszter a főispánoktól azt akarja megtudni 
vajon a kivételes nősülési engedélyek kiada-
sál nem kellene-é valami módon inegszo-
ritani. 

— Önálló iparosok bálja. A Szentesi 
Ipartestület tagjaiból alakult vigalmi bizott-
ság folyó 1908 évi március hó 2 napján (far-
sang hétfőjén) az Ipartestületi székház összes 
termeiben, az ipartestületi segélyalap gyara-
ditására társas vacsora és reggelig ingyen 
bor kiszolgálással egybekötött jótékonycélú 
táncmulatságot rendez. Kezdete esti 7 és fel 
órakor. Belépődíj személyenként 1 kor. 40 fill. 

— Vadász a tőrben Vass Lajos kistő-
kei lakost tilos vadászaton érték. A Felső-ré-
len cirkáló csendőrök elől futással akart me-
nek itni. Puskaját is eldobta, csakhogy a me-
nekülés gyorsabb tehessen, de a csendőrök 
lóháton üldözték ét «I is fogl << . Megindí-
tottak ellene a kihagási eljárást. 

Megint Sirok. I «valy lóriéul, bog) 
egy makói clgá ty; Sirok Miska a IMrtft eldit 
incghicskázoll egy magyart, nem adott neki 
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egy pipa dohányI. Sirok Miska ezért egy 
hónapot töltött a járásbíróság fogházában, 
ahonnan kiszabadulva hazatoloncolták Ma-
kóra. Sirok azonban ugy látszik unta a dol-
got Makón s újra Szentesre költözködött. A 
putriban vett magának szállást. A rendőrség 
azonban egy lopási ügyben indított nyomo-
zás során lefülelte a bicskás cigányt és elő-
állítottá. Kisült ekkor, hogy Mískánul most 
is vau a rováson. Egyelőre Kiss János vá-
rosi börtönőr lakója lett, inig lefolytatják 
ellene a nyomozást és átteszik oda, ahol a 
mult évben'lakott. 

- A helyettes ur. Kérdő Mihály nagy-
nyomási tanyas béres egy napra felfogadta 
maga helyett Szabó Mihályt, hogy az ügyél-
bajat elláthassa. A helyettes ur oiyanforinan 
látta el a dolgát, hogy amikor magára ma-
radt a tanyán elemelte Kérdő szűrét s egy 
kenyeret, azutáu meglépett. A helyettes urat 
keresi a rendőrség. 

Iskoláink és a reformb an} ok. 
Az isl ola lévén a jövendő jobb idők 

előkészítésének műhelye, senki előtt sem le-
het közömbös, miképen tejesilik iskoláink 
eme feladatot s eljutottak-e mar a fejlődött-
ségnek azon fokozatára, ahonnan biztos tá-
jékozódást nyújthatnak a növendékeknek az 
életviszonyok közt való eligazodasra, a pa-
lyaválasztasra és ezen uton a boldogulásra., 
Tantervek, j ¡vaslatok, ankétek és reformok 
mind csak arra valók, hogy az emiitett tá-
jékoztatást megadják és megkönnyítsék a 
választott életpályákon való boldogulást. Az 
indítványok, tervezetek és javasfalok özöné-
ből ujabban különösen két — egymással lat-
szólag ellentétben álló, de a valóságban na-
gyon is egymásból folyó — irányelvet látunk 
kimagaslani az iskolajavítók, szociálpolitiku-
sok és pedagó usok elmélkedéseiben. 

Az egyik tábor a történelmi múlttal 
való kapcsolatnak a íentartasát és a száza-
dok tapasztalatai ¿Ital szentesített cé szerű-

betegségek elleni harcban a világ 
)b orvosai egyesülnek E betegsé-

- A 
legkiválóbb 
gek sorában az első helyet az Epilepszia 
(Nyavalyatörés foglalja el. E bajban szenve-
dőknek viü ászul szolgálhat azon értesülésünk, 
mely szerint egy magyar orvos e betegség 
ellen uj és hatékony gyógyító módszert al-
kalmaz, melyért mar a külföld is méltó elis-
merésben részesítette. Ez orvos Dr. Szabó 
Sándor Budapest, V. Alkotmány u. 51 ki 
készséggel nyújt felvilágosítást mindazok-
nak, kik gyógyító módszere segélyével e sú-
lyos bajtól szabadulni óhajtanak. 

- Halva talált ember. Csütörtökön 
reggel látogatóba ment volna Fehér Ferenc 
sógorához Szára János Árpád-utca 49. sz. 
alatti lakoshoz. A sógort az agyon fekve ta 
lálta s megrémülve látta hogy az ha-
lott. Az orvos rendőri vizsgálat szerint Szava, 
aki régóta betegeskedett, természötes halállal 
mult ki. 

- Hideg van. Bazsó Sándor gazdálkodó 
a maga kárán tapasztalta, hogv a/ idő még 
télre jár. Mint a rendőrségen tett följelenté-
séből olvasható vekerlaposi tanyájáról egy 
kocsi szalmát elhordott valami didergő em-
ber A meleg után áhítozol a rondőrség nyo-
mozza. 

- Kétkéz kalmár a piacon Né gyesi 
Félerné följelentést tett a rendőrségen, hogy 
a csütörtöki piacon valami élelmes zsebtol-
vaj elemelte a pénztárcáját 2 korona 68 fil-
lérrel súlyosbítva. A kétkézkalmárt keresi a 
rendőrség. 

- Vásár Szolnokon. A téli vásárt Szol-
nokon február ¿3 és 24-én t irtják meg. A 
vásárra vészmentes helyről minden féle ál-
lát felhajtható. 

ségi szempontból áthagyományo/.ását emle-
geti, a másik irányelv a multak kötelező 
hagyományainak félreszorításával csak a 
jövő érdekeit tartja szemmel s mindenek 
előli a gyakorlati életre nevelést és hasz-
nosság kérdését nyomja előtérbe. 

Nem tagadjuk, mind a kél tábor igaz-
sága mellett ígon erős érveket, bizonyítéko-
kat hallánk felhozni az argumentumok harca 
között néha valóban zavarba jövüiiK, me-
lyik harcoló csoportnak az igazsága vau 
közelebb az élethez s melyiknek reményeit 
fogja valóra váltani az idő. Mert az igazsá-
gokkal kivan harcolni mindakét tábor; a 
gyakorlati életben megnyilatkozó tényekre, 
eredményekre tud hivatkozni egyik is má-
sik is. 

S ha mégis olykor nagyon éles közöt-
tük az ellentét s nagyon nehéz elveik gya-
korlati értékének elfogulatlan megítélése: 
ez onnan van, mert kevesen látjuk világo-
san a formai ellentétek fölött álló benső, 
eszmei kapcsolatot, melynek figyelmen kívül 
hagyása ellenmondásnak tünteti föl azt, ami 
talán csak egy-egy, a priori esetből folyo 
logikai következmény. 

Lássuk közeiebről, mit mondanak a 
történeti kapcsolat és az eszmei irány hivei: 
Az iskola hagyjon békél a napi polilikanak, 
de a századok tanulságait gyűjtse gondosan 
össze s ezeknek útra valóul hozatalával ké-
szítse elő a jobb, boldogabb századokat; ne í 
fitymálja, kicsinyítse a multak alkotásait 
melyekből állami, nemzeti és kulturéletünk 
sarjadozott; ne legyen az iskola pusztán ke-
nyérnyujtó intézmény, vegye figyelembe az 
egész embert, hatása legyen erkölcsi is, ne 
pusztán utililárius irányú. Embertársában ne , 
kenyéririgy vetélytársat, de jóindulatu test-
vért lásson aki esze és szíve összes erejével 
azon van, hogy míg a saját boldogulasanak 
megengedett föltételeit megszerzi, maga is 
bensőleg kényszerítve legyen mások, a köz-
ügy javára munkálkodni, az Irás örök ér-
vényű, szavaiként: »Szeresd felebarátodat 
mint te magadat.« 

Ezekkel szemben, ha nem is homlok-
egyenest ellenkezően, a következőket han-
goztatják a jövőt biztosítani akaró utililárius 
irány szószólói : Az iskolában az egyénisé-
get kell nagyra nevelni, önálló megélhetésre 
képesíteni s e szeriül csak azt tanítani ami-
nek az életben közvetlenül hasznát veheti. 
Amiből az ifjú meg nem élhet, mindannak 
tudása nélkül ellehet. A szellemi túlterhelés 
gondosan kerülendő, ezért az irodalmi, tör-
ténelmi nyelvészeti és filozófiai studiumok a 
minimumra redukálandók, szemben az exakt 
tudományokkal, amelyek az igazi életre ne-
velnek. Yallástudast, hit és erkölcstani tud-
nivalókat, mindenki a családban szerezhet 
vallásosság és hit magánügyek, ezekhez a 
nyilvános iskoláknak semmi köze, mivel 
csak igy bi tositlialjak az egyetemes embe-
riség nagy ideálját — a lelkiismereti sza-
badsagot. A haza szük fogalmat is tágítani 
kell, az egyetemeshez való tur'.o/ás gondo-
latat pedi kiemelni, hogy a jövendő embere 
majdnem az egész világot otthonának te-
kinthesse s igy annyival életrevalóbb legyen. 

(Kuty:. kör 

Hang a túlvilágból. 
A nyitott ablak előli egy kis asztalkan 

alít a fonográf s ledarálta egy hires opera 
kavatinajat az ablak keretében, mintha sziu-

ai étvágyat «• • fetUulyt, megiíflnteU a 
• köhögést. váladékot, éjiell itadárt • 

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár-
köhögés, skrofulozís, influenza 

elten tzámtalan tanár éa orvoa Által naponta afánlra » 
Minthogy t/tíkicim utániatokat la kínálnak, kérjen nindenhot 
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házi diszlel volna, Párizs környékének egy 
része látszott. A goodozott, csinos kis kert 
a Szajnára támaszkodott. A folyó lassan 
hömpölygette rózsásan csillogó habjait a 
rengeteg város felé, melynek tornyai és ké-
ményei a távolban emelkedtek. 

Marcellin (iibois ur és kedves Eugéni-
eje föláldozták a végére hajló nyári est 
szépségét s jámbor kegyelettel hallgatták a 
pompás tenort, melynek érces, kissé orr-
liangű éneke bámulatuk tárgya volt. Hősi 
balladáival, érzelgős és panaszos dalaival ez 
képviselte számukra az élet fényűzését s ez 
nyitotta meg nekik az álmok országának 
kapuit, csekély igényű képzelő tehetségüknek 
oly gyönyörűségeket nyújtva, minőket aze-
lőtt nem ismertek. Ez a hangszer még mé-
lyebb és nagyobb örömet szerzett a házas-
párnak, mint a galambok etetése, vagy kis 
kutyájuknak dédelgetése, mert szeszélyesen 
váltakozó dalaival bő tárgyat adott képzele-
tüknek az ábrándozásra. 

Csaknem harminc év óta a Faubourg 
Saint-Denis egy kicsiny, dohos füszerűzleté-
ben süröglek-forogtak mindketlcn, gondos 
lelkiismeretességgel kimérve két sou ara sót 
vagy egy negyed kilogramm vajat, végighall-
gatva a cselédek panaszát és érdeklődve a 
vevők öröme és bajai iránt, ami legfőbb 
kötelessége a jó kereskedőnek. Mikor Azu-
tán végre a jól megérdemelt nyugalomba 
vonullak, egy egész kis városrész nagyrabe-
csülését és jókivánatait vitték magukkal. 

Marcell in f.ibois, aki ötvenöt évéhez 
az évek folyamán egy kis gömbölyűséget 
szerzett, s Eugénia, aki törékenyebb volt és 
hasonlított azokhoz, a gyümölcsökhöz, melyek 
télen ál az álagéreken érnek, hat hónap 
óta élvezték faradságos életmunkajuk gyü-
mölcséi. L'gy látszott, hogy még számos 
nyugodt és boldog év várakozik reájuk, ám 
a sors ironikus szeszélye máskép akarta. 

Egv szeptemberi estén Eugénie meg-
hűlt. A gondos ápolás hiábavaló volt. Két 
héttel később Marcellin (iibois a temetőbe 
kisérte »hű és feledhetetlen« feleségét, mint 
a sírkő felirata nevezte. 

Fájdalma sziveitépő volt. Ugy látszott 
hogy egész életének alapját, létjogát elvesz-
tette. Lélek, gondolat és szív nélkül tengett 
tovább s egy ideig ép eszet féltették. Mikor 
öreg gazdasszonya igy szólt a szomszédok-
hoz: »Szegény gazdain! Bizonyosan tönkre-
megy ulana!« — mindenki sírva fakadt. 

Lassan-lassan aztan mégis erőt vett 
fajdalmán, melynek külső nyilvanulásai kezd-
tek ritkábbak és kevésbbé hevesek lenni. 
Marcellin, évekkel megöregedve, újra latha-
tóvá vált kertjében, ie-leült a verandán s 
fájdalmasan elmerengve szemlélte kurtaszarű 
pipaja füstjét, inig labainal kutyája hevert. 
Villaját hetenkint Csak egyszer hagyta el, 
minden csütörtökön, mikor Eugéuieje sírjá-
hoz latogatott el, s ha ilyenkor visszatért, 
egészen a múltban látszott élni, örökre a 
drága halottra gondolt, annak jelenlétét 
érezte, szavait hallotta s gondolalban azokra 
feleli. 

Egy napon szemébe ötlött a rég elfe-
lejtett fonográf Erről azután eszébe jutott 
valami. Ha akarta, barmikor hallhatta a ha-
lott hangjai, szavait. Jól emlékezett rá : egy 
ünnepen, mikor néhány jóbarat volt uala 
vendégül, előbb énekeltek azután hallgatták 
a hangszert. Valaki (tihoit unokaócscse, 
Viktor volt a művészi darabok meghall-
gatása után azt javasolta, hogy ők énekel-
jenek bele a fonográfba, melynek tiszta le-
mezei ez ének kel meg fogják rögzíteni. Ez 
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vélte, ép annyit ér és érdekesebb, mint bár-
mely opera. Az eszme tetszett, s a románc 
melyet Eugénie énekelt, nagyon csinos volt 
és nagy hatást keltett. A halott dala most 
bizarr "és komplikált jegyekbe foglalva ott 
pihent bezárva a kerek, barna dobozba. 
Marcellin ismerte a lemezt, melynek címké-
jére maga a halott irta rá a dal c imét : Sze-
relmi eskü. 

Önkéntelen kézmozdulattal levette a do-
boz fedelét. 

A gazdasszonyoak kimenője volt s tii-
bois egyedül tartózkodott a házban. A sza-
lon asztalán, vászonnal letakarva állt a fo-
nográf. Gibois levette róla a takarót s va-
lami közönyös lemezzel kipróbálta előbb a 
hangszert. A gépezet kifogástalanul műkö-
dött. Azután reszkető kézzel belehelyezte a 
Szerelmi eskü hangjegylemezét. Mikor meg-
nyomta a kis acélgömböt, leírhatatlan izga-
tottság fogta el és arca halotthalványra 
vált. 

Egy csengő, kissé remegő hang éne-
kelni kezdte a románcot. Gibois úgy érezte 
hogy a szive verése megáll. Kezét görcsösen 
összekulcsolta s könnyes szemekkel belebá-
mult a fényes érctölcsérbe. 

És íme, a második versszak után, mikor 
a refrén is elhangzott, halk érces csengésű, 
vontatott kacagás hangzott föl, mely rémü-
lettel töltötte el Giobist. Eugénie, mikor an-
nak idején beleénekelt a hangszerbe, kétség-
telenül kacagott és Giobis ezt elfeledte. De 
ami most megrémítette, az az volt, hogy a 
kacagás nem akart megszűnni s a mecha-
nizmusnak valami hibájából folyton és foly-
ton megujult. A kacagásba azután rémesen 
belevegyült a megijedt kutya vonítása 

. . . Mikor a gazdasszony hazatért, tág-
ranyilt szemekkel a karosszékben találta Gi~ 
boist. Sápadt ajkai remegtek s folyton meg-
újáló, halk kacagást hallottak, mig rémült 
tekintete a fonográfon pihent, mely széttörve 
hevert lábainál. 

Louis Payeu. 
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Hirdetmény. 

1831/1908. 

Hirdetmény. 
Szentes város belterületén ujj onnan 

építendő járdák és átereszek építésé-
nek valamint a meglévők javításának 
1908 Március 1-től December 31-ig 1 
évre leendő biztosítása céljából ver-
senytárgytlás fog tartatni. 

Ennélfogva felhívom mindazon 
önálló iparosokat, kik ezen munkála-
tokat elnyerni óhajtják, hogy 1 koro-
nás bélyeggel ellátott, városi tanácshoz 
címzett zárt ajánlataikat, amelyhez 100 
korona készpénz óvadék melléklendő, 
1908 évi Február 25-ik napjának déle-
lőtt 10 órájáig a központi igtató hiva-
talba adják be, amikor is az ajánlatok 
fel fognak bontatni. 

Részletes feltételek a gazdasági ta-
nácsnoki hivatalban megtudhatók. 

A feltéleleknak meg nem felelő, 
avagy későn érkezett ajánlatok nem 
vétetnek tigvelembe. 

Szentes, 1908. február 6. 
br. Hatéffy, 

polgármester. 
1V2 

k i a d ó l u k s í * . 
Egy előszobával, Konyhával, Kam-

rával és padlással ellátott Kétszobás 
laKás I. kerület Rákóczy Ferenc utca 
43 szám alatt I év ápril. hó 24-tól 
kezdődőleg haszonbérbe Kiadó. 

Bővebb értesítést Tóth László 
könyvellő ad. 5V3 j 

BihaYi t ú r ó 
minden heti piacon a fehér 
sapKásnál kapható kilónként 

56 fillérért. 
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a piac legforgalmasabb és legszebb he-
lyén 1 szép nagy üzlethelyiség 8 remek 
nagy kirakatttal és kézi raktárral, amely 
rőfös üzlethelyiségnek esetleg vas-
kereskedésnek bútor raktárnak vagy 
confecuiós üzletnek igen alkalmas 
azonnal kiadó, évi haszonbér 250 frt. 
Ugyanott egy modern szép teljes rőfös 
berendezés is igen olcsón eladó. — 
Bővebb felvilágosítást nyújt SZABÓ 
GÉZA Csongrádról. 10-4 

Alapitatott 1860-ban 

Szentes varos legrégibb és 
legszolidabb ékszerüzlete, 

1590 11108 

Hirdetmény 

Szentes város tanácsa közhíré te-
szi, hogy az 1908 évre működni jogo-
sult iparhatósági megbízottak követke-
zőleg osztották be működési körüket: 

I. Kerületi műhnlyvizsgálók lettek: 
Csurai Mihály, Kis Sándor csizmadia, 
Dachsbek János. ! 

II. Kerületi műhelyvizsgálók : Beré-
nyi László, Vajdovics János, Vranka 
József. , . j 

III. Kerületi műhely vizsgálók: Klein j 
Ignác, Déló Nagy Kálmán, Zsoldos Fe- j 
renc csizmadia. 

IV. Kerületi műhely vizsgálók Aradi i 
Lajos, Kölber Ferenc, Kgri László. 

Tanonciskolái látogatók: Szeme-
nyei Antal, Németh Jenő, Ácsi Kovács 
Sándor. 

Lajstrom vizsgálók: Kenyeres Ha- | 
fael, Kolodinszki József. 

(iyárvizsgálók: Budai János, Báron 
József. 

Kelt Szentes város tanácsa, mint 
elsőfokú iparhatóságnak 1908-ik évi 
Január hó 30-ik napján tartott ulé- j 
séből. br. Hátéffy, 

polgármester. 

Eladó sertsseK. 
Nemes Istvánnak derekegvházol-

dali 54 számú tanyáján 8 darab 8 hó-
napos sertése van eladó. Krtekezni 
lehel Ugyanott. 

Szentes város tulajdonát képező i 
zsupszigeti holt Tisza meder 29 parcel-
lára oszva 1908. márc. 2 és 3-án a 
helyszínen tartandó nyilvános árveré-
sen elad;itik. Miről az árverezni szán-
dékozók azzal értesíttetnek, hogy az 
árverés az 1. számú parcellánál és min-
denik napon délelőtt 9 órakor kezdő-
dik. Bánatpénz mindenik parcellára a 
kikiáltási ár lO'Yo-a. 

A leiosztási tervezet melyből az 
egyes parcellák nagysága megtudható 
és az árverési feltételek a gazdasági 
tanácsnoki hivatalban hivatalos órák 
alatt betekinthető. 

Szentes, 1908. évi január hó 30-án 
! tartott tanácsüléséből. 3 VI 

Dr. Mátéffy Ferenc, 
polgármester. 

Elsőrangú összeköttetéseim folytán ab-
ban a kellemes helyzetben vagyok, hogy min-
dent közvetlenül gyárból vásárolva, — arany, 
ezüst, és drágakő ékszertárgyakat és evőesz-
közöket, gyűrűket, láncokat, órákat és tajték 
árukat a Kossuth-téri református bérházban 
levő ÉKSZERÜZLETEMBEN a legjutányo-
sabhan és a legdivatosabb fazonban szolgál-
hatom ki I. vevőimnek s vállalom arany éi 
ezüst tárgyak javítását. 

Csaknem ötven éve a szentesi piacon 
levő ÉKSZERÜZLETEMNEK látogatása tehát 
feltétlenül érdekében áll mindenkinek, aki e 
nemű szükségleteit előnyösen akarja fedezni. 

Araim olcsóságáról és áruim Ízléses 
voltáról könnyenmeggyőződést szerezhet ma-
gának egy vásárlással bárki is. Arany ezüst 
tárgyakat újonnan készítek, valamint azok 
javítását is jutányosán elvállalom. 

Szentesen, 1907 október hó. 
Kiválótisztelettel 
CSILLAG ÁRMIN 

26 t arany- és ezüst műves 

Közel a Kossuth-térhez 
3 -4 szobás laKás Kerestetik 
május l-re. Ajánlatok a Ki-
adóhivatalba KéretiK 

K i a d ó s z ó l o h i r l o k * 
A Kis-Kunhalasi határban a várostól ' • órányi távolságban 

a majsai műút mentén 

^egy 10 kat. hold és egy 15 kat. hold*-
a legjobb bor- és csemege fajokkal és igen sok nemes 
5—6 éves termő kajszin és őszi barackfákkal körül s/.egé-
jezetl szőlő-telep a hozzá szükséges épületekkel, kapáslak-
kul, megfelelő hordó- és kádakkal szőlő zúzó, permetező, 

szeszfőző, szóval minden oda tartozó felszereléssel. 

kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladó. 
Értekezni lehet e lap kiadóhivatalában. 
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