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(K. L.) A műveltséget a legneme-
sebb fényűzésnek s egyben a legkölt-
ségesebb szükségletnek szokták nevezni 
Akárminek nevezzék, csak ne értsék 
félre. Fájdalom azonban nálunk, ren-
desen félreértik, vagy legalább elma-
gyarázzák. 

A legfőbb tévedés onnan kerül ki, 
hogy a műveltség jelentését főleg anyagi 
vonatkozásaiban szeretik értelmezni. 
Még több megint abból ered, hogy a 
műveltséget magát megcserélik a mű-
veltség mázával vagy cicomájával, Ilv 
okok miatt a közönséges felfogás álta-
lános műveltséget talál mindenben, mi-
ben legföljebb annak csupán mázát vagy 
lalán éppen csak anyagi vonásait lát-
hatná. Vasutak, telegrál, villamosság s 
minden más egyébb a műveltségnek 
csupán eszköze, de nem maga a mű-
veltség. Idegen nyelvek, zene, irodalom, 
művészet, megint csak a máza a mű-
veltségnek, de nem lényege. Ha váro-
sainkat és társadalmunkat az anyagi 
tényezők s a műveltségi költségek után j 
vizsgáinők: nagyszerűen festene mű-
veltségünk képe. Mert bizony ma már j 
sokfelé lát a fénythordó drót, sok he- ' 
Íven szól sok különféle hangszer és 
sok családban hangzik idegen idióma. 

Az ilyen módon műveltnek látszó 
város és társadalom életében azonban 
a műveltségnek másféle jelentkezéseit 
is kellene tapasztalnunk, nem csupán 

| 
azt, hogy villamos világitásunk van, 
hogy színházaink látogatottak, hírlap-
jaink olvasottak s korzónkon Svájcnak 
háromnyelvű üatal leányai sétálgatnak 
Intézményekben vagy legalább intéz-
ménynyé való szokásokban kellene 
megtestésülnie mindannak amit a kul-
tura ösztön vagy szomjáság megkíván-
hat vagy megkövetel, Az ilyenek meg-
léte vagy nemlete valódi mérője egy 
város vagy társadalom műveltségének 
Csodálatos, de érthető, hogy hazánknak 
majdnem minden várossában van né-
hány pénzintézet, de igen kevésben ta-
lálsz állandó színházat. Mindenütt van 
valami közművelődési egyesület, de 
alig valamelyikben valódi irodalmi, 
zenei, vagy képzőművészi érzék. Min-
denütt ismerik, persze néhol csak nagy-
jában, a külföldi divatnak utolsó fosz-
lányait, de kivételesen látják meg a 
maguk népi művészetét. A főváros nép-
művészeti kiállítása egész sereg élé és 
fejlődő hazai népművészetet fedezett 
föl, de félni lehet, hogy a fölfedezett 
uj tartományok gazdaságát nem mi 
magunk lógjuk gyümölcsöző nemzeti 
vagyonná tenni, belőle nemzeti mű-
vészetünk számára nem fogunk művé-
szileg értékes s gazdasági jövedelmező 
művészi foglalkozási állandósítani. 

Fajunk tele van művészi hajlam-
mal. A legújabb fejlődés sorániró, kép-
zőművész, előadó és alkotó zenész ipar-
művész, színész, szónok nagy számban 
állott eló; lappangó erő meg annál több 
van. Fajunkban nagy fogékonyság van 

a művészetnek minden ága iránt, de 
nincs meg bennünk, a műveltek társa 
dalmában a gyámolító, buzdító pártoló 
erő, vagy legalább a felszabadító önál-
lóság. Járunk a külföldi journálok sze-
rint az utcán s a külföldi áramlatok 
szerint a művészet országútján. 

Ez magyarázza meg, hogy nemzeti 
művészetünk még ma sincs, hogy nem-
zeti irodalmunk kezdi veszíteni a ma-
gyar vonásait, hogy a saját népi mű-
vésszetünk helyett idegen ipari tevé-
kenységnek számító gyárimányait pár-
toljuk, hogy műveltségünk zománcát 
nagy részben csak a művészet mázával 
s az anyagi haladás vívmányaival ké-
szítjük. Pedig tudnunk kellene, hogy 
miként a zománc értékét nem az anyag 
alkotórszei, hanem az olvasztó kemence 
titka adja meg, a műveltségnek való-
diságát sem annak anyagi vonatkozási, 
vagy villgó külsőségei, művészi ken-
dőzgetése adják meg, hanem a léleknek 
ama nemes becsülete, amelyben a te-
remtett világ a léleknek nemes ösztö-
neiben, a képzeletnek fenséges játékban 
és az érzésnek benső erejében huma-
nizmussá simul. 

A valódi műveltség tehát nem di-
vatból vagy ösztönből, hanem belső 
lelki szükségből teremti meg nemes 
szokásait, melyekből az élet később 
intézményeket alkot: irodalmi tudomá-
nyos, közműveltségi és művészeti in-
tézményeket alkot: irodalmi tudomá-
nyos, közműveltségi és művészeti intéz-
ményeket alkot. De mindez üres csillogá 

m i m LAP" TÁRCAJ. 
A varázspálca. 
Irta Curt Thiergen. 

Hille Hermann lustán és kedvetlenül 
emelkedett fel ágyáról. Már a nap is sütött, 
de az éjjeli szekrénykén még égett a lámpa. 
Persze, hogy megint csak elaludt »Ezer egy 
éj« meséinek olvasása közben. Nem ismert 
nagyobb élvezetet, mint egész valójával be-
leélni magát e s/indus keleti mesékbe, rnig-
tiem egyenlőnek képzelte magát azokkal a 
szegény ördögökkel, akik egy éj alatt dus 
gazdagok lettek. Szentül hitte, hogy majd 
csak az ő életét is csodásan megváltoztatja 
egyszer valami jó tündér, közben tovább 
tengődött kis kereskedősegéd minőségében. 

Persze, ha az a bizonyos tündér nem 
lép közbe, akkor keserves élete lesz, mert 
az ő részére csakis ez az ul vezethet a bol-
doguláshoz 

Órájára nézett. Nagyon késő volt1 Me-
gint kellemetlenségei lesznek az üzletben 
Mikor kinyitotta ajtóját, szemébe tünt egy 
kékesen fénylő vékony fém vesszőcske. Meg-
áilott • felemelte és gondolkozott, vájjon 
mire való e kis pálcika, anélkül, hogy ezt 
kiderithette volna. A ruganyos kis pálcika 
megrezgeti kezében és ő gondolatokba me-
rülve ide-oda hajlitgatta Hirtelenül eszébe 

jutot t valami. Hátha a rég zárt jóságos tün-
dér ez éjjel megajándékozta őt egy varázs -
pálcikával? Biztosan igy lesz! Hogyan jutott 
volna különben küszöbére ez a valami? A 
mesékben ugyan nem volt szokás ilyen ér-
tékes tárgyat a küszöbre helyezni és a jó 
tündér sokkal inkább az ágyára vagy a szek-
rénykére helyezhette volna. De tündéreknek 
ily ügyekben megvan a maguk akarata s ez 
ellen nincs appelata. 

Kincsének birtokában, nagyon büszke 
lett Hille Hermann. Még soh'se lépett oly 
szilárd lépésekkel az üzletbe. Ugy festett, 
mint aki ?»rra szülelett, hogy parancsoljon. 

Próbaként azt kivanta, hogy főnöke is 
késsen el ma — és csodálatoskép, tényleg 
elkésett. Legelőször életében embertarsai 
fölé helyezkedett. Alanlosait valósággal ker-
gette munkájuk gyorsabb elvégzésére, oly-
annyira, hogy az üzlet csak ugy zúgott a 
visszafojtott káromkodásoktól. A főnök meg-
jött. Hille Hermannak rögtön ujabb kiván-
saga támadt. Főnök akart lenni ő is. Bevárta 
a délelőtt s a délután lefolyását, persze 
eredmény nélkül. Közben ugy inlézKedett 
az üzletben, mintha csak a sajátja volna. 
Mintha kicserélték volna. céltudatos üz-
letember lett belőle. Kste aztán feltette a 
kalapját, arra várt, hogy a főnöke majd 
visszahívja. Hiába várt azonban. 

Kíséreljünk meg más kivánsánot, gon-
dolta A belső zsebében lévő pálcikára tette 

a kezét és azt kivánta, hogy egy gyönyürü 
szőke leáuynyal találkozzék. Egy bizonyos 
kisasszonyra gongolt, akivel ezelőtt többször 
szokott talalkozni. Néhány hét óta azonban 
nem lalta és minthogy nevét nem ismerte, 
megszólítani meg nem merte, már teljesen 
elveszettuek hitte. 

Alig, hogy kimondta kívánságát, körül-
nézett és tényleg elébe jött teljes szőke szép-
ségében. Megállott és csillogó szemebkel 
bámulta a leánykát, aki elpirult, mosolygott 
és elhaladt mellette. Ismeretségeket kötni ő 
egyáltalán nem tudott, amiért is félve kö-
vette a leánykát néhány lépésnyi távolság-
ban. Megint csak a tündérpalcához folyamo-
dott! Azt kivánta, bár ejtene cl az édes va-
lamit esernyőt, zsebkendőt vagy más effélét, 
— és ime, e percben már laba elé libegett 
egy habos kis fehérség. Szédülve felemelte 
a csipkés, illatos kis apróságot. Legszíveseb-
ben emlékül megőrizte vólna és azt akarta 
kívánni, hogy imádódja még valamit ejtsen 
el, de meggondolta, hogy elvégre egy va-
rázspálcát se szabad ennyire kifárasztani. 
Gyors elhatározással követte a kis leányt és 
lovagiasságát a legédesebb mosoly jutalmazta. 
Kezdetben nem ment könnyen a dolog. 
Kissé butának érezte magát, de csakhamar 
nekimelegedett és melegsége viszonzásra 
talált. 

Ezt persze csak annak köszönhette, 
mert megérintve pálcikáját azt kivánta, 
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volna, ha melléjük nem társítaná a 
fölvilágosodás és emberszeretet intéz-
ményeit is, melyekben a XIX. század 
az előző összes századokat fölülmúlta. 

Ha a műveltség benső érzete al-
kot és éltet, miért pangnak közművelt-
ségi és humanisztikus intézményeink? 

KRÓNIKÁS JEGYZETÜL 
- Február 22. 

Háromszor csaptam már le a tollat 
azzal, hogy akkor amidőn töhh az influenza 
az emberben, mint a szellemeskedési képes-
ség lehetetlen tollhegyre venni bármit is, 
tehát írjon az ördög krónikákat. Igen csak-
hogy nem eddig van a dolog. A krónika 
szükségesebb, mint a vezéreik. Es én kény-
telen vagyok megadni magamat sorsomnak. 
Ilovom a betűket szépen sorba Hátha lesz 
belőle valami mégis. 

* 

Ma egyhetc ugyanezen a helyen arról 
elmélkedtem, hogy a szerénység és biztos-
ság a dolgokban még nem kvalifikálja az 
embert arra, hogy a közügyek vezetésében 
vezető szerepet jálszék. Most arról értesü-
lök, hogy ezt az elmélkedést valaki magára 
vette és pedig rossz néven. 

Megnyugtathatom, hogy nem róla van 
szó. Dehogy. Isten mentsen tőle. Még eddig 
ugy sem került a neve újságba soha. Sőt 
arról is megnyugtathatom, hogy ezután sem 
került oda s ha magára vette és rossz néven 
vette épen azt bizonyítja, hogy sem nem 
szerény sem nem biztos a dolgokban. 

Tehát még a múltkor már le ehnéne-
kedett kavalitikáció is hiányzik belőle, hogy 
a közügyeket intézhesse. 

Azt hiszem most már megnyugtattam. 
I 

* 

A »Magyarország - egyik közelebbi száma 
olyan Fleischl és Somló ízű cikkecskét kö-
zöl a városház építésünkről s a városháza 
épités megfelebbezéséről. Hát hiszen jól van. 
Nekem egy csöppet sem faj. Azt hiszem 
egész Szentesen sem faj senkinek, hogy a 
tisztett műépítész és mérnök uraknak mi 
fáj és miért vérzik a szivük 

Nem is ez a fontos. 

Hogy majd a belügyminiszter fog dön-
teni és ép az ő szívfájdalmaik csillapítására 
fogja megsemmisíteni a városház építésre 
vonatkozó határozatot. Ezt a kérdést kell 
tisztázni. 

Ha a miniszter megsemmisíti a határo-
zatot mert ; nem törvényszerűen hozatott, 
vagy mert a város anyagi érdekei ellen való 
— helyes. De engedelmet instálok azért, 
mert a zsűri nem ökör istálló, vagy hagynia 
szárító góré tervet fogadott el a kivitelre, 
aminőt a budapesti szakértők ajánlottak, ma-
gában véve komikus. 

Itt Szentes zsebéről van szó. Erről pe-
dig Szentes rendelkezik. 

* 

Február 29-edike arról lészen neveze-
tes, hogy a város bálja ezen a napon lészen. 
Ritka alkalmasság. Elvégre, hogy február 
29-edike lehessen erre is négy évig kell 
várni és hogy épen ez a nap szombat le-
gyen s hogy épen ezen a napon Szentes 
város bálát rendezzen olyan nagy sor, hogv 
nem volnék krónika író, ha fel nem jegyez-
ném a krónikákba. 

Hozzá tehetem azt is, hogy ez a mulat-
ság jobb és kedvesebb lesz, mint a többi 
volt. Még a rendes mindennapi éleiből való 
kiugrásra is több a jog cím, mert ez a nap 
is kiugrik a kalendáriumból. 

Egyébként mint hallik a megjelenő 
hölgyeket a figyelmes rendezőség kellemes 
meglepetésben fogja részeltetni. 

Barázda. 

líJIIÜNSAlíük. 

Meghalt egy katona. 
— Február 22. 

Meghalt egy katona. Mi különös ebbe' 7 
Mig éli: jó honvéd voll. Meghalt — ezzel 

[vége. 
Agya üres maradt; más jön a helyére; 
En Istenem ugyan ki venné ezt észre ' 
l.sak a százados mond annyit búcsúzónak 
Egyel több — kevesebb, oda se a bajnak, 

l'gy is sokan vannak ! 

Meghalt egy katona. Hűséges bajtársunk, 
Három hónap óta kenyeres pajtásunk, 
A századnak disze, legszebb daliája, 

Szinte fáj a lelkem, ha gondolok rája. 
Szegény, jó bajtársunk, holnap eltemetünk: 

S aztán elfeledünk. 

Meghalt egy katona. Kiterítve szépen; 
Szegény öreg asszony — talpig feketében — 
Siratja zokogva, fuldokolva, nyögve : 
Mért hagytál szép üam engem itt örökre. 
Mért hagytál engemet s jó apádat itten, 
Hiszen ugy szereltünk téged mind a ketten: 

Tanunk rá az Isten ! 

Meghalt egy katona. Deli legény, szőke, 
Viszik már, most viszik, ki a temetőbe. 
Barna lány kiséri szótalan, megtörve, 
Nem tud már sírni se, kisírva a könnye, 
l'gy érzi mégis, hogy a szive reped szét, 
Hiszen neki viszik a sírba jegyesét: 

Egyetlen mindenét. 

Február 22. 

— Várady Árpád kitüntetése. A hiva-
talos lap tegnapi száma közli, hogy a király 
kiváló földinknek Várady L. Árpad, minisz-
teri tanácsosi cini és jelleggel felruházott 
vallás és közoktatásügyi minisztériumi osz-
tálytanácsosnak, Várady Lajos gyógyszerész 
fiának, az egyházi téren szerzett érdemei 
elismeréséül a Feren József rend közép-
keresztjét csillagai adományozta. 

Pártértekezlet. Az első és má-
sodik 4 8-as kör választmányából ala-
kult végrehajtó bizottság a városi kép-
viselő választások előkészítése dolgá-
ban e hó 23-án (vasárnap) délelőtt lü 
órakor az első 18-as kör helyiségében 
értekezletet tart. 

— Népgyűlés Orosházán. Az orosházi 
választó-kerület függetlenségi 48-as pártjá-
nak végrehajtó bizottsága nagy népgyűlést 
rendez február 23-án, vasárnap délután a 
kerület székhelyén, hogy állást foglaljon az 
uralmon levő függetlenségi párt és a kor-
mány nemzetrontó politikájával szemben és 
alapját vesse meg e y uj partalakulásnak, 
melynek segélyével az igaz függetlenségi 
eszméket és törekvéseket diadalra juttatni 
reményli. Dr. Bikády Antal, a párt vezére 
személyesen hívta meg erre a népgyűlésre a 
diszidens képviselőket, kik közül Szappanos 
István, dr. Faikasházy Zsigmond, dr. Molnár 
Jenő, dr. Lengyel Zoltán, Nagy György, gr. 

hogy ma még egy édes csókot kapjon. Ti-
tokban boldogan nevetett, hogy jól működik 
a csodapálcika és biztos volt benne, hogy a 
megkívánt csókot még ma megkapja, A kék 
szemek mélységén és a gránátpiros ajkak 
égésén látta meg, hogy a pálcika megtette 
kötelességét. 

Amikor végighaladtak a kis erdőn, kar-
jaiba vonta a kis leányt, aki csak gyön-
gén ellenkezett — és csókot nyomott édes 
ajkaira. Es, hogy e pillanatban sem lob-
bant fel Hille Hermann, ugy mint egy túl-
hevített léggömb — azl csak egészséges ter-
mészetének köszönhette. 

Másnap korán kelt és öl perccel az 
üzleti órák megkezdése előtt ért az üzletbe. 
A seprűt kezelő bolliszolga azt kérdezte től<% 
hogy nem érzi e magát rosszul V! A pálci-
kát ma még alig használta, csak reggel, ami-
kor azt kivánta, hogy regelijéhez ma ked-
venc süteményét adják be. Többnyire csak 
nyolc hetenként kapta e kedvenc ételét, ma 
azonban ott illatozott a reggeli kávé mellett, 
noha alig múlt nyolc napja, hogy utoljára 
sütötték részére. Hja ilyen varázspálcika! 

Napok multak anélkül, hogy valami 
különösebb dolog történt volna. Hille meg-
várta a kedvesét és csak apróságokat kívánt 
magának, amelyek pontosan bekövetkeztek. 
Utolsó időben egyenes magatartást tanúsí-
tott, kihívóan pödörte fel a bajuszai és ugy 
viselkedett mindenkivel szemben, mintha 
egy aranybánya tulajdonosa volna, nem pe-

dig rosszul tizetett segéd. Ehhez még az is 
járult, hogy néhány ezer koronát nyert va-
lami sorsjegyen. Ezt a sorsjegyet ugyan jó-
val a pálcika megtalálása előtt vásárolta, de 
nyerni csakis azért nyert, mert a húzás nap-
ján megérintette pálcikáját és azt kivánta, 
hogy nyerjen. 

Az Ezer egy éj- szép mesekönyvében 
most sohse olvasott, mert nem volt hozzá 
való ideje. Ha este nem maradt az üzletben, 
hogy éjfélig dolgozzék, akkor a szőke leányka 
várt reá. Most már nem álmodozott. Céltu-
datosan akart és minthogy nem kivánt ba-
darságokat, a varázspálcika mindig segítsé-
gére volt. Például nem kívánta, hogy teen-
dői maguktól végződjenek, de igenis, azl ki-
vánta, hogy teendői maguktól végződjenek, 
de igenis, azt kivánta, hogy könyvei mindig 
rendben találtassanak. Ez a jogos, okos kí-
vánság persze teljesült is. 

— »Hille ur — mondta főnöke egy 
napon, »én már öreg vagyok és nem bi-
rom magam az üzletem vezetését. Örömmel 
látom, hogy utolsó időben mindkettőnk ér-
dekében — céltudatosan működik, llövidcn 
mondva, társammá akarom önt fogadni. 
Beleegyezik V A feltételeket holnap a köz-
jegy/ő i lőtt csínul.uk meg. hl ;t kezem 
szerencsés együttműködésünkre'« 

Hille nem is érzeti meglepetést. Hiszen 
ő e/t igy kívánta! A menyaszoiiya ez estén 
is várt reá é* igy megbeszélték a leány szü-

leivel egyetemben — apja gazdag kereskedő 
volt — a lakodalom napját. 

Örömmámorban tért haza Hille. Hálá-
san akarta szivéhez szorítani a napok óta 
nem latolt pálcikát. Ekkor észrevette, — 
nagy ijedtséggel látta — hogy a kis vaiázs-
pálcika eltűnt — kapkodva keresgélt min-
denütt, mindent eltolt a helyéről — de nem 
lelte sehol. Belépő lakásadónője ott találta 
őt a bútorok, könyvek, vánkosok és papírok 
közepette, kérdésére megmondotta aztán, 
hogy mit keres. 

— Tudja kérem, olyan vékony, ruga-
nyos kis pálcikát ! Körülbelül huszonöt cen-
timéter hosszú. Nincsen értéke, legalábl má-
sok részére nincsen! — lelte hozzá, mert 
minek ligvehne/lesse a csodapálcika értékére ' 

— Ah, már tudom, hogy mit keres! 
szólt u/ asszony és a mellékszobába sietve, 
kihozta onnan a keresett kis pálcikái. Ez 
talán Ma reggel megtaláltam a söprés al-
kalmával. Tudja mi ez ' Egy régi fűzőmből 
kieseit pálcika, — ezelőtt néhány hétttel 
bontottam szét azt a fűzőt! 

Ildiével forgott a világ, dadogva kérdezte: 
Szüksége van erre? -- Nem. Akkor 

kérem engedje il nekem, noha nem az, amit 
clves/iteltcm, reményiem azonban, hogy 
llgy«iiiol\an szolgalatokat les/ majd nekem. 

Amikor mag.ira maradt, elgondolkodva 
üli, \égrc halkan, rebegve beszélt onmagahoz ! 

Telni lü/.őpálcika voll! A/után 
mélyen felsóhajtva, vallotta be magának 

— Oh, én vén bolond! 
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Jhoroczkay Viktor, Rozóky Árpád, Pilisy I 
István és K. SchriíTert József országgyűlési 
képviselők ígérték meg megjelenésűket és u 
népgyűlésen való felszólalásukat. A párt fé-
nyes fogadtatást, este pedig nagy társasva-
csorát rendez a vendégül érkező képviselők 
részére. 

Halálozás. Sarki Molnár Antal gaz-
dálkodó élete 51-ik évében ma délután vá-
ratlanul elhunyt. Temetése hétfőn délután II 
órakor megy végbe az I. tized 118 számú 
gyászháztól a református egyház szertartása 
szerint. A váratlan haláleset nagy családot 
és kiterjedi rokonságot ejtett gyászba. 

Koncz György, aggastyán ács iparos 
élete 88-ik évében ma meghalt. Temetése 
hétfőn délután istenitisztelet után megy 
végbe. Az érdemes aggastyán halálát nagy 
rokonság gyászolja. 

— A városi-bál. A városi-bál rendező-
ségének intéző bizottsága ez uton kéri fel 
azokat, akik páholyra tartanak igényt, hogy 
jegyeiket mihamarább vegyék át a városi 
mérnöki hivatalban, miután már a páholy-
jegyek csak korlátolt számban kaphatók. A 
rendezőség tagjai pedig fölkéretnek, hogy 
jelvényeik átvétele véget a bálkezdete elölt 
fél óraval szíveskedjenek a bál pénztáránál 
megjelenni. 

— Az önkéntességi jog reformja. 
hadügyminiszter az egyéves önkélesijog re-
formálását tervezi, Eddig önkéntes lehetett 
aki középiskolát, vagy vele egyenrangú is-
kolát végzett. A legtöbb iskolának megadtak 
az önkétességi jogot, mivel a tanuló ifjúság 
csak abban az esetben latogat tömegesen 
néhány szakiskolai, ha az iskola befejezése 
után, mint önkéntes szolgálhat. A régi rend 
szerint az önkéntességi joggal felruházott 
iskolát sem kellett elvégeznie, elég volt a 
középiskola négy osztálya és az önkéntes ké-
pesilő vizsgálat sikeres letevése. Ezáltal az 
önkéntesek és a tartalékos tisztikar képzett-
ségének színvonala sülyedt, évente tulsok 
önkéntes szolgált s az is letette a képesítő 
vizsgálatot, akinek foglalkozása révén vagy 
pályáján erre szüksége sem volt, de mint 
egy éves önkéntes akart szolgálni. A had-
ügyminiszter ezt megakarja szüntetni, az uj 
terv szerint önkéntes csak a diplomás pá-
c á r a készülő tanuló lehet. Az önkéntességi 
jogot csak a gimnáziumnak, reáliskolának 
s ezzel egyenrangú középiskolának adja 
meg s a képesítő vizsgálatot megszüntetik. 
Ily módon emelik a tartalékos tisztikar 
színvonalát, intelligens, képzett altiszti kart 
létesítenek s re nélik, hogy többen fogják 
az altiszti pályát élethivatásnak választani. 

Köszönet nyilvánítás Kóhn Móric 
elhalálozása évforduló napján február i6-án 
özv. Saári Józsefné mcnházi élelmezőné volt 
szives a menházi ápoltakat megvendégelni 
paprikás hus kalács bor és pálinkával, etne-
lyért a menházi ápoltak nevében Víg Mihály 
menház gondok köszönetei mond. 

Iszap fürdő. A locséta-pocsétás jár-
dán a napokban elvágódott egyik helybeli 
iparos. Természetes, hogy tetőtől talpig sá-
ros lett s így loholt elkeseredten hazafelé. 
Egyik cimborája megállította az utcán azl 
kérdezvén tőle, hogy talán legújabb divat 
szerint öltözködött föl 1 Emberünk humoros 
oldalára fogta a dolgot s kesernyés tnosoly-
lyal vágta 1\ i : 

— Nem barálom, csak városi iszap für-
dőt vettem! 

— Ref. Kör! felolvasások. A Reformá-
tus Körben a mai napon felolvasnak a köz-
ponton Molecz Béla tanár és Fntó Zoltán 
lelkész. Közben tTntermüller Ernő ur óriási 
gramofonjával szórakoztatja a közönséget. A 
felsőpárton felolvasnak Baróthy István és 
Sima László. A felolvasás a központon 4, a 
felsőpárton 5 órakor kezdődik. 

— Állandó zeneestély a Korona kávé-
házban itj. Lehota Bandi szólista művész ze-
nész ma és minden este fél 7 órától kezdve 
uj zenekarával hangvessenyez. 

A Katolikus Kör bálja. A Szentesi Ka-
tolikus Kőr 1908. évi március hó 1-én, far-
sang vasárnapján, saját helyiségének díszes 
termeiben, az első magyar zenekar közre-
működése mellett házalapja javára jótékony-
célú zártkörű táncmulatságot rendez. Belépti-
díj : személyjegy 1 korona 20 fillér, család-
jegy (3 személy) 3 korona. Kezdete este 8 
órakor. 

— Hirek az anyakönyvből, Febr. 19—21. 
Eljegyeztettek: Bubor Sándor Deák Julián-
nával. — Házasságra léptek: Kovács Mihály 
Bartus Erzsébettel, Czuci Ferenc Balázs Fran-
ciskával, líaclba Imre Tóth Eszterrel. — Szü-
lettek : Pataki Ferenc, Csonka Lajos, Sarkadi 
Sz Ferenc, Doszlop N. Sándor, Doszlop N. 
Erzsébet (iker) Dobosi Imre, Sólyom Eszter, 
Szűcs János, Rúzs Molnár János. — Elhaltak. 
Bazsó Imre 6 napos, Neumann Jónás 57 éves 
Pászti Mihály 92 éves. 

A kis méltóságos asszony. 
— Regény. -
Irta: Sima Júlia. 

Folytatás. 

Szegény Kálmán! Ó nem is gondolt 
arra, hogy a gróf nem azért mert neki jó 
barátja, hanem mert a szép leány megtet-
szett, óhajtja ezt a látogatást tenni. 

Másnap délután, Gelléri papa, akit le-
ánya betegsége aggodalommal töltölt el, 
nem ment kártyázni. Így azután midőn Holló 
megjelent, találkozni kellet nekik. Gellériné 
nagy jóindulatában, egy kis időt engedett a 
beteg szobájában is eltölteni. Gellérit ez már 
teljesen kihozta sodrából. Alig birt magán 
uralkodni, hogy haragját elne arulja. 

Néhány percig időzött már Holló a 
szép leány szobájában, midőn Lidi, a szoba-
lány belépeti és halkan szólt az ügyvédhez 
néhány szót: 

— A fiatal ur kéreti a tekintetes urat. 
Egy katonatiszt úrral társalognak a sza-
lonban 

— Megyek l - - szól Gelléri és azonnal 
eltávozott a szobából. Azt hitte valami per-
lekedő férfiú, akar vele szót váltani. 

Sebesen benyitott a szalonba. Megle-
petve nézett a vendégre. A katonatisztben 
első percben megismerte Kelendi grófot. 
Szívélyesen üdvözölte az előkelő ural és 
megkérdé minek köszönheti a szerencsét. 

Őnagysága Adél kisasszony tegnap 
délután korcsolyázás közben megszédült, és 
én, megkértem a barátomat, engedje meg, 
hogy a kedves beteg hogy léte felől tudako-
zódhassam. 

Nagy úri eleganciával beszélt Kelendi 
gróf, és Gelléri el volt ragadtatva. 

— Köszönöm gróf ur — monda Gelléri 
— szives jóindulatát. Leányom, hál' Isten 

nem súlyos beteg. Az anyja még ma ágyban 
tartja, de holnap, valószínűleg, nem lesz 
semmi baj sem. 

— Nagyon örvendek ügyvéd úr, ha 
nincs ok aggodalomra, hangzik a gróf 
beszéde. — Teljesen nyugodt azonban csak 
ugy lehetnék, ha ezen hirt még, kedves 
neje is megerősítené. 

— Oh! kiált fel Kálmán — ez a kí-
vánság könnyen teljesíthető. — És felugrott, 
hogy anyját értesítse a gróf kívánsá-
gáról. 

Az apja azonban leintette: 
Maradj fiam. Majd én szólok anyád-

nak. — Ezzel gyorsan megindult a beteg 
szobája felé. Néhány szobán át haladva, már 
hallatszott a társalgás. Adél valószínűleg 
jobban észi magát, mert már kacag is. 

— Ez a fiatal ember ugylátszik, nagyon 
komolyan érdeklődik Adél iránt. — Dörmög 
az ügyvéd magában. — Hohó! Ezt a lányt 
nem veszed feleségül! Itt a gróf! Ez is meg 
van már hódítva! Adél grófné lesz! — Jó is 
volna! Majd egy főjegyző! Épen ilyen leány 
való egy főjegyzőnek! 

Bent a beteg szobájában egészen jó 
hangulat volt. Jó kedv! A papa nem birta 
tovább, — benyitott. 

— Majd elveszek a fiatal úr kedvéből 
- gondolá és fennhangon igy szóit a fele-

ségéhez : 
— Nóra kérlek, légy kegyes átmenni a 

szalonba. Kelendi gróf úr óhajt tudakozódni 
kedves leányunk egésszégi állapota felől. 

Egyszerre néma cseud lett a szobában. 
Gelléri diadalmas, gúnyos pillantást vetett 
Hollóra, aki elsapadva, szinte megfélemlítve 
nézett az anyára. Mintha tőle várná a segít-
séget. Szivét, mely egy perccel előbb még 
túláradó boldogságban úszott, látva hogy a 
szépséges, szeretett leány, áttetsző finom 
arcbőrén, az ö jelenlétében, mély üde élet-
szín jelent meg, — most mondhatlan aggály 
tölté el. 

— Tehát valóban vetélytárs ? Ez az egy 
gondolat villant meg az agyában. 

Adél ki már egészen jól érzé magát és 
anyja jelenléte felköltötte lelkében azt a tu-
datot, hogy ő még nem is oly régen, azt 
tartotta szive álmának, egyetlen életcéljának 
hogy a főjegyző neje lehessen, elfeledett 
grófot mindent, — és valóban boldog volt. 
— Most egyszerre vége ! A gróf is i:t van! 
Az is érdeklődik iránta . . Tekintete a Holló 
arcán pihent. Annyi becsületes jóság, nyílt-
ság, ült azon a férfiasan szép arcon. Bizony, 
igy külsőkben Holló, és a nála jóval idősebb 
gróf, — nem igen versenyezhettek. Igen de 
amaz gróf! 

A szegény, megzavart lélek, nyugalma 
ismét megscinisült . . . 

Csend volt. Kinos csend, mely bár alig 
tartott egy pillanatig még is oly hosszúnak 
tünt fel. Gellériné volt az egyellen aki mit 
sem adott a grófi latogatóra. {Közönbös han-
gon szólt a férjhez: 

— Ha éppen akarod megtehetem. Ám-
bár kíváncsiságát kielégíthetted volna magad 
is. — S miközben vállát egy kedveüen vo-
nogatta kilépett a szobából. 

(Folyt kftv,) 

Sirolin 
at étvágyat és a tefUulyt, megBi8nte»J a 

• köhögést, váladékot, éjifli itadárt — 

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár-
köhögés, skrofulozis, influenza 

» ellaa aiAoMalan tanár és orvot által aapoota afáAfra » 
Míntkagy értéktelen utániatokat la kínálnak» kérje» a 

- * " araiatl < 

Roche" 
F Hofhnann La Baak* * OU. Basal (8* i ja . ) 

99' 
Kaptató orvosi rmdeleire a fyógyaaerlárakhaji 

11 ' Ara Öregenként 4 — korona. — — 
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2375/1908. 

Hirdetmény 
Szentes város tulajdonát tevő be-

rekháti gödrös homokbánya 1908 már-
cins hó 16-án délelőtt 9 órakor a hely-
színen tartandó nyilvános árverésen 
eladatik. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a. 
Árverési feltétel és helyzetrajz a 

gazdasági Tanácsnoknál hivatalos órák 
alatt betekinthetók. 

Kelt Szentes város tanácsának 
1908. évi február hó 13 napján tartott 
üléséből. 

Dr. Mátéffy 
polgármester 

Csongrádvármegye 

1038/alisp. 1908. szám. 

Pályázati hirdetmény. 
Szenles r. t. városnál megüresedett 

adóügyi iktató-kiadói állásra ezennel 
pályázatot hirdetek. Ezen állás évi 1300 
korona törzsfizetéssel és 260 kor. lak-
bér illetménnyel van javadalmazva, 
annak elnyeréséhez a városi szerve-
zési szabályrendelet 91 g-a értelmében 
négy gymnásiumi, polgári vagy reális-
kolai osztály sikeres elvégzése kíván-
tatik meg. 

Felhívom ezek alapján mindazokat, 
a kik ezen állást elnyerni óhajtják, 
hogy az előirt képesítést igazoló, vala-
mint egyébb okmányokkal felszerelt 
pályázati kérvényeiket ezen alispáni 
hivatalhoz 1908 évi március hó 5-ik 
napjának d. u, 4 órájáig annál is inkább 
nyújtsák be, mivel az elkésetten érkező 
pályázatok figyelembe vétetni nem 
fognak. 

Szentesen 1908, évi február hó 
15-én. 

Dr. Cicatricis 

2368/8908, 
Hirdetmény. 

A városi képviselő testületnek 
61/1905. számú katározatával eladni 
rendelt magyarteési 129, tkjben 125/15 
helyrajzi szám alatt fodlalt ingatlan 2 
parcellára osztva 1908. márcus hó 9-én 
délelőtt 9 órakor a helyszínen tartandó 
nyilvános árverésen eladatik. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a. 
A felosztási tervezet és a részletes 

feltételek a gazdasági tanácsnoki hiva-
talos órák alatt betekinthető. 

Kelt Szentes város tanácsának 1908 
évi február hó 13 napján tartott üléséből 

Dr. Mátéffy 
polgármester, 

Valódi brünni szövetek* 
az 908. óvi tavaszi és nyár. idényre. 

1 szelvény 7 korona 
1 szelvény 10 korona 
1 s/.elvny 12 korona 
1 szelvény koroua 
1 s/elvény 17 korona 
1 szelvény IS korona 
1 szelvény 20 korona 

'>•• l<*M-te mlo i i ruháho? 20. — X.-ért, 
ílöllus,:..vetíti, t:r isialodi-.i 
> M.\ ; í n ¿iákon küld a 
szolid cók mindenütt i 

Kviri rakiar 

S I E G E L - I M H 0 F B r ü n n . 
Hinták i imy«a és 

Egy ?zelvény 
3'lfi m. !ussiu 
t e l j é i M r í l r a h i * 
h c 2 ( . , a b £ t . n n j 
r&< t i m e l l é n y ) 
• l e g e n d o , » d k 

E«y s/elví 

' ' í l . ' ien'"! 

nél, a gyári pwcon reiide 
Szabott , let folc ióbb 

1831/1908 

Hirdetmény. 
Szentes város belterületén újonnan 

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

Ennélfogva felhívom mindazon 
önálló iparosokat, kik ezen munkálato-
kat elnyerni óhajtják, hogy 1 koronás 
bélyeggel ellátott, városi tanácshoz 
címzett zárt ajánlataikat, amelyhez 
100 korona készpénz óvadék mellék-
lendő, 1908 évi február 25-ik napjának 
délelült 10 órájáig a központi igtató 
hivatalba adják be, amikor is az aján-
latok fel fognak bontatni. 

Részletes feltételek a gazdasági ta-
nácsnoki hivatalban megtudhatók. 

A feltételeknek meg nem felelő, j 
avagy későn érkezett ajánlatok nem ' 
vétetnek figyelembe. 

Szentes, 1908. február 6, 
2V2 Dr MATEFFY polgármester. 

2370/1908 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát tevő külső 

tehenesi 1042 négyszögöl halászhely és 
külső tehenesi 222 négyszögöl ártéri 
föld 1908 éNi március hó 9 napján 
délután 2 órakor a helyszínen tartandó 
nyilvános árverésen eladatik 

Bánatpénz mindenik parcellára a 
kikiáltási ár 10%-a. 

Árverési feltételek és helyzetrajz a 
gazdasági tanácsnoknál hivatalos órák 
alatt betekinthetók. 

Kelt Szentes város tanácsának 1908 
évi február hó 13 napján tartott ülé-
séből. 

Dr. Mátéfiy 
polgármester 

2372/1908. 
Hirdetmény. 

Szentes város tulajdonát képező 
berekháti epreskertből 388 négyszögöl 
1908 évi március hó 16-án délután 2 
órakor a helyszínén tartandó nyilvá-
nos árverésen eladatik. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a. 
A részletes feltételek és térkép a 

gazdasági tanácsnoknál hivatal órák 
alatt betekinthető. 

Kell Szentes város tanácsának 1908 
évi február hó 13 napján tartott illé-
séből. 

Dr. Mátéffy 
pnlgármestor 

1590/1908 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát képező 

zsupszigeti holt Tisza meder par-
cellára osztva 1908. márc. 2 és 3-án a 
kelyszinen tartandó nyilvános árverezni 
szándékozók azzal értesíttetnek. Iu>t»y 
az árverés az 1. számú parcellánál és 
mindenik napon délelőtt 9 órakor kez-
dődik. Bánatpénz mindenik parcellára 
a kikiáltás: ár 10%-a. 

A felosztási 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, 
3Y3 Dr. MÁTÉFFY polgármester, 

k i a d ó l a k a * 
Egy előszobával, konyhával, Kam-

rával és padlással ellátott kétszobás 
lakás I. kerület Rákpqzy Ferenc utca 
4 3 szám alatt f. évi ápril. hó 24-től 
kezdődőleg haszonbérbe Kiadó. 

Bővebb értesítést Tóth László 
könyvellő ad 5V4 

ESSET C s o n g r á d o n 
a piac legforgalmasabb és legszebb he-
lyén 1 szép nagy üzlethelyiség 8 remek 
nagy kirakattal és kézi raktárral, amelv 
rőfös üzlethelyiségnek — esetleg vas-
kereskedésnek bútor raktárnak vagy 
confecuiós üzletnek igen alkalmas azon-
nal kiadó, évi haszonbér 250 frt. 
Ugyanott egy modern szép teljes ró lós 
berendezés is igen olcsón eladó. — 
Bővebb felvilágosítást nyújt Szabó 
Géza Csongrádról. 10 -6 

T a z i O i H ' B B ! 
felvétetik egy . j ó b i c i c l é t M i 
kellőleg iskolázott I l i i 

ftáiiilor 

kereskedésében 

Vérszegények, és gyengék, 
igyanak fldria gyöngyét 
vörös balmát édes bort 
1 literes üveggel kor. 170 fillér, 

kapható 
bobray Sándor kereskedesében, 

Nyomatott Vajda tí. Utódánál Szentesen. 1908 

Alapíttatott 1860-ltan. 

Szentes város legrégibb és 
• f i T legszolidabb ékszerüzlete. * 3 m 

Elsőrangú összeköttetéseim folytán 
abban a kellemes helyzetben vagyok, 
hogy mindent közvetlenül vásárolva, 
- arany, ezüst, és drágakő ékszertár-

gyakat és evőeszközöket, gyűrűket, lán-
cokat. órákat és tajték árukat a Kos-
suth-teri református bérházban levő 
ÉKSZERÜZLETÉBEN a legjutányo-
sabban és a legdivatosabb fazonban 
szolgálhatom ki I. vevőimnek s válla-
lom arany és ezüst tárgyak javítását. 

Csaknem ötven éve a szentesi pi-
acon levő ERSZERÜZLETEHNEK lá-
togatása tehát feltétlenül érdekében áll 
mindenkinek, aki e nemű szükségleteit 

I előnyösen akarja fedezni. 
Áraim olcsóságáról és áruim ízlé-

ses voltáról könnyen meggyőződést sze-
' rezhet magának, egy vásárlással bárki 

is. Arany, ezüst tárgyakat újonnan ké-
szítek, valamint azok javítását is jutá-

; nvosan elvállalom. 
Szentesen, 1907. október hó 

Kiváló tisztelettel: 
CSILLAG fiRHIN 

, arany- és ezüst műves 

B i h a r i t ú r ó 
minden heti piacon a fehér 
sapk,ásnal kapható kilónként 

4 8 fillérért. 4 




