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A diploma. 

Magyarországot bátran lehetne a dip-
lomák országának elnevezni. Esetleg va-
lamelyik dédunokáink korabeli jellegzete-
sen iró történész igy is fogja hivni a mai 
Hungáriát . 

Annyi szent, hogy talán sehol a vi-
lágon nem olyan nagy ur a diploma, mint 
nálunk. Mindenki ügyvéd, orvos, vagy más 
úgynevezett d iplomis ember akar lenni. Az 
egyetemek zsúfolva, a középiskolák a meg-
engedett létszámon tul tömve. Az ipar 
hiányos és kisszerű mellőzésében és meg-
veleltségében elsatnyul t ; a fordulom igény-
telen s csak a legégetőbb szükségletek ki-
elégítésére irányult ; a mezőgazdaság ha-
nyatló és az emberek még mindig nem 
tudják megérteni n/A a nagy, egyszerű és 
természetes igazságot, hogy produkliv erő 
a termelésben a gazdaságban, az iparban, 
a forgalomban, a kereskedelemben van. 

Még mindig igyekeznek előnyöket te-
remteni a diplomásoknak, a kutyabőrók 
tulajdonosaira összezsugorítani regi, kiter- | 
fedtebb hedvezinényeket, amelyeknek hi-
bája és hátránya épp a szűkkeblűség és 
szükköröség volt. 

A hadügyminisztériumban már me-
gint különös reformon gondolkoznak. Az 
egyévi lényleges szolgálat kedvezményét 
akar ják szűkebb térre szorítani s az ön-
kéntesség jogát csak a diplomás pályára 
készülőknek megadni. 

Mondhatni, hogy furcsa egy te rv! 
Valószínűleg diplomás ember agyában 
születeti, akinek azonban a diplomája 
melleit intellidenciája, tudása, munkabí-
rása, energiája, országlátó és kormányzó 
tehetsége aligha van. 

Nálunk sehogy sem akarnak a munka 
értékének tudatára ébredni. A társadalmi 
érintkezésben csak ugy dühösködő forma-
ságokat az osztálytagozódást állami 
intézményekbe a törvény szankciójával 
viszik bele és oly foglalkozásokat része-
sítenek az időnek, pénznek és egyéb 
megtakarításoknak előnyében, amelyeknek 
már eddig is szomorú tu i i^gfc i r f i gazda-
sági viszonyaink reménytelen állapotához 
nagy mértékben hozzájárul t . 

Igenis meg kell idni, nemhogy el-
venni — sőt kiterjeszteni az egy éves ön-
kéntesség jogát, amennyire lehel. Jobban 
mint bármikor, szüksége van a nemzetnek 
munkásaira, iparosaira, hivatalnokaira, ke-
reskedőire, gazdászaira. 

Legyen bizonyos kvalifikáció, amely-
től függ ennek a kedvezménynek elnye-
rése: ámde teljes képtelenség egyszer s 
mindenkorra lehetetlenbe tenni, hogy ipa-
rosaink, k̂  reskedőink és gazdászaink minél 
rövidebb időre vonassanak el a nemzeti 
jentar tó gazdasági munkáktól . 

Előhozakodnak persze ismét a rég-
nótával : a tartalékos tisztikar színvonalá-
val. Nohát ez szép dolog, de talán a nyo-
morúságunk, szegénységünk, koldus vol-
tunk keresztjének tovább való cipelése 
mégis drága ár lesz érte. 

A tartalékos tisztikar színvonalát a 
diplomák és diplomásokkal meghatározni 
különben is nagyon ingadozó és határo-
zatlan dolog. A formaságok kora végkép 
lejáróban ? minél inkább valósul meg csak 
e megközelítő egyenlőség eszméje is, annál 
inkább lesz minden intelligencia, tudás, 
tisztesség és műveltség teljesen egyéni. 

A hadsereg ma már nem lehet ki-
váltságos osztályoké. A mindjobban önál-
lósuló és nem érdemellenül hatalmassá 
levő modern szellem a kényszerűség ha-
tása alatt időlegesen bir tokába veszi a 
hadsereg intézményét is s annak szerve-
zetét, jellegét és színvonalát üres, válto-
zatlan s épp azért hazug teóriák helyett 
az embertársek érdekében becsülettel tel-
jesített kötelességekben állapítja meg. 

Egyenlőre pedig a nyomorunkon aka-
runk váitoztatni, a szegénységünkön eny-
híteni, meguntuk a koldulást, öntudatos 
vezetést akarunk a nemzeti és társadalmi 
élet minden terén, diplomák helyeit lé-
nyeget, szép szavak helyett boldogulást, 
jólétet. A gazdasági élet mérhetetlen job-
bítása kívánatos, ehhez pedig a termelés 
bármely ágában működik nagyobb meg-
becsülése. Nem elriasztani kell a gazda-
sági pályáról, hanem odacsalogatni. Az 
egyedül üdvözítőnek mondott diploma 
ujabban szándékolt kiváltságolása azon-
ban aligha vezet ide. 

A „muriéi LAP" TÁRCÁJA. 
A becsület. 

Az öreg tisztelendő úr hazajött a teme-
tésről. Levetette fényes fekete talárját, ami-
ben nyájának egyik báránykáját, mint hű-
séges számadó örökkévaló gazdajának átadta. 
S fölvette a keshedt, kopott köntöst, amit 
nyilván mar káplán korában is viselt, hiszen 
inkább zöld volt már, mint fekete. Csakha-
mar ott füstölgött a szájában a hosszúszárú 
pipa is, ami nélkül falusi plébánost odahaza 
elképzelni teljes lehetetlenség. Vendégei vol-
tak, akik körülülték vele a nagy, kerek asz-
lati, a paplak derűs, fehér tornácán, a szép 
nyári alkonyat enyhe levegőjében, melyben 
bibliai békesség lengedez vala. Illő dolog 
volt mostan emlékezni a megboldogultról, 
aki immár sokkal nagyobb csöndességben 
hallgatja a lűgyokerek növését, mint aminő 
csend őket körülveszi. A tisztelendő ur na-
gyokai bólintott, miközben a/ elkóltözöltröl 
beszélt 

— Islen nyugosztalja, j ámbor életet éli, 
légynek se vételt az utolsó esztendőben, Pe-
dig hát ki hitte volna valamikor ' Vcszeke-
delt Ilire volt a/ ertész vármegyében. Nohát 
e/t a veszekedett embert éti szclídilellcm 
meg egyszer. lYdig azzal jött ráiu, hogy 
lenti a derekamat, nekem, a papjának ! 
l)e attól a perctől fogva, mintha kicserélték 

volna. Hogy esett ez a dolog ? Ezt Hallgasd 
meg öcsém 1 Kn is olyan fiatal káplán vol-
tam akkoriban, aminő most te vagy . . . 

A rózsásarcn, szép fiatal pap, aki most 
került az öreg tisztelendő ur mellé, nagy 
kíváncsisággal tolta székét közelebb a bo-
rozgatok asztalához. 

— Hát amint mondom, veszedelmes 
ember volt Giric Péter, — tette le az öreg 
tisztelendő ur a poharát, amelyből csendes 
koccintás után kevéskét hörpintett. Fiatal 
korában juhász volt az uradalomban, valami 
birka-dologba is keveredett' amiért aztán a 
vármegye házát is meglakta. Mikor katona-
sorba került, talán többet iill kurtavasban, 
mint anélkül. De hát a kurtavas se ölte ki 
belőle az erkölcsöt: mikor hazatért, csak 
annál jobban nekiszilajodott. Ö rikkantotta 
el magát legtöbbször, hogy ki a legény a 
csárdába ' Négy pajdányi legény egyszer 
összebeszélt, hogy majd kijuhászitja egy 
ktcsil. Giric Péter nagyban mulatott a korcs-
mában. l ule mellé parancsolta a cigány i, 
hogy csak neki hu/ /a , senki másnak. Az 
egyik legény átkiáltott hozzá: 

De nagy uiuril csap kend, Péter batya ! 
Geric Péter az asztalra csapta a poharát: 

A magamét mulatom el, öcséin, nem 
tledet 1 

A kötözködő legény még hegyesebben 
folytatta 

— Kjha! Talán még mindig a birka 
arából telik " 

De már erre felkelt a mulató óriás. i\i-
düllesztett mellel lépeti oda a legények asz-
talához : 

— Hál aztán ? Ki meri azt nekem a 
szememre vetni? Hány juhász ember van, 
akivel meg nem esik az ilyesmi ? Aztán meg, 
ha vétettem, meg is bűnhődtem érte. Ki 
meri mondani, hogy egy szikra folt vaa a 
becsületemen ? 

S ugy vágta a kezében tartott boros 
üvegeit az asztalra, hogy szerteszét röpültek 
a szilánkjai s nie^vérezték a legények arcát. 

Parázs verekedés kerekedett. Három 
legény vérbe fagyva maradt a korcsma pad-
lóján, a negyedik esendőrért szaladt. De Gi-
ric Péter még a kakastollas hatalomnak is 
ellenlállolt. Alig ludlák lebirkózni. Persze 
ezért meg viselle a szürke rabdarócot, mint 
a birka miatt. Hanem mikor megszabadult, 
akkor is csak fennen hordta ő kelme a fejét. 
Éppen nem tartotta magát becsületvesztett 
embernek, minthogy mások sem tartották 
annak. Valiig csodálták azt is, hogy ez a 
nagyerkölcsű ember, hogy kapott feleséget ? 
Előre sirattak a menyasszonyát. No szegény 
t Isobán Tera, az is több ütleget fog kapni, 
mint jó szól! De hát Csobán Tera belebo-
londult a vad emberbe. Hozzáment és el is 
töltöttek egy pár esztendőt, hogy milyen 
boldogságban, az az ő dolguk. Itt kezdődik 
voltaképen az én történetem. 

(Folyt, köv.) 
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KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 

Oda kün kacéran mosolyog a napsu-
gár. Az ég derült A íű lassanként zöldülni 
kezd. Szóval visszavonhatatlanul tavaszodik. 
Hogy ideje már? No persze ennek az ellen-
kezőjét ugyan egy lélek sem állítja. A tél 
akár milyen rövid, mindig nagyon hosszú. 
Én magam részéről például sokkal több bol-
dogságot találok a mosolygó tavaszi verő-
lényen való tükrözésében, mint abban, ha a 
barátságos meleg szobában a kemence pat-
kájára telepedve a hátamat melengetem. 
Yagyha már okvetlenül melengetni akarom 
a hátamat sokkal szivesebben melengetem a 
tavaszi napsugárnál. 

Most is ezt cselekszem. 
* 

Hogy a hivatalos szobában a hivatal-
nok teljes hatalmú atya úristennek képzeli 
magát, ha annak akarja magát érezui — ezt 
tudom. Sót azt is tudom, hogy ha az ember 
a hivatalszobában a legridegebben akarja 
magyarázni a megirotl paragrafusokat, hát 
nem tesz szívességet; de tőle telhetően kel-
lemetlenkedik mindenkivel. Ez azután már a 
gusztus dolga. 

Mindezeket csak azért mondom el, mert 
épen velem esett meg csütörtökön este a 
helybeli vasúti állomás pénztáránál, hogy 
nem kaptam jegyet, mert nem volt apró 
pénzem. Hát jó. Igaza volt annak a tisztelt 
nem tudom kicsodának, aki a pénztárnokot 
helyettesitette. Ki vagyon írva az ablak rá- 1 

cson: »a jegy ára megszámlálva készen tar- | 
taudó.« Az is igaz azonban, hogy az meg 
nincs kiírva: »a pénztárnok pedig olyan 
modorban utasítja el a jegyet váltani akaró-
kat, amilyen modorban az neki tetszik; mert 
fő a modortalanság.« 

Egy azonban legfóképen bizonyos, ha 
a tisztelt vasul olyan betű szerint venné a 
S-okat, mint az a nem tudom kiféle, aki a 
pénztárnokot helyettesitette, hát az utazni 
kívánó publikum három negyed része b iz-
vást várhatna a következő vonatra. 

Hála Isten elmúlt a farsang minden baj j 
nélkül. Vége a bálazásnak is, sőt a lakodal-
mak is megkevesbednek. No jó. Eddig a do-
log. Rendben van. Hanem hát mégis van 
valami, amit írhatunk a dolgokról. Neveze-
tesen ma holnap arra a felfedezésre jut az 
ember, hogy helyes rendezzünk bálakat; de 
lehetőleg táncok mellőzésével. 

Én például erre jutottam az idei far-
sangon. Ha valamelyik leány ma napság egy 
balon annyit táncol, mint valamikor az aki-
ről azt állították, hogy petrezselyem árusnő 
volt, hát az nagyon jól mulatott. 

Egy vívmány azonban ebben is van. 
- Nincs petrezselyem árulás. 
Ez pedig nagy vívmány. 

* 

Nagyon érdekes dolog volna a kulissza 
titkokat ugy ismerni, aminthogy azokat a 
kuliszák ismerik és ostoba létükre elhallgat-
ják. Micsoda fölséges dolog volna például, » 
ha az újságíró ugy tudná tollhegyre szedni 1 
a dolgokat, ahogyan valójában vágynák. No 
persze; de a titok épen azért titok, hogy 
legkevésbhé tudjuk mink. 

Például a közelmúlt eseményeinek egy 
részletét az aktiv szereplők ötféleképeu ad-
ják elő s ebből az ötféle dologból olyan 
számos következtetésekre jut az ember, hogy 
majd hanyatt vágódik. 

X ur azt állítja, amil Y. úr; de amit 
körülbelül Z. ur félig meddig kizártnak tart. 
V. ur már a három előadásának a bővíteti 
kivonatát adja; de W. ur letőzi társait. 
Egyszerűen mond valamit s azután hozzá 
leszi, hogy egyébként \ Y. 7. és V urak ezt 
az állítási bi/onvilani fogják, t s nzok nem 
bizonyítják, sőt tagadják. 

S kérem mind az öt ur igazat mond. 
De más lélekkel mondja az igazat és más 
szemmel szemlélődött. 

Vagv nem? 
Barázda. 

líJI)ONvSA(i()K. 
U j a t ! . . . 

Hál kimerült az élei már egészen " 
Nincs benne többé semmi változat ' 
Hajós vagyok, vészre, viharra készen, 
Kinek e nyugvás kin és kárhozat. 
A múltból fölmerült egy szín, egy eszme . . . 
Valami mást! Csak ezt ne! 'ezt ne ' ezl ne ! 
Lehűlt virág ez ! fonyadt, kéjtelen ; 
Valami mást! ezt már mind ösmerem. 

Földönfutó népek' s városoknak, 
Kiket tudásvágy hajt vagy unalom. 
Megosztja lelkem vészét ultitoknak 
Észak jegén s a forró délszakon 
Reszketve érzem : künn a messzeségben 
A tengeren, a Szaharán, az égben, 
A nadirtól a sarki csillagig, 
Az L'j, a Nagy, a Csodás ott lakik! 

Bűbáj hazája! messzi ösmeretlen, 
Oh tárd ki már számomra kincsedet! 
Föllelni mindazt, ami fölleletlen, 
Egész valóm ezért sóvárg, eped. 
Koldus a lét e koldus nép körében. 
Elsorvadok e tétlen szürkeségben . . . 
Rut a nyomor és nyűg a szerelem . . . 
Valami mást! Ezl már mind ösmerem! 

Zempléni Árpád. 

* - Március 7. 
Közigazgatási bizottsági ülés. Cson-

grád vármegye közigazgatási bizottsága hét-
főn, e hó 9-én, reggel 10 órakor az alispáni 
elfogadó teremben dr. Cicatricis Lajos alis-
pan elnöklésével ülést tart. A főispán ezen 
az ülésen másnemű elfoglaltsága miatt nem 
jelenik meg. 

— Március 15. A magyar szabad-
ság felvirradásánnk 1848 március 15-ik-
ének évfordulóját ez idén is megim-
nepli városunk hazafias közönsége s az 
ünnepen részt fog venni dr. Kelemen 
Béla főispán is. Az ünnepség részletei 
még eddig ismeretlenek; de mint min-
den évben ugy most is a város hiva-
talos ünnepén kivül az összes testüle-
tek, egyletek színién rendeznek ütmeket. 

Ide vonatkozó értesüléseink ezek : 
A városi tanács által a szinházle-

remben rendezendő március 15-iki ünne-
pélvre a páholyokban és a földszinten 
ülőhelyekre, a páholyfolyosókon pedig 
állóhelyekre belépő-jegyek bocsáttatnak ki, 
amelyekre nézve az előjegyzések Bugyi Au-
lai főjegyzőnél megtehetők. Ülőhelyekre a 
földszinten csak hölgyek tarthatnak igényt, 

a földszinti álló-helyekre pedig — szabad 
a bemenet. Az ünnepély részletes program-
ját lapunk legközelebbi számában hozzuk 

Az első negyvennyolcas kör holnap 
vasárnap — délelőtt tart az ünnepség dol-
gában választmányi ülést. A kör a 60-adik. 
évfordulót méltó módon akarja megünne-
pelni. Este társas vacsora lesz, amelyen a 
főispán is megjelenik. 

A Református Kőr a hatvanadik évfor-
dulója alkalm iból a felsőpárion rendez «lei-
nt n • órakor hazafias ünnepet. A/ ünnepen 
Bárót hy István log beszédet mondani, Sima 
László alkalmi költeményét szavalja el s 
Futó /.«»lián alkalmi imát mond. Es le ;i Kói 
helyiségében társas vacsora lesz, amelyen 
18-49-es honvédeket a Kor megvendégeli 

A szentesi Iparos Iljak önképző Köre 
hazafias szokásához híven, ez idén is meg-
ünnepli Március 15-ikénck évfordulóját, az 
ipartestület nagy termében este fél 8 órakor 
vacsorával és reggelig ingyen bor kiszolgá-
lásával az első zenekar közreműködése mel-
letl, 2 kor. 10 fillér belépti díjjal táncmulat-
ságot rendez. 

A város köszönete. Tudvalevő, hogy 
a tanyai iskolák államosítása és a gimnázi-
umi hozzájárulás részbeni elengedése dolgá-
ban dr. Kelemen Béla féispán és dr. Molnár 
Jenő országos képviselő jártak eredményesen 
közbe. A legutóbbi városi közgyűlés elhatá-
rozta, hogy ugy a képviselőnek, mint a főis-
pánnak köszönő levelet intéz. A városi ta-
nács határozatából úgy dr, Molnár Jenőhöz, 
mint dr. Kelemen Bélához tegnap küldték el 
a köszönő iratokat, amelyben ügy a főispán 
midi a képviselő további jóakaratát és támo-
gatását kérik a város részére a köszönet ki-
fejezése mellett. 

— Áthelyezések. Dr. Kelemen Béla fő-
ispán Fekete László csongrádi és Szőke 
Sándor mindszenti szolgabirákat kólhsönö-
sen áthelyezte. 

Tóth Gyula öröke. A Tóth Gyula 
tragikus elhalálozásával megüresedett adó-
ügyi igtaló kiadói állásra hirdetett pályázat 
tegnap elölt járt le. Pályázatukat beadták: 
Práznóvszky Zsigmond, Vörös Sándor, Varga 
Imre, Dunuháli Mészáros Ferenc, Balogh Ist-
ván, Csúcs János, Szabó Ferenc, Koncz Gá-
bor, Gulyás János, Gálfv Sándor, Szeder 
Ferenc és Sarkadi N. Mihály A tisztujitószék 
ülését e hó 12-én, csütörtökön tartja. 

Az Erzsébet királyné alapítvány. A 
város tudvalevőn a gyilkos kéztől elhunyt 
Erzsébet királyné nevére 10.000 koronás ala-
pítványt lett, amelynek évi kamata/ két sze-
rencsétlenség által elhalt szülők leány árvái-
nak fölsegélyezésére és neveltetésére fordí-
tandók. A városi tanács az alapítványi he-
lyek elnyerésére most teszi közé<a pályázati 
hirdetményt. A pályázati kérvények március 
hó 31-ig adandók be a polgármesteri hiva-
tal hoz. 

„ - Alakuló gyűlés. A gazdák, földbérlők 
és feles szánlók által alakítandó szövetség 
vezetői 1008 évi március hó 8-án, vasárnap, 
délután egy órakor a vásártéri Sebesi-féle 
vendéglőben tartják meg a szövetség alakuló 
gyülésést. Az ügy iránt érdeklődőket a veze-
tőség felkéri, hogy a gyűlésen megjelenni 
szíveskedjenek. A szövetség célját Kalpagos 
Szabó Imre gazdasági tanácsnok fogja is-
mertetni. 

Felolvasás. A református kör ma 
tartja utolsó téli felolvasását a református 
kör székházában. Ez alkalommal felolvas 
Dr. Lakos Imre, záróbeszédet és imal mond 
. utó Zoltán lelkész. A felsőpárti kör hely i-
é- lien még 2 felolvasás lesz, a mai napon 

í j márc. l.Wn hazafias ünnepség keretében. 
A u ai napon felolvasnak l'app Lajos ig. la-
nitó és Kuti Ferenc tanító. A felolvasás a 
központon 4, a felsőparton 5 órakor kez-
dődik. 

Haláleset a Petőfi Szállodában. 
Schrottman Tivadar budapesti divalkeres-
kedő a péntekről szombatra átmenő éjsza-
kán hirtelen meghalt. A haláleset előzmé-
nyei ezek Sclu ottuiuu csütörtökön érkezett 
Szentesre és több kereskedőnél telt látoga-
tást, többek közt Brüll Ferencnél is, aki régi 
ismerőse s akinek arról panaszkodott, hogy 
nem érzi magái jól, meri meghűlt az uton. 
Este 8 órakor megvacsorázott s 10 órakor 
aludni lérl s meghagyta, hogy masnap hagy-
ják alutl'ii. amig maga lót fel nem ébred. 
Pénteken dél elő i 0 órakor •• stobaa* u«»njr 
be akart :m u i. de a főpincér utasít i%.;ra 
nem nyitották lel az ajtói. Seho'.lmaiiii ;.¿«.n-
Itali deli ÍJ ú i . i . o r seu l kelt nie;; lel, m i r e a 
l< pincér a rend ii sé^ie i.uhtoll bejelentven 
a dolgot. Kiss Sandoi reudőrlizedes a jelen-
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lésre megjeleni a szállodában és felnyittatta 
az ajtót. Schmttmant az ágyon fekve talál-
ták holtan. l)r. Lábos Endre kerületi orvos, 
akii nyomban előhívtak megállapította, hogy 
a halál még az éj folyamán beállt. A halál-
esetről nyomban értesítették Schrottman 
családját és üzlettársát. 

- Helyettesítés. Dr. Mátéify Ferenc 
polgármester dr. Tasnády Antal városi ügyén 
előterjesztésére a Rácz Antal lemondásával 
megüresedett joggyakornoki állásra Négyesi 
Imre ügyvédjelöltei helyettesitette. 

A közigazgatás es a társadalom. 
A közigazgatási tisztviselők munkaköré-

nek, nagy és nehéz hivatásának csak egy ré-
sze az ami a törvények és rendeletek végre-
hajtásában, a szorosan vett hivatali, bürokra-
tikus lennivalók elvégzésében, áll. 

Uj és uj feladalok állanak elő nap-nap 
után, ujabb és ujabb hatáskörök nyílnak 
meg a közigazgatási tisztviselők ellőtt, amely 
feladalok nagyságának, fontosságának meg-
értése s^azok becsületes elvégzése, megoldása 
nemasak a magyar közigazgatásnak úgyne-
vezett általános színvonalát fogja emelni, de! 
nagy mértékben hozzájárul a magyar nem-
zeti állam megerősítéséhez, népünk anyagi és 
szellemi jólétének az előmozdításához is. 

A közigazgatási tisztviselőtől szorosan 
veit hivatali, bürokratikus kötelességei telje-
sítésén kivül méltán mégvárhalja a társada-
lom azt is, hogy a néphez leszálljon, hogy 
meghallgassa annak panaszait, hogy megértse 
megtudja annak kívánságait s hogy a népet 
istápolva, felvilágosítva, társadalmi úton se-
segitse ki azt szellemi, lizikai és gazdasági 
nyomorúságából. 

A köigazgalás társadalmi feladatainak, 
kötelességeinek megismerése, átérzése és be-
töltése által igen nagy szolgálatot tehetünk a 
magyar népnek s nagyban hozzájárulhatunk 
a magyar nemzeti állam kiépítéséhez, mege-
rősítéséhez. 

A közigazgatásnak, a nép fizikai, szel-
lemi és ga/.dasagi érdekeil ellátó közigazga-
tási tisztviselőnek arra kell törekednie, hogy 
az a szegény falusi ember a jegyzőben, a fő-
szolgabíróban ne a szigorú, a törvényeket és 
rendeleteket kérlelhetlenül végrehajtó, ne a 
rettegett tisztviselőt, a-zordon hatósági köze-
get lássa, aki csak parancsolni és büntetni 
tud, hanem bennük a nép igazi meghitt ba-
raljáj. támaszát, minden hajbau felvilágosító, 
megsegítő jóltevőjét lássa, becsülje és szeresse. 

Néhány esztendeje annak, hogy e sorok 
írója fölkereste a népet otthonában, hogy 
megismertesse vele a gazdasagi munkás- és 
cselédsegitő pénztár áldásait s buzditsa az 
embereket a pénztárba való belépésre. 

Népünk egyszerű, keresetjen nyelvén 
előadtam az én figyelmes hallgatóimnak a 
segilő pénztárra vonatkozó tudnivalókat. S 
látván, tapasztalván, hogy mily figyelemmel, 
odaadással halgatlák magyarázataimat, egyéb, 
a falu népét érdeklő gazdasági dolgokról is 
elbeszélgettem az enibei ekkcl. 

Kértek, könyörögtek aztán, hogy más-
kor is, egy-egy ünnepnap délutánján több-
ször is menjek ki hozzájuk, öröinestebb hall-
gatják a jó szót, az okos, tanulságos beszé-
det az iskola árnyas udvarán, mintsem hogy 
a korcsmában szidjak csöndes pipaszó és az 
• emberirtó» iszogatása közben a kormányt 
és a németet. 

Hát szót fogadtam s többször kirándul-
gattam a közeli községekbe. 

Elmondottam, elmagyarázgattam az én 
áhítatos figyelemmellgató falusi embereimnek 
— kik között asszony, fiatal láuy, serdülő 
gyerek is feltűnő számban voll jelen — el-
mondottam nekik, hogy nemcsak a földből, 
marhából lehet ám a szegény falusi ember-
nak pénzelni, hanem egyebekből is. 

Hogy teszem föf a selyembogár, aminek 
a tenyésztéséhez csak elegendő szederfára van 
szükség s amihez ért a gyerek is, az asz-
szonynép is, mily szép kis hasznot hozhat 
annak, aki nem röstelli a fáradságot ilyes-
mivel foglalkozni. 

(Folyt. ki.vJ 

— Köszönöm Kálmán És a két fiatal 
ember melegen megrázta egymás kezét. 

— Add át kézcsókomat a hölgyeknek! 
— mondá Holló távozóban. 

Azután haza ment. Rossz kedvvel, mo-
gorván töltötte a nap hátra levő részét. 

(Folyt kflv,) 

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

Folytatás. 

Kálmán elképedve hallgatta a barátja 
szavait. C) ilyenre soha sem gondolt, mind 
a mellett igazat adott lelkében a féltékennyé 
lett férfiúnak. Nem is titkolta: 

— Igazad van Ernő! 
— Belátod ugy-e magad is? kérdé 

örömteli hangon Holló. 
— Igen. Válaszolá Kálmán. — Most 

csak az a kérdés, mit kell tenned? 
Holló minden habozás nélkül felelt: 

Semmi más helyes út nincs, mint 
mint az, hogy Adél haladéktalanúl a jegye-
sein legyen. Ha már ő menyasszony, a gróf 
úrnak semmi helye ebben á házban. 

- Természetes, — bólintgat Kálmán. 
A menyasszonyodnak jogodban áll a tetteit 
bírálgatnod. 

— Éppen erre van szükségem — he-
veskedik Holló. A grófot nem fogom 
megtűrni! 

Kálmán elmosolyodott: 
— Hogy lehetsz ily féltékeny? 
— Akit szeretünk, azt féltjük! — Vi-

szonzá Holló. - Nem vagyok féltékeny, de 
ha szeretem őt, féltenem kell, mert a legjobb 
emberi lényt is el lehet a helyes útról te-
relni. Adélban bizom — de az az egyenruha 
— — — gyanús ! 

Erre már Kálmán nevetni kezdett: 
— Dehát mi okot adott a gróf a gya-

núra ? 
— Igen nagyot. — Válaszol Holló. — 

Azt mondta ma Adélnak, hogy ő évtizedek-
nek gondolta azt az időt, amit Adél betegen 
töltött 

— Éretlen bók ! — mentegetőzik Kálmán. 
— Ne beszélj Kálmán ! mordul rá in-

gerülten Holló. Az ilyen egyenruhás gaval-
lérok bókon kezdik, csókon folytatják. Be-
láthatod, hogy nem lehel várnom. Nem, sem-
mit sem. 

— Jól van. — hagyja helyben Kálmán 
— ne várj Ernő. Beszélj a papaval. 

— Beszélek is, de mikor talalom itt-
hon ? 

Kálmán gondolkozott egy percig. 
— Legjobb benne vasárnap délelőtt. 

Akkor nincs dolga és itthon is van. 
— Milyen nap van ma ? 
— Péntek — feleli Kálmán. 
— Nos jó. Mormolá Hollo. Várok addig, 

és el sem jövök hozzátok majd csak akkor. 
— Ahogy akarod ! — Viszonza Kálmán. 

— Tudod, hogy én szerellek és jóbarálod 
vagyok. Magamévá teszem az ügyedet. 

2522/1908. 

Hirdetmény. 
A szentes-kunszentmártoni trans-

versalis állami műuttal párhuzamosan 
a várostól számított 4-ik düllótól ki-
felé fekvő nagynyomási föld 1908. évi 
március hó 30-án délelőtt 9 órakor a 
helyszínen tartandó nyilvános árveré-
sen elfog adatni, 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 °/0-a. 
Részletes feltételek és térkép a 

gazdasági tanácsnoki hivatalban a hi-
vatalos órák alatt betekintheló. 

Kelt Szentes város tanácsának 1908 
évi február hó 20 napján tartott ülé-
séből. 
3Vi MAGYAR, h. polgármester. 

2374/1908. szám. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát képező, 

nagyhegyi szőlők végénél, a tőkei ut 
mellett lévő 1377 négyszögöl területű 
saroklegelőföld 1908 évi ápri l l is hó 2 
napján déle lőtt 9 órakor a helyszínen 
tartandó nyi lvános árverésen elfog 
adatni. 

bánatpénzül a kikiáltási ár 10 °/0-a 
teendő !e készpénzben. 

Részletes árverési feltetelek és tér-
kép a gazdasági tanácsnoknál hivatalos 
órák alatt betekinthető, 

Kelt Szentes város tanácsának 1908 
évi február hó 27 napján tartott ülé-
séből. 
3V1 Dr. Mátéf fy , 

polgármester 

Tanoncul 
felvételik egy jó nevelésű, 

kellőleg iskolázott fiu 
OOBRAY SÁNDOR kereskedésében, 

SZENTESEN. 
Arany és díszoklevéllel kitüntetett him 
és n ő s t é n y kanári madarak, melyek 
nappal, valamint lámpa fénynél kitű-

nően éneke lnek . 
Harzi madaraim meg tekintésére az 
érdeklődők szives figyelmét felhívom. 

J u t á n y o s árakban k a p h a t ó k ! 
Tisztelettel: 

csiznflbifl mRE 
mechanikus. 

Bocskai u. 13. (Ezelőtt Betlehem utca.) 

•meli az étvágyat és a testsúly«. megnzflnietl a 
•• köhögési, váladékot, éjjeli i/adást 

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár-
köhögés, skrofulozís, influenza 

» ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva 

Minthogy értéktelen utánzatokat Is kínálnak, kérjen mtadeakor 
„ftooha* aradaU •nomacol ta t . 

r Hoffm&nn La Roohe A OU. B u t i (Svájo ) 

„Roehe" 
orvosi rendeletre • gyógyszertáraiban 

• Ara 0vegenként 4— korona. 1 
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Szentes város tanácsától. 
888 1908 szára. 

Hirdetmény. 
A városi tanács a városi közgyű-

lésnek 122 kgy. 1907 sz. alapítványi 
okiratával alkotott „Erzsébet Magyar 
Királynő alapítvány" kamatainak élve-
zetére pályázatot hirdet. 

Két alapítványi helyekre töltendő 
be, melyek egyenkint 25ü~korona élveze-
tével járnak. 

Ezen alapítványi hely olyan 15 
évnél nem idősebb leány gyermekek 
jogosultak, akik szentesi illetőségű szü-
lőktől származtak és szüleik egyikét 
vagy másikát vagy mindkettőt szeren-
csétlenség által előidézett haláleset kö-
vetkeztében vesztették el és ugy ma-
guk, mint eltartásra kötelezett hozzá-
tartozóik vagyontalanok. 

Felhívatnak mindazok, kik ezen 
alapítványi helyeket elnyerni óhajtják, 
hogy ez iránti kérvényüket a polgár-
mesteri hivatalhoz, a szükséges okmá-
nyokkal felszerelve, gyámjuk vagy gond-
nokuk által kiállítva a folyó évi már-
cius hó 31-ik napjáig terjesszék be. 

Kelt Szentes város tanácsának 19ü8 
évi február hó 27-ik napján tartott 
üléséből. 

Dr. Mátéffy Ferenc, 
polgármester 

2373/1908. szám. 

Hirdetmény. 
A város tulajdonát képező böké-

nyi csárda közelében lévő úgynevezett 
Virágos-féle 22**/lú00 hold kistőkei föld 
1908 évi Március hó 24-ik napján dél-
előtt 10 órakor a helyszínen tartandó 
nyilvános árverésen el fog adatni. 

Bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-a 
teendő le készpénzben. Részletes felté-
telek es térkép a gazdasági tanácsnoki 
hivalalban a hivatalos órák alatt bete-
kinthető. 

Kelt Szentes város Tanácsának 1908 
évi Február hő 2o-án tartolt üléséből. 

Dr. Mátéffy, 
polgármester. 2V3 

O i o i i j í r i í t l o i i 
a piac legforgalmasabb és legszebb he-
lyén 1 szép nagy üzlethelyiség 8 remek 
nagy kirakattal es kézi raktárral, amely 

: rőfös üzlethelyiségnek — esetleg vas-
kereskedésnek bútor raktárnak vagy 
eonfecuiós üzletnek igen alkalmas azon-
nal kiadó, évi haszonbér 250 frt. 
Ugyanott egy modern szép teljes rőfős 

1 berendezés is igen olcsón eladó. — 
Bővebb felvilágosítást nvujt Szabó 
Géza Csongrádról. 10—9 > 

2369/1908. szám. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát képező 

úgynevezett kökényzugi 7**7/i«»l) hold 
területű ingatlan a helyszínen tartandó 
nyilvános árverésen, parcellákra osztva 
1908 Március hó 23-ik napján délelőtt 
9 órakor el lóg adatni. 

Bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-a 
teendő le készpénzben. 

Részletes árverési fel télelek és tér-
kép a gazdasagi tanácsnoki hivatalban 
hivatalos órák alatt betekinthető. 

Kelt Szentes város Tanácsának 1908 
évi Február hó 20-án tartott üléséből. 
9 V , . Dr. Mátéffy, 
* > polgármester. 

2306/1908. szám. 

Hirdetmény. 
A város tulajdonát képező Borsos 

és Dombai Szűcs-féle nagvhegví s/.ólő-
löldek 1908 évi Március'hő 20-ik nap-
ján délelőtt 9 ólakor a helvszinen tar-
tandó nyilvános árverésen elfognak 
üdüln i . 

Bánatpénzül a kikiáltási ár 10" ,,-a 
teendő le készpénzben. 

Részletes lel tételek és térképek a 
gazdasági tanácsnoknál ;t hivatalos órák 
¿dalt betekinthető, 

Kell Szenles város Tanácsának 1908 
évi Február hó 20-án tarlóit üléséből 
2V3 MAGYAR, h polgármester. 

2370/1908 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát tevő külső 

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

Bánatpénz mindenik parcellára a 
kikiáltási ár 10°/o-a. 

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

Kelt Szentes város tanácsának 1908 
évi február hó 13 napján tartott ülé-
séből. 
3V3 Dr. Mátéfiy 

polgármester 

2372,1908. 
Hirdetmóin 

Szentes város tulajdonát képező 
berekháti epreskertből 388 négyszögöl 
1908 évi március hó 10-án délután 2 
órakor a helyszínén tartandó nyilvá-
nos árverésen cladatik. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10§/t-a. 
A részletes feltételek és térkép a 

gazdasági tanácsnoknál hivatalos órák 
alatt betekinthető. 

Kelt Szentes város tanácsának 1908 
évi február hó 13 napján tarlóit illé-
séből. Dr. Mátéffy 3Y3 

polgármestor 

2375/1908. 
Hirdetmény 

Szentes város tulajdonát tevő be-
rekháti gödrös homokbánva 1908 már-
cius hó 10-án délelőtt 9 órakor a hely-
szinen tartandó nyilvános árverésen 
eladatik. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10rt/w-a. 
Árverési feltétel és helyzetrajz a 

gazdasági tanácsnoknál hivatalos órák 
alatt betekinthetők. 

Kelt Szentes város tanácsának 
1908. évi február hó 13 napján tartott 
üléséből. Dr. Mátéffy 3V3 

polgármester 

2308 1908. 
Ilinldnuiiv. 

A városi képviselő testületnek 
61 190"). számú határozatával eladni 
rendelt magvarteésí 129, tkjben 125,15 
helyrajzi szám alatt foglalt ingatlan 2 
parcellára osztva 1908. márcus hó 9-én 
délelőtt 9 órakor a helyszínen tartandó 
nyilvános árverésen eladalik. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10ft/„-a. 
A felosztási tervezet és a részletes 

fellélelek a gazdasági tanácsnoki lii\;i-
talos (»rák alall betekinthető. 

Kell Szentes város tanácsának 1908 
évi február hó 13 napján tartott üléséből 
3Y3 Dr. Mátéffy 

polgármester. 

Uhui*» f o l t f . 
Döme Sándor Deák I t r e n e u tca _li. s/muhi 
háza és ecseri 30 hold tanya földje örök 
a t o n e l a d ó , — É r t e k e / n i l ehe t a fen t i s z á m 

ala l l . 3 - 3 

B i h a r i t ú r ó 
minden heti piacon a fehér 
sapkásnál kapható kilónként 

( 4 8 fillérért. 7 

E l á l l ó l i á w j . 
Özv. Molnár Lajosné kurcapart i utca 35 
számú háza eladó, ugyanott egy kovács és 
egy bognár műhely kiadó és egy teljes ko-
vács meslerségheze való szerszám eladó.-- Kr-
tekezni lehet a tulajdonossal a fenti szám alatt. 

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

kapható 
bobray Sándor ke reskedésében . 

I r i s / a b o í i x l c t 
Kossuth utca 32 sz. dr. Mateffy polgármester ur háza mellett 

Van szerencsém Szentes és Vidéke t. 
közönsége l>. tudomására hozni, hogy szabó 
üzletem njhól megnyitottam és mint szabász 
hat hónapot töltöttem a budapesti szabó 
iparosok hitel és termelő szövetkezeténél és 
az itt szerzett tanulmányaim folytán (abban 
a helyzetben vagyok, hogy :i legkényesebb 
igényeket is képes vagyok kielégíteni és a 
legszabálytalanahb testekre is a legújabb 
modern szabaszali rendszer szerint kifogás-
talan ruha darabokat tudok előállítani. 

Magamat a volt megrendelőimnek jó-
indulatába ajálva vagyok kiváló tisztelettel 

Papp Ferenc 
uri-szabó az orsz. szabászegyesulet tagja. 4 — 3 

Kgy ügyes liut tanoncul azonnal felveszek. 

A l a p i i t a t o t t 1860-ban. 

Szentes város legrégibb és 
QtE^ legszolidabb ékszerüzlete. "3M 

KIsőrangü összekoítéléseim foÍv tán 
abban a kellemes helyzetben vagyok, 
hogv mindent közvetlenül vásárolva, 

- arany, ezüst, és drágakő ékszertár-
gyakat és evőeszközöket, gyűrűket, lán-
cokat. órákat és tajték árukat a Kos-
su th - t e r í református bérházban levő 
ÉKSZERÜZLETEDEN a legjutányo-
sabban és a legdivatosabb fazonban 
szolgálhatom kí t. 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 
előnyösen akarj ;i fedezni. 

Araim olcsóságáról és áruim ízlé-
ses voltáról könnyen meggyőződést sze-
rezhet magának, egy vásárlással bárki 
is. Arany, ezüsl tárgyakat újonnan ké-
szítek, valamint azok javítását is jutá-
nyosán elvállalom. 

Szentesen, 1907. október hó 
Kiváló tisztelettel: CSILLAG ÁRHIN 

2'i ni arany- es ezüst műves 

ai 1908. évi tavaszi é s nyári idényre. 

1 szelvény 7 korona 
1 szelvény 10 korona 
1 szelvény 12 korona 
1 szelvény 13 korona 
1 szelvény 17 koron« 
i sövény H korona 
1 szelvény tO korona 

Etfy szelvény 
S'IO m. hosszú 
telje« lérfirvná* 
hot (."libát, r ad 

rá í «i mel lén?) 
elelendő. cuK 

kamga;»t itt s \ , gyári ársk.w küld » mii»' m*s 
btaiiaKJ h tiolid cég mindenit» teraert paMtö-

gyari raktár 

SIEGEL-IMH0F Brünn. 
MintáK lalMi •« bérmentve, 

Ai elényöH. a meKeket a mágánveví élve*, ha 
BÓ»etwak»éatetei k('.x>etlr- lieíel-tmhof 
nél, afjyár; piacon rendeli meg, igen flentékenyeli. 
Siabott. lejelr.ébb árak. Oriá.l »álaeatél. 

Nyomatott Vajda B. LtódAnál SzenteseD. 




