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csütörtökön és vasárnap, 
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Hirdetések árát, 
valamint nyílttéri közleményeket kiadóhivatalunk méret 

szerint a legjutányosabban számit. 

Merő komédia . . . 
— Március 11 

(F. E.) A régi mondás-igaz mondás, 
hogy a szegény ember dolga merő komé-
dia. Mert valóban. Nem valami vidám 
kacagtató komédia, hanem nagyon is szo-
morú, sőt inkább könyeztelő. 

És hiába minden. Mégis igy van. 
Megváltozhatlanul. 

Türelmetlenek vagyunk. Nem győzzük 
tovább a várakozási . Nem győzzük, de 
nem is birjuk tovább. Fáradtak vagyunk. 
Elcsigázottak. A morbus hungaricus, az 
éhlifusztól kezdve a tüdővési ig ezer és 
ezer nyavaja kínoz bennünket. Megtize-
deli sorainkat . Hál mi az ördögöt kell ne-
künk mindezt tétlenül tűrni ? Meddig vá-
rakozzunk még és mire ? 

Azok, akiknek kezébe sorsunkat le-
tettük, tehetetlenek. Elhagynak veszni ben-
nünket. Belefutunk a posványba és még 
egy szalmaszálat sem sem vetnek ulánunk 
hogy legalább megpróbálhassuk a kievic-
kélést. Mire való e z ? 

Nem egyszer hangsúlyoztuk már e 
helyütt, hogy bennünket semmiféle szél-
malomharc nem mulattal . Nem vagyunk 
abban a hangulatban, hogy mulassunk. 
Éhesek, rongyosak vagyunk. 

Nem azt kivánjuk, hogy megösmerjék 
a tni nagy nyavalyainkat. Úgyis tisztában 
van vele mindenki, aki az illetékes kö-
rökhöz tartozik. Panasz kiáltásunk t rár 
elhangzott a minisztériumok kényelmes 
karosszékéig is, sőt örvendj Hungária, már 

megtették az első lépést is, ankénteznek a 
drágaság ellen. 

Értsük meg jól : ankénteznek. Ez az 
első lépés melyet azonban több nem szo-
kott követni. Az anként az a fertő, melybe 
belefúl minden jóakarat, ha ilyenről arai 
züllött viszonyaink közölt egyáltalán be-
szélhetünk, — de raj tunk a jóakarat meg-
nyilvánulása nem segit. Nekünk tényleges 
segitség kell, igazi és hathatós támogatás. 

És ne mondja senki, hogy ez indo-
kolatlan türelmetlenség. Ne vesse senki a 
szemünkre, hogy megnehezítjük a kormány 
helyzetét. Mi nem politizálunk. Mi nem 
érünk rá előbb a közjogi helyzetet tisz-
tázni. Eszünk ágában sincs. Amire az be-
következnék, addigra már régen nem lenne 
egy szál lélek sem ebben a hazában. Ne-
künk pedig nem az a célunk, hogy ma-
soknak engedjük át helyünket, sőt ellen-
kezőleg . . . 

A drágasági és egyébb ankéntekkel 
való komédiázással pedig hagyjanak fel az 
urak. Ne keressék a mi nyomorúságunk 
okait, mert ha rá juk találnak, akkor sem 
tudják megszüntetni 0kel. 

Minek ide ankét ? 1 His/.en ha rábuk-
kannak a lulajdonképeni okra, ugy lesz-
nek, mini a jámbor ferj aki a házibará-
tol keresve, ráakad a ruhás szekrényben 
és a kardos hadnagy láttára ijedten be-
csapja az ajtót, azzal, hogy itt se 
nincs. 

Sokkal szentebb a mi államunk te-
kintélye, hogy ilyen lelketlen komédiát 
szabadjon vele űzni. Mert csak a<5 minden, 
ami itt körülöl tünk történik. 

Türelmetlenek vagyunk ? Hát jó, le-
gyünk azok. De jogunk van hozzá. 

Elvégre mindenféle komédiának vége 
kell, hogy szakadjon. Most még folyik. 
Talán soká, talán rövid ideig. De elvégre 
kell, hogy vége szakadjon. 

Most pedig hát a jó urak csak an-
kétezzenek. Beszéljenek. Mink ugy sem 
teszünk egyebet. Szónokolunk minden el-
len ; de a tettek mindenkor hiányoznak. 

Vagy ennek igy kell lenni ? 
De ha igy kell lenni, akkor csaku-

gyan mi a veszekedésnek az az ankét . 
Vagy eggyel több, vagy kevesebb ko-

média már egyre megy ? 
Lehet . . . 

— Március 11. 

Az adójavaslatokat módosítják. A Bu-
dapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke : 
Lánczy Leó főrendiházi tag küldöttséget ve-
zetett Wekerle miniszterelnökhöz az adója-
vaslatok módosítása ügyében. Az első, vasár-
napi összejövetelen, amely több órahosszat 
tartott a nyilvános számadásra kötelezett vál-
lalatok megadóztatására szóló javaslatok, 
meg a tőke- és járadékadó megváltoztatásá-
ról tanácskoztak. A miniszterelnök valóságos 
vitába bocsátkozott a tanácskozás folyamán, 
amelynek eredményeként már ezen az első 
ülésen sikerült mind a két javaslat néhány 
súlyos tételét enyhíteni, nevezetesen a rész-
társaságok rettegett kétszeres megadóztatá-
sát uj intézkedésekkel meggátolni, A máso-
dik tanácskozás hétfőn délután négy órakor 
kezdődött és csak esti háromnegyed kilenc-
kor ért véget, Ez a konferencia kizárólag a 
jövedelmi adókról tanácskozott és legfonto-

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 
A becsület. 

(Folytatás.) 

Ekkor cseppentem ebbe a falucskába 
ebbe a plébániába. Gyönyörű tavaszi regge-
len sétáltam a kertben, (Ez a hatalmas diófa 
mely most rank borul, csak gyönge csemete 
volt még akkor!) Szombat volt; a vasáruapi 
prédikációra készültem. A nagy elmélkedés-
ből egyszer csak egy félerik, halk dicsértes-
sék kelteti föl. Csinos menyecske állott előt-
tem. Valóságos gyerek aslzonv. 

— Ide utasítottak a kis tisztelendő ur 
után — mondotta. (Kis tisztelendőnek hivtak 
mint fiatalabb káplánt.) Mert hát nagy bajban 
vagyok. 

— Micsoda bajban ! 
— Kezét csókolom, az uram váltig azon 

van, hogy írassam rá a vagyonomat. Mert 
hogy az enyém az a házacska, meg az a 
kis földecske . . . 

— No hát azt ne cselekedje, jó asszony. 
Ha olyan nagyon erősködik, hogy írassa a 
nevére, akkor bizonyosan rosszban töri a 
fejét! 

A menyecske ötölve-hatolva babrált a 
kötényével * 

— Igen áin, de abból veszedekjn lesz 

ha én ezt neki megmondom. Mert hát tet-
szik tudni, ki az én uram ? 

— Nem tudom biz én, menyecske. 
— Nem ? Azt hittem pedig, ismer a kis 

tisztelendő ur. Mert hát a Giricz Péter az 
én uram. 

Biz ez egy kicsit meghökkentett. Hal-
lottam már gonosz hirét a falusi Herkules-
nek. De hát nem akartam a menyecske előtt 
a tekintélyt eljatszani. Amit moudtam, meg-
mondtam. 

—- Menjen csak haza szépen, aztan ne 
tágítson. S ha az ura rátámad, mondja meg 
neki nyíltan, hogy én tanácsoltam : ne íras-
son ra egy talpalatnyit se a földjéből, egy 
téglát se a házából. 

A gyerekasszony, aki látnivalóan ször-
nyen szepegett az urától, meghatott hálál-
kodasok után haza is somfordalt. Én pedig 
bevonultam a szobámba, hogy papírra te-
gyem a prédikációt, amit a kert sugalt ne-
kem. Ez a bűbájos biblia, amelyet nem pró-
féták irtak, hanem maga az Isten. Amelyben 
a betűk a virágok. Javaban irok, amikor 
hallom, hogy valaki ugyancsak becsapja a 
kaput. Valakinek a léptei alatt ugyancsak 
döng a tornác padlója. 

Jön a Giric Péter! 
A nyitott ajtón keresztül láttam a vas-

gyúró félelmes alakját. A komor bikának 
nincs olyan járása. Még a szeme is vérben 
forgott. Jött nekem egyenesen szó nélkül, 

mint a fekete felhő, mely hirtelen fölgomo-
lyog az égre és egyszerre kitör. 

Mondhatom, hogy nincs az a biztosító 
társaság, mely akkor biztosította volna az 
életemet. 

Engem azonban megmentett valami. 
Egy ötlet villant át az agyamon. Felál-

lottam az asztalom mellett, s kifelé mutat-
tam a folyosóra: 

— Megálljon kend. Menjen vissza, ott 
kün telejtett valamit! 

A paraszt csakugyan megállott. Hogy ő 
valamit kün felejtett? Ugyan mi t? Szét-
nézett a szohaban, sőt nein állottá meg, hogy 
ki ne forduljon a folyosóra, s ott is körül 
ne tekintsen. Aztán zavarodottan állott e lém: 

— Nem felejtettem én odakün semmit! 
En szigorúan, élesen néztem a szemébe. 
— De igen. A köszönést oltkün felej-

tette kend. Mert azt csak tudnia kell, hogy 
ha a papjához belép, hát köszönni kell! 

Hát ez kihozta a sodrából az én embe-
remet. Zavarában lekapta fejéről a kalapját 
és elkezdte forgatni a kezében. És meghök-
kenve dadogta : 

— Igenis . . . hát . . . Dicsértessék a 
Jézus Krisztus. 

— Mindörökké Ámen. Jókor mondja 
már kend ! Olyan régen járt az iskolába, 
hogy elfelejtette, amit ott tanult, amit a gye-
rekek is tudnak? Hát mi lesz magával, ha 
én azt elmesélem, hogy kend az ambituson 
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sahb eredménye a létminimumnak 200 koro-
nával, tehát hatszázról nyólcszáz koronára 
való emelése volt. Ezzel a jövedelmi adója-
vaslat egész tervezete lényeges eltolódást 
nyer a népesség kereső rétegei előnyére. 
Úgyszintén sikerült enyhíteni az adóbevallas 
módozataira, valamint a bevallási kényszerre 
vonatkozó intézkedéseket. Ily módon az adó- , 
reformjavaslat legjobban támadott részei 
alapos revizió alá kerültek és cl kell ismerni, 
hogy a miniszter nagy hajlandóságot muta-
tott a megnyilvánult kívánságok és aggályok 
méltánylására. A miniszterelnök szerdára" is-
mét tanácskozásra hivta egybe a konferen-
ciát. mikor is a kereseti adójavaslat kerül 
tárgyalásra, 

(Összeálli-
szabadkai 

ÚJDONSÁGOK. 

Meghívó. 
- Március t t . 

Szentes város tanácsa március 15-ike 
emlékének megszentelésére a folyó hó 15-én 
vasárnap délelőtt ünnepélyt rendez, amelyen 
való részvételre és együttüncplésre ez uton 
hívom meg városunk egyleteit, testületeit és 
egész polgárságát. 

Az ünnepély sorrendje a következő: 
Heggel 8 órakor istenítisztelet a róm. 

kath. templomban, 9 órakor pedig a refor-
mátus templon. 

Pontban fél 11 órakor kezdődik a vá-
rosi színházteremben tartandó ünnepség, a 
következő program szerint: 

1. I m a : (Oláh Károlytól.) Énekli a Szen-
tesi Daloskör. 

II. Március 15. Irta és felolvassa Nagy 
Imre úr. 

III. Mi a hazai (Ábrányitól) Zsoldos Géza 
zongorakisércte mellett a Szentesi Daloskör 
közreműködésével előadja: Zsoldos Ferenc ur. 

IV. Fohász. (Huberttől) Énekli a Szentesi 
Daloskör. 

V. Kossuth. (Illyés Bálinttól) Szavalja: 
Tóth Ilonka, a szentesi és szabadkai színtár-
sulat drámai hősnője. 

VI. Élőképek a 4H-as időkből. 
totta Könyves Jenő, a szentesi és 
színtársulat főrendezője.) 

1-ső kép. Honvédtoborzás. 
II—ik. kép: Talpra magyar! 

III—ik. kép: Bem apó. 
IV-ik kép : Kossuth Lajos és nagy idők 

élő tanúi. 
Szentesen, 1908. évi március hó 11-én. 

Dr. Mátéffy Ferenc, 

kereste a köszönést, amit a pap a szobájá-
ból kün felejtett ? Még majd nótát csinál-
nak kendről! 

Vége volt már az én emberemnek, az 
elevenére tapintottam. Azt se tudla már, 
mit beszél. Ökögött, bakogotl, hogy igy-ugy 
az asszony . . . Utoljára is kifakadt: 

— Ej! Elküldöm a feleségemet, az job-
ban tud úrral beszélni, Csak arra kérem a 
tisztelendő urat, el ne mondja senkinek azt 
a dolgot. Még csakugyan nótát csinálnak 
rólam s akkor oda lessz a becsületem! 

Hazakullogott s nem is bolygatta többet 
az asszonyt, hogy írassa rá a vagyont, De 
még a bakafántoskodással is alább hagyott 
Talán attól félt, hogy ha én is megtudom, 
hogy rosszul viseli magát: hát elárulom a 
titkát s akkor a falu szájára kerül : még az 
iskolás gyermekek is kicsúfoljak. 

A plébános letette a török császár pí-
patóriumának is díszére váló csihukot, me-
lyet fenékig szívolt s mosolyogva fordult 
vendégeihez: 

— Látjátok : ilyen a paraszt. Ez a gyenge 
oldala. Nem fél a vírtusos ember az ördög-
től se. De áltól, hogy kinevetik ; az ördögnél 
is jobban fél. Ha becsukják azzal nem esik 
folt a becsületén. De ha nevetségessé válik, 
ha nólál csinálnak róla, egyszeribe, oda a 
becsület! Véte 

Március 15-ike alkalmából a helybeli 
két 48-as kör testületben jelenik meg az 
istenitiszteleteken. 

A második 48-as kör tagjai reggel 7 
órakor gyülekeznek a Kör helyiségében. Este 
az első 48-as kör helyiségében bankett lesz. 

A »Szentesi Református Kör« a felső-
párton rendezendő ünnepségén kivül ban-
kettet is tart. Részvétel dija 2 korona. A 
banketten a 48/49-es öreg honvédeket meg-
vendégeli a kör. A társas vacsorál tánc 
követi. 

Társas vacsorát rendeznek a Katolikus 
Kör és az Iparos Ifjak Önképző Köre is. 

— Március 11. 

— Tisztujitószék ülése. A városi tiszt-
ujitószék holnap — csütörtökön — délelő't 
9 órakor a tulakurcai közgyűlési teremben 
dr. Cicatricis Lajos alispán elnöklésével ülést 
tart. A tisztujitószék a Tóth Gyula elhalálo-
zásával megüresedett egy igtató kiadói állást 
tölti be. 

- Városi képviselők választása. Az 
idén megejtendő városi képviselő választá-
sok határnapját már megállapította az alis-
pán. A választások e szerint e hó 24-én ked-
den tartatnak meg. Itt emiitjük meg, hogy 
az alispán az igazoló választmányba a maga 
részéről Kiss Zsigmond és Szeder János 
törvényhalósági bizottsági tagokat nevezte 
ki, míg a képviselőtestület részéről a bizott-
ság tagjai dr. Tasnády Antal és fíurián Lajos. 

Uj föispáu a szomszédban. A király 
a szomszédos Hódmezővásárhely főispánjára 
Spillka Antal, battonyai főszolgabírói nevezte 
ki. A kinevezés vasárnap jelent meg. 

— Figyelmeztetés. Március 5-én a vá-
rosi színház teremben tartandó városi ün-
nepségre páholy jegyek a városi főjegyzői 
hivatalban jegyezhetők elő. 

- Állami segélyt kérő iparosok figyel-
mébe. A hazai iparfejlesztéséről szóló 1907 
évi MII. t. c. végrehajtssi utasításának 07 jj-a 
értelmében a kisiparosok államsegély iránti 
folyamodványai az illetékes kereskedelmi 
iparkamránál nyújtandók be. Ezen rendelke-
zés ellenére folyamodványok legtöbb esetben 
közvetlenül a kereskedelemügyi miniszter úr-
hoz terjesztetnek fel s a minisztérium által 
adatnak ki az illetékes kamaráknak vélemé-
nyezés végett. Hogy ezen eljárás okozta és a 
kérelmező felek hátrányára eső késedelem a 
lehetőségig csökkentessék, felhivatnak az ál-
lami támogatási kérő iparosok, hogyha akár 
munkagépekért, akár más segélyért folya-
modnak a kereskedelemügyi minisztérium-
hoz, kérelmünket sajál jól felfogott érdekűk-
ben mindenkor a szegedi kereskedelmi és 
iparkamrához nyújtsák he a mely véleménye 
kíséretében a minisztériumhoz díjtalanul ter-
jeszti fel és igv kérelmük gyorsabb és sike-
resebb elintézést nyer Az ipartestület el-
nöksége. 

Halál a sörcsarnokban. Tragikus 
esemény színhelye volt kedden délután 1 
óra körül a Petőfi szalfó sörcsarnoka : Piti 
Mihály gazdálkodó rosszul lett és szélhűdés 
következtében meghall. Piti a délelőtt folya-
mán ment be a sörcsarnokba, ott sörözge-
tett. Délben nem akart hazamenni, hanem 
ebédet rendelt. Ebéd után kiment a félre 

! helyre, ahol összeesett. Az eset okozta zajra 
j Halász János vendéglős nyomban kisietett 

és segíteni akart rajta Azonnal orvosért 
küldtek ; de az azonnal érkező dr. Lábos 
Endre kerületi orvos csak a halál bealtat 
konstatálhatta. A boltleslet a rendőrség haza 
szállította. 

— Kataszteri munkáltatok a városban 
A szegcdi kataszteri fölmérési felügyelőség 
hivatalos átiratban értesítette a polgármes-
tert, hogy Szentesen a telekkönyvi belét 
szerkesztést megelőző kataszteri munkálatok 
ez év majusucan kezdődnek meg. A felmé-

réseket hat mérnök és öt mérnöksegéd tel-
jesili s a munkálat teljes hal hónapot vesz 

í igénybe. 
Halálozás. Egy érdemes öreg polgár 

halt meg hétfőn a reggeli órákban: Vecseri 
Bálint földbirtokos élete 69-edik évében. Az 
öreg ember nem betegeskedett, halála hirte-
len jött. Temetése kedden délulán ,nent 
végbe mély részvét mellett. 

Vecseri Eszter meggyógyult. Emlé-
kezetes még a Pataki János és Vecseri Esz-
ter szomorú szerelmi drámája. A leány tud-
valevően öngyilkossági kísérletet követett el, 
mert Pataki nem vehette el feleségül. Vecsbri 
Eszter fiatalsága azonban győzött a lövés 
okozta sebeken s most mint leljesen föl-
épült hagyta el a vármegyei közkórházat. 

— Népmozgalom. A vármegyei főorvos-
nak a kö/.igazgaHs, bizottság elé terjesztett 
jelentése szerint az elmúlt február hóban 
született 237 li és 213 leány gyermek, meg-
halt pedig 108 férfi és 167 nő. A természetes 
szaporodás tehát 115. Házasságra lépett 
347 pár. 

— A kéményseprők dolga. Mint tudva-
levő a kéményseprők az ősz folyamán a 
a sepretési dijaknak 12 fillérről 20 fillérre 
való felemelését kérték, de kérelmüket a 
képviselőtestület elutasította. A határozatot 
a kéményseprők megföllebbezték s a keres-
kedelmi miniszter a képviselőtestület hatá-
rozatát feloldotta s a város uj, méltányosabb 
határozat hozatalára utasította. 

— A motorok kezelőinek tanfolyama 
a technológiai Iparmu/euniban 18-án nyílik 
meg és áprillis 15-ig tart. Az előadások na-
ponként este 7 órától 9-ig a felső ipariskola 
II. emelet 59. számú termében tartatnak. E 
tanfolyamon a vilagílogáz-, generátorgáz-, 
benzin- és nycrspctrólcuui-molorok szerke-
zelét és kezelését taritják. Tanulókul felve-
szik a motorok tulajdonosait és kezelőit, a 
motorgyárak szerelőit és géplakatosait, végül 
a jelentkezés sorrendjében más géplakato-
sokat is A jelentkezők kötelesek igazolni 
mesterségüket és jelenlegi foglalkozásukul. 
Tandíj öt korona. A hallgatók a tanfolyam 
elvégzése után vizsgát tehetnek; a vizsga 
sikeres elvégzéséről bizonyítványt nyernek. 
A vizsga dija hat korona. 

Fölfüggesztés helybenhagyása. Mint 
tudvalevő Páczi Mihály városi központi ig-
lalót több rendbeli szabálytalanság miatt 
hivatalos állásától felfüggesztették. A felfüg-
gesztés ellen Páczi fölebbezett, de fölebbe-
zését a közigazgatási bizottság hétfői ülésé-
ben elutasította s igv a fölebbezést megerő-
sítette. 

Houvédló vizsgálat. A szegedi 3-ik 
honvédhuszar ezred kiküldöttei március 8-an 
délután 3 órakor tartják meg a szokásos 
iionvédlö vizsgalatot. A szemle a Kossulh-
léren lesz. 

Tűz eset. Hétfőn délelőtt 10 órakor 
belső tűz volt Csúcs János földbirtokos Hor-
váth Gyula utcai házabau. Egy félszer gyul-
ladt ki belülről. A tüzet amely nagy kárt 
okozhatott volna, a gyorsan kivonult segély 
eloltotta. 

Hirek az anyakönyvből, Márc. 6 - 0 
Eljegyeztettek: Szabó Lajos Keresztes N. Te-
réziával, Fodor István Szíjjárió Szabó Jusz-
línaval, Bimbó Imre Gyömön Rozáliával, Bö-
szörményi István Laskovic Teréziával. — Há-
zassigra leptek Szikszay Bálint Böször-
ményi Teréziával, Kanász N. Antal Szóllath 
Jtiiianuaval, Kovács Sándor Mecs Balogh 
Klára Mariával, Végső Imre Hajdú Esztérrel. 
— Születtek: Pataki Imre, Vecseri Lajos, 
Horváth Dezső, Korcsmáros Mihály, Molnár 
Sándor, Ibolva Klára, Halász Szabó Terézia, 
(íránicz Antal, Arnót Mihály, Tóth János, 
Dancsik Maria, Szabó Ferenc, Kovács Ro-
xálin. - Elhaltak: Szabó Sándor V.» éve«, 
Vass Sándor 70 éves. Molnár István 79 éves, 
Schrottmaun Dávid Léh 12 éves, özv. Pécsi 
Lajosné, Makra Juliánná 00 éves, Vecseri 
Balint 69 éves. 
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Irodalom. 
% (*) A „Vasárnapi Újság" március 8-iki 

száma érdekes képsorozatokat közölt a bu-
dapesti leánygimnázium növendékeinek fi-
zika-óráiról, az algir marokkói határról egy 
a francia idegeknek légiójában szolgáló ma-
gyar ember fölvételei alapján, Hosznay István 
festményeinek kiállításáról, a Nemzeti-Mu-
zeuiu pincéjében elhelyezett földrengés-jelző 
készülékekről stb Szépirodalmi közlemények : 
Mikszáth Kálmán tárcacikke a fizikus leá-
nyokról, Kákosi Viktor regénye, Bársony 
István tárcacikke, Lampért Géza elbeszélése 
Rákóciról, Fogazzaro regénye. Kgyébb köz-
lemények ; tárcacikk az amerikai villamos 
vasutakról, színházi levél, tárcacikk a hétről s a 
rendes heti rovatok: irodalom és művészet Köz-
intézetek egyletek, Sakkjáték, Képlalány Egy 
veleg stb. «Vasárnapi Újság» előfizetési 
ára negyedévre négy korona, a »Világ-
krónikáival együtl négy korona 80 lillér. 
Megrendelhető a «Vasárnapi Újság» kiadó-
hivatalában Budapest IV., Egyetem-utca 4.) 
sz. Ugyanitt megrendelhető a «Képes-Néplap» 
a legolcsóbb újság a magyar nép számára 
félévre kél korona 10 lillér. 

A közigazgatás es a társadalom. 
Folytatás 

Megértettem velük azl is, hogy az a 
számtala nemes gyümölcs, miket ez a mi is-
tenáldotta drága magyar földünk magától 
megterem, egy kis tanulás, hozzáértés, egy 
kis fáradság mellett, — amely muiiKa magá-
ban véve nem is fáradság, hanem lesiet lel-
ket üdítő szórakozás, mily tekintélyes 
mellék jövedelemhez juttathatja a legszegé-
nyebb kisgazdát is, akinek egy kis udvara, 
egy falat kertje van a kis háza végibe. 

Megértettem a néppel, hogy a kertből, 
a baromfiból, tejhaszonból, azután kosárfo-
nás, gazdasági eszkö/.ök készítésének a köny-
nyü megtanulásából, szorgalmas munka mel-
lett minden, falnsi ember ine. kétszerezheti, 
háromszdrozhatja az évi jövedelmét. 

Hogy nem kell ám egy-egy zsemberért 
vékáért, oütornyélért, kaszakapanyélért mind-
untalan a városba szaladni és á keservesen 
verejtékes munkaval szerzett kis készpénzt 
olyan dolgokért is kidobátni, amiket az ér-
telmes falusi nép a maga erejéből is játszva 
előállíthat. 

Csodálatos hatással voltak egyszerű sza-
vaim, mikből népünk iránt való s/.eretatein 
sugárzott vala ki — az én hallgatóimra. 

Egyik-másik falusi embert útbaigazítot-
tam az ügyes-bajos dolgaiban is, hogy kihez 
hová forduljon és mondhatom, hogy soha 
elismerés jobban nem eseti, mint mikor azok 
a kérges kezek a kezeimet szorongatták, s a 
hála, a meghatottság könyeit láttam fölcsil-
lani a hallgatók szemeiben 

A közigazgatás színvonalát mennyivel 
emel nők, mily sok bajnak, kihágásnak s odi-
ózus büntetések, bírságolások kiszabásának 
vehelnők elejét azáltal is, ha időnként megis-
mertetnénk népünkkel a külömböző, ujabb 
törvényei, fontossabb rendeleteket, ha a nép 
egyszerű, világos nyelvén megmagyaráznák 
a falusi embereknek az ipari, gazdasági, 
egészségügyi stb. stb. törvényeket és rendele-
tekel, az egyes törvényhatóságok fontosahh 
statumai) mielőtt azok végrehajtásra ke-
rülnek. 

Kérdem, hány eset adja elő magát — 
száz közül talán éppen kilencvenkilenc — 
hogy az a szegény, ügyefogyott falusi ember 
csak akkor vesz tudomást, valamely ujabb 
törvényről, rendeletről, mikor valamiféle ki-
hágás miatt a főszolgabíró elé idéztetik s 
kemény slróf szabatik ki rája. 

így azután keserűség támad az ő egy-
szerű szivében és az ő együgyű elméjében a 
törvény, a törvény alkalmazó hatóság és 
végeredményben a magyar allam iránt. 

A törvények nem azért hozatnak, hogy 
azok áthágásait büntessük, hanem azért, 
hogy az ország népének jólétét, érdekeit elő-
mozdítsák. 

A törvényről az egyszerű falusi népnek 
ma az a fölfogása, az a megdönthetetlen vé-
lekedése, hogy az urak csak azért hoznak 
törvényeket, hogy a szegény embert zaklas-
sák, bírságolják, büntessék. 

Egyetlen egy törvényhatóság — gondo-
lom Vasvármegye — tett kezdeményező lé-
pést a népnek a törvényekről való kitanitása 
dolgában, amennyiben utasította az alispánt, 
hogy a közigazgatás különböző ágaiban 
szükséges tudnivalókról, törvények, rendele-
tek és stalutumok rövid, áttekinthető, világos 
ismertetésével kézikönyvet állitasson össze 
a törvényhatósági tisztviselők közreműködé-
sével s intézkedjék, hogy évenkint a közsé-
gekben néhány heti tanfolyam a községbirák 
és elöljárók teendőikre nézve kitaníttas-
sanak. 

Jó volna ezt az ideát általánosan meg-
valósítani, jó volna, ha a törvényhatóságok 
időnkint gondoskodnának arról, hogy a köz-
ségekben ilyen népszerű törvéuymagyarázó 
előadások tartatnának. 

Ilyen társadalmi feladatok megoldása 
vár a közigazgatás vezetőire. 

S ha az a közigazgatási lisztviselő nem-
csak a bűrók rideg falai között érintkezik a 
felsőhbségtől sokszor rettegő, mert annak 
csak büntető hatalmát érző ügyefogyott nép-
pel, — ha az a falusi ember nemcsak sújtó 
büntető karját éézi a mindenható főszo!ga- ) 
bírónak, vicispánnak, - - de érzi védő, óvó, 
támogató, megsegítő munkájának az áldását 
is, ugy több szolgálatot tesz az ilyen, tarsa-
dahni kötelességeit is atérző közigazgatási ' 
lisztviselő, különösen a nemzetiségi vidéken 
a magyar államnak, mintha keményen bün-
tet s egy tucat félrevezetett parasztot be-
csukat. 

Az a szegény, az a uyomorusagaban 
könnyen félrevezethető tót, olah, szerb, pa-
raszt a főszolgabiraja segítésében, humaniz-
tnusabau a magyar allam fölemelő, megse-
gítő, aldó kezét érzi majd s megerősíttetik a 
magyar haza iránt való hűségében 

A kózigazgatas efféle — taisadalmi — 
feladatainak a betöltése altal nemcsak a so-
kat és méltatlanul ócsárolt magyar közigaz-
gatás nívója fog emelkedni, de emelkedik a 
nep joiete is, a naiosag lekintelye is es ter- , 
jed. erősül a magyar nemzeti állam iránt , 
való szimpátia és hűség; és elvégre is a j 
közigazgatás minden eszközzel, tehát társa- : 
dal mi uton is, a magyar államot, annak az 1 

érdekeit van hivatva szolgálni. 
Jánossy Gábor. 

Végv 

Nyilttcr .*) 
A ki 

az Üstökösre ! évre 12 koronával most elő-
li zet : 

ingyen kapja 
az Üstökös 1Í107 évi teljes bekötött évfolya-
mát. (600 oldal kép, éle, lárca stb.) 

Az újév óta megjelent számokat ingyen 
utána küldjük. 

Az „Üstökös44 kiadóhivatala, 
Budapest, V. Szabadságtér II. 

•E rovatban közlőitekért néni vállal felelősséget 
a s z e r k e s z t ő 

A kis asszony. mc 
— Hegény. -

Irta Sima Júlia. 
(Folytatás.) 

Tele volt a lelke gyölrő szemvedéssel. 
Égő gyűlölettel gondolt a grófra. Akinek 
oko t adlak a reménységre, annak joga van 
gyűlölni azl aki megakarja semmisí teni a 
reményeket. Hol ló ügy érezte, h o g y a gróf 

úr megjelenése kihatással lesz az ő szerelmi 
életére. A szerelmeseknek nagyon finom 
ösztönük van arra, hogy megérezzék ha va-
laki zavart idéz elő a boldogságukban. Holló 
is érezte kezdettől fogva, hogy a gróf és ő 
soha sem lehelnek jóindulattal egymás iránt. 
Kellemetlen, nyugtalan álmai voltak nynd 
két éjjel. Vasárnap alig várla a percet, ame-
lyen Gelléri előtt feltárhassa célját, vá-
gyát. 

Hideg téli nap volt, január utolsó he-
tében a vasárnap, midőn a városi főjegyző 
határozott lépésekkel megindult a Gelléri 
lakás felé, hogy megtudja; mi van számára 
megírva a csillagokban. 

IX. 
A szalonban, nagyon vidáman társal-

gott Adél és a gróf. Az, hogy Holló oly fel-
tűnő rossz hangulatban hagyta el a szobát, 
semmi hatást sem tetl Adélra, őt mér nem 
érdekelte Holló. Nem is lehet, hogy érde-
kelje. Ő, nem tekintetes, de méltóságos asz-
szonynak született. Az, hogy a szive egy 
kissé melegebben dobogott ha Hollóra tekin-
tett — nem tesz semmit. Okos, szép leány-
nak hallgasson a szive. Igy vélekedett Adél. 
A gróf — nagyon örült, hogy Holló eltávo-
zott. A vetélytársat nem szokták szeretni. 
Ugy gondolkozott tisztulni kezd a tér előtte. 

{ Volt azonban a szobában valaki, aki nem-
• hogy nem örült, de bántotta az eset. Gellé-
• riné határozottan elszomorodva nézte az 

általa jószivvel látott fiatal nember eltávo-
zását. 

_ Oh! — gondolá aggódva mit mivel 
ez a lány ? Hogy rohan ez a veszedelembe! 

r Oh ez az átkezott gróf! 
Valahányszor Adélt kacagni hallotla a 

gróf szavaira, mindég ugy érezte, mintha a 
szivét össze szorítanák. 

Mikor aztán végre Kelendi elbúcsúzott, 
Gelléri íé megkönyebülve sóhajlotl fel. Amint 
a gróf becsukta az ajtót maga után indula-
tosan fordult a leányához: 

— Azt mondom neked Adél, hogy ez 
amit te cselekszel, nem illő egy olyan leány-
nak, akit egy mas férfi nőül akar venni. 

— Itt van ni! — gondolá villámgyor-
san a leány, — igaza van a papának. Irigy 
a mama rám. Gúnyosan végignézett az any-
jan és igy szólt: 

— A magara tetteiért én vagyok a fe-
lelős! _ Érzel megfordult és mire anyja a 
meglepetésből felocsűdotl, nagyott csapódott 

i az ajtó. 
— Megállj lány! — sóhajfott nagyot 

Gellériné. — Megbánod amit teszel! Megsi~ 
ratod a gróf urat. 

Adél nagyon kicsit gondolt arra, hogy 
az anyja mint vélekedik. Azt hitte, hogy ő 
már tisztán lál mindent. Meg voll róla győ-
ződve, hogy az apjának valóban igaza van, 
az ő anyja irigy! 

Irigy rám. — Sutlogá amint a szobá-
jába ért. — Irigy. — A tükör elé állott. Az 
arca ki volt pirulva, a szemei fénylettek, ra-
gyogtak, nem csak diadal érzés tölté el a 
szivét hanem káröröm is. 

— A tekintetes asszony irigy! — sut-
togja gúnyosan. Hirtelen világosság támadt 

I az agyában. 
— Ohó! ezért vagy irigy rám. Hogyne! 

j Természetes! Ő tekintetes asszony én pedig 
! méltóságos asszony leszek. — Kevélyen hátra-

veti a fejéi és mosolyogva néz a tükörbe: 
— Mindenki irigy lesz reám! 
Most már nem gondolt Hollóra. Telje-

sen ki letl a szivéből törülve minden érzés 
az anya iránt és most már egyedül az apjá-
ban bízott, ó hozzá ragaszkodott. 

— Adél! — hall egyszerre egy suttogó 
\ hangot. — Itt vagy ? 

A leány gyorsan megfordult, az apja 
álloll a szoba küszöbén. 

Örömmel sielett hozzá és megcsókolta 
a kezeit. 

— Parancsolj papa. 
(Folyt, köv.) 
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Különfélék. 1039/11)08-

X összenőt t ikrek szétválasztása. Ritka 
operációt végeztek nemrég a pétervári kli-
nikán : a sebészek két összenőtt gyermeket 
elválasztottak egymástól. A természelnek 

t ritka tüneménye, az összenőtt ikerpár, már 
évszázadok óta foglalkoztatja az orvosi tudo-
mányt, eddig azonban nem sikerült megál-
lapítani az ilyen lénynek természeti éz lé-
lektani tulajdonságait. Valószínű mégis, hogy 
az ikrek az anya testében az elegendő hely 
hiánya miatt nőnek össze. Aztán itt is bebi- ! 
zonyul, hogy az erősebb elnyomja a gyen- ! 
gébbet, mert a jobban kifejlődött gyermek 
rendesen még tovább erősödik, a másik el-
lenben jóformán mint parazita teng mellette. 
Azért gyakoribb az az eset, hogy az anya 
testében összenőtt ikrek közül a születésnél 
csupán az egyiknek van emberi formája és 
a másik csak mint alaktalan tömeg függ az 
elsőn. A pétervári ikrek, akikről szó van. 
Kazánban láttak napvilágot és egyformán ki 
vannak fejlődve. Az operáció egyiknek az 
életébe került, a másik azonban élve ma-
radt. 

X A legdrágább város. Dawson Citty, j 
(Clondike) a világ legdrágább városa. Ha ven-
déglőben eszünk, három tojás ára 7 korona ; 

és 50 fillér; a legkissebb sült 5 korona, egy j 
kis üveg pezsgő 52 korona és 50 fillér. Az uj - \ 
ság ára 1 korona 25 fillér. 

X A rádium-balett . Newyorkban most j 
a rádium-ballet hódit. Egy darabban ugyanis 
egy élelmés igazgató olyan táncosnőket lép-
tetett fel, akiknek ruhája a félhomályos szín-
házban világított. A feltalálója rádium-ballet-
nek nevezi ezt és állítása szerint igazi rádi- ' 
unimal van bevonva a hölgyek ruhája, a j 
skeptikusok azonban inkább valamely fosz- ' 
forkeverék hatását látják. 

Pályázati hirdetmény. 
A hajdúszoboszlói városi tégla és cse-

répvelő 3 évre haszonbérbe kiadatik 
Felkéretnek a bérbe venni szándékozók, 

hogy 300 korona bánatpénzzel ellátóit zárt 
pályázati ajánlataikat alóliroll polgármester-
nél folyó évi március hó 2íl-ik napjának 
délutáni 5 órájáig adják be. 

Feltételek a főjegyzői hivatalban meg-
tekinthetők. 

Hajdúszoboszló 190H. március 7. 
Fekete Sándor, 

polgármester. 

Ifj. X t t o l d o K I V r c i i n i e k 

tavasz buzája van eladó. 

Szölőojtványok: 
zöldojtással készítve ezre 100 frt. — Telepi-
lésre gyökeres zöldojtvány ezre 80 fii. — 

Telepítésre sima zöldojtvány ezre 45 frt. 

Fásojlványok : i ^ X f ¿ T î i ï t : 
Szépséghibával, eredési biztosítással ezre 15 
frt. Mind Hipária-portálisra ojtva a következő 
fajokban: Fehér b o r f a j o k : Olasz Rizling, fe-
hér és piros Szlankamenka, Furmint, Sárfe-
hér, Mézesfehér, Ezerjó, Erdei, Bakator, Kö-
vidinka, Mirkovácsi, Muskotálvok, Hárslevelű, 
Sauvignon, Bánáti Rizling. Vörös borfa jok : 
Magy ' burgundi, Oportó, Nemes Kadarka, 
Aramon. Csemegefajok: fehér és piros Chas- ' 
selas, Passatutti, Tokaji Chasselas, Ezredéves, 
Muskotályok stb. Sima Ripária-porlális 1. 
oszt. 8 frt. sima Ripária-porlális II. oszt. .'J 
frt., gyökeres Ripária-portális I. oszt. 1G frt, 
gyökeres Ripária-portális II. oszt. 10 frt. gyö-
keres 2 éves gyökerű 18 frt. Hazai nemes 
vesszők sima 1 frt. a fenti fajokból. Ojtvá-
nyaimért teljes felelősséget vállalok s lia a 
vevő azzal nem volna megelégedve, azt vissza-
veszem s pénzét visszaadom. Előlegül az ár 
1 • részét kérem beküldeni. Hegyi bor fehér 

50 kor., siller 50 kor., vörös 00 korona. 

G Y Ö N G Y Ö S H e v e s m. 
Szent Urbán templom. 

Valódi briinni szövetek 
az 1908. évi tavaszi ée nyári Idenyre. 

1 s/el vény 7 korona 
1 szelvény 10 korona 
1 szelvény 12 korona 
1 szelvény 15 korona 
1 szelvény 17 korona 
1 szelvény 1« korona 
1 szelvény 20 korona 

Egy azelvény 
3*10 m. hosszú 
U l j e t térlruhá-
hoc (Kabát, nad 
rát ét iu«!Ui.y) 
•laiendo, etaK 

Cjjy •/•Ivénvt fekete «alonraliihoz 30.— K.-ért, •unitig) ftlaitóizfivetet. iurUtalódeut, wIvmii-
kawgaint «tb. stb, g yin árakon küld » mint iu«g-
t>Miat¿ ét u-olid cég uiliideiifttt kw«l po*«Ï6-

gyári raktár 

SIEGEL-IMHOF Brünn. 
Minták lagym ét MtmKti, 

Ax •lönyflí, a m«lyck*t a aa«áuvevő élvez, ha 
M0*retM¿ks¿gl«t¿t koxvatlen SUJaMmhoi tág-
nál, agyári piacon rendeli meg, igen jtl»ntáfc«nfck. 
Ssabott. Uéoltaább árak. 6rlá«i váUMtfll. 

^ M i i k i h í , figyelmet klaioigálái, mag a l«gki»aób 
9 rendelésnél It. teliben f r m truhán A 

Székely !. József 

Harzi kanári tenyézde 
S Z E N T E S E N . 

Arany és díszoklevéllel kitüntetett him 
és nőstény kanári madarak, melyek 
nappal, valamint lámpa fénynél kitű-

nően énekelnek. 
Harzi madaraim meg tekintésére az 
érdeklődők szíves figyelmét felhívom. 

Jutányos árakban kaphatók! 
Tisztelettel: 

csiznflbifl i h r e 
mechanikus. 

Bocskai u. 13. (Ezelőtt Betlehem utca.) 2 

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

4 8 fillérért. 8 
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Jfévjegyoli 

KÖNYVNYOncm, KÖNYV- ÉS HtRLnPKIflbÓMIVnTflL 

Î VflJbfl BÁLINT (JTÓbfl ? 
K O S S U T M j J É R SZENTES. R £ P . B É R H Á Z 

Ajánlja a mai kor igényeinek teljesen megfelelően berendezett 

K Ö N Y V N Y O H b Á J Á T 
ahol a legjutányosabb árakért készülnek ninden neven nevezendő könyv-
nyomdái munkák, úgymint: névjegyek, c jf.gyzesi tudósítások, lakodalmi 
és báli meghívók, (több szinü nyomással is) levelpapirok es borítékok, 
számlák, üzleti kártyák, gyászjelentése1,, szalagaranyozások, városi, 
megyei, társulati és pénzügyőri rovatolt mnnkak, takarékpénztári nyom-

tatványok stb. a legizlésesebb es legszebb kivitelben. 

Ajánlja továbbá a kiadásában hetenkén* kétszer megjelenő 

IVAI->"-<>T 
melynek előfizetési ára he yben : egy évre 10 korona, vidéken 12 korona 
Hirdetéseket, valamint nyiltéri közleményeket kellő díjszabás szerint számit. 

À 
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Nyomatúit Vajda M. ttouanal Szentesen. lHt>8 




