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A pénz. 
— Május 20. 

Most már vigan dudálhatunk, fél-
r e c s a p h a t j u k a darutollas — cilinde-
rünket. olyan idő jön ránk. hogy a 
macskánk is rántott csirkét eszik fejes 
salátával. Mert, ha drágább lett is a 
házbér, az eleség, a ruha, a cipő, a tej, 
a petróleum, sőt még a sirhely is, ez 
mind mellékes, mert, igy jelentik hiva-
talosan, olcsóbb lett az, amiért mind-
ezeket adják: a pénz. Annak ugy megy 
lefelé az ára, hogy szinte öröm nézni. 
Olyan kicsi lett a kamat lába, mint 
egy kinai menyecskéé és ha tovább is 
igy halad, talán még megérjük, hogy 
egv hatosért adnak egy koronát. 

Olvastuk az újságokban, hogv a 
Magyar Osztrák Bank főtanácsa Buda-
pesten tartott legutóbbi ülésén leszál-
lította a kamatlábat négy százalékra, 
ami azt jelenli. hogy a pénzpiacot hosz-
szű időn át nyomasztó válság teljesen 
elmúlt. Van már pénz megint bőven. 
Nagyobb lesz a kelele ismét a jára-
déknak, meg a záloglevélnek. 

Kibonthatja szárnyait a vállalkozás 
és nekilendülhet a munka. Van már 
mivel kenni a gazdasági élei nyikorgó 
szekerének a tengelyét. 

Örülünk a jó hirnek, annál is in-
kább, mert az egész szép dologból úgyis 
csak a hitének örülhetünk. Hogv van 
pénz bőségesen és olcsón osztogatják, 
azt is csak onnan tudjuk, hogy olvas-

A „SZKNTKSI LAP" TÁHCAaA. • 
Az esőernyö. 
Irta F o r e n c y üdén. 

(Folytatás.) 

— Hát csak azért mondom, mert, hu 
egy 300 köblös föld, csinos, kis nemesi kú-
ria, ügyvédi diploma, meg egy hím szerelő 
őszinte sziv nem allana sokkul alantabb a 
drága áru értékénél akkor illő tisztelettel 
megkövetném jő urambátyámat a kedves 
a s s z o n y n é n é i n képviselőjeképpen is, hogy 
Katinka kisasszony kezét az enyémbe téve, 
mondjanak áldást reánk. 

Nem ittál sok bort" 
— Nem is iszom addig, mig nem mond 

igent. 
— No akkor hát, jere tiam. igyunk egy 

quaterkat 
Igy kaptam meg Katinka kezét. 

Másnap szalasztottam egy fullajtárt 
Pestre, hogy a karika gyűrűk a szent 
György napjára kitűzött eljegyzésre készen 
legyenek. 

Soöfalusi Szende Feri bátyám tudla 
mivel tartozik jó hangzású nevenek Három 
varmegye elsőségét invitálta meg az eljegy-
zésre A/ őszi kastélyban mindenütt mai lu -
tek óta folytak az atalakitások. mert a/ öreg 
illő tSztelettel akarta togadni előkelő ven-

suk. Közvellenebb tudomásunk róla 
nincsen. Olyan embert, akinek ugyan-
esak szüksége van a pénzre, mert tudna 
vele mit csinálni, kettőnél is többet is-
merünk. De olyat, akinek csakugyan 
sikerült volna, vagy sikerülne négy 
százalékos kamatra pénzt kapni, aligha 
ismer valaki. Olcsó pénze csak annak 
az embernek van Magyarországon, aki j 
beteszi a bankba. Olyannak, aki kivesz 
onnan, olcsó pénze nincsen. 

Nekünk, a gazdasági élet bornyu 
cipelő közkatonáinak, akik csak azt is- ! 
merjük a pénzből, amit garasnak liiv- | 
nak, az úgynevezett válságos állapot 
erkölcsileg még vigasztalóbb volt. Azzal 
tompítottuk a bánatunkat, hogy nem-
csak nekünk nincsen pénzünk, hanem 
azoknak sincs akiknek lehetne. Érdem-
ben gyenge vigasztalás, de nem egészen 
hatástalan. 

A sárga aranyfolyam, amely egy 
időre elveszett a szem elől és valahol 
a föld alall kanyargott, megint kibujt 
a májusi napra és széles medrében 
duzz dlan hömpölyögnek csengő hul-
lámai. Olvassuk a laksákal: olcsón le-
het megfürödni benne. De — kinek? 
Tele van ez az ország szegény, tikkadt, 
elsanyargatott és szomjas emberrel, a 
kinek ez az aranv folyó vize megváltást, 
üdülést, fölfrissülést, egészségei, erőt, 
életet jelentene. Rengeteg jóravaló, am- | 
bició, hasznos akarat, okos terv, jeles 
ötlet változhatnék tőle üdvös és dia-
dalmas eredménnyé. De hasztalan és | 

meddő volt minden próbálkozás, hogy 
hozzá juthasson. 

Jobb sora lesz-é ezután ? A pénz-
piac helyzetének a megjavitása javit-e 
majd szemmel láthatólag azoknak a 
társadalmi rétegeknek a helyzetén, a 
melyeket éppen a pénz hiánya akadá-
lyoz meg abban, hogy egy nagy pro-
duktiv gazdasági élet fejlődjék az or-
szágban? Ha olcsóbb lett a pénz, kap-
ják e olcsóbban azok is, akik — nem 
tudnak egyszerre egy milliót venni ? 
Hajlandó lesz-e ezekkel is szóba állni? 

A gyermekvédelem. 
— Májua 20. 

Modern társadalmak emberbaráti törek-
véseik súlypontját a gyermek-gondozásra 
helyezik. Erkölcsileg és testileg egészséges 
emberek kellenek. Kzeket nevelni kell a leg-
első kezdettől fogva. Ami a gyennekeevelé-
sen tul hárul kötelességül a társadalomra, 
az már mind az elhanyagult gyermeknevelés 
— sokszor eredménytelen — pótlása csupán. 
Javilő-inlézet, dologház, börtön sokkal keve-
sebb kellene, hu a hatóságok több gondot 
fordítanak a gyermekvédelemre. Es nem kel-
lene annyi kórház és a dologtalanoknak 
éhen halastól való megmentésére annyi ir-
galmas puuipkassza sem, hu gondja volna a 
társadalomnak arra, hogy az embernevelés 
nagy feladatát az elhagyott gyermeken kezdje. 
A közegészségügynek is nyomban kedvezőb-
bek lennének a változásai, ha a magyat kö-
zönség szeretettel karolna lel a szegény 
gyeéuiekek ügyét, mert ezek az utcára do-
bolt, mindenkitől elfelejtett szerencsétlen kis 
páriák terjesztik a járványos betegségeket. 

dégeit s aztán ugy okoskodott, hogy sokkal 
jobb lesz, ha az uj pár otl üti fel a tanyáját 
a kastély első emeletén. Ott rendezgették j 
tehát a mi jövendő kis fészkünket, melynek I 
boldog csendjéről oly sokáig s oly édesen 
tudott elábrándozni az én szerelmes lel-
kem. 

Gyuri bácsi egy percnyi szünetel tar-
tott az elbeszélésében, mialatt mi kíváncsi-
an néztük a jóságos arcon az érzelmek 
ama tusaját, mely minden vonásán vissza-
tükröződött. 

- Bolond esel! folylalá az öreg, -
egy félszáz év alatt nem tudott annyira 
megkérgesedni a szivem, hogy ne fájjon 
még most is a visszaemlékezés . . . korán, 
jött akkor a tavasz. Az április már lombot 
virágot adott a fának; közeledő boldogsá-
gom reménye virágzott a szivemben. Az.án 
lombot, virágot leforrázott a gyilkos tavaszi 
fagy, olyan lett a természet, mint egy te-
mető ; az én szivemnek is voltak halottjai 
azok a szép remények, miket legpompá-
sabb virágzásukban fagyasztott meg a pusz-
tító enyészet . 

Szent-György nap reggelén lázas türel-
m e t l e n s é g g e l szamláltam a perceket. A kas-
U |yban mar gyülekezett a vendégsereg; s én 
— emlékszem — soha sem voltam elfogul-
tabb, mint midőn fekete álillániat a tükör 
előli végigsimitám. Mintegy tetszelegve ma-
gamnak hogy milyen csinos legényke tudok 

én lenni, ha akarom. Megölt volna tán 
izgalom, ha tovább kell maradnom a szoba 
zaii levegőjében, bár félóra hiányzott még a 
tizenkettőből, elhatároztam, hogy a kertemen 
át letérve a füzesek alatti sétatérre, egy fél-
óra alatt sétálva eljutok az ismert uton Ka-
tinkaék parkjába s mikor eljő a várva várt 
pillanat, a virágházon keresztül beosonva, 
meglepetve aramat, ki bizonyosan a főútról 
varja jöttömet. Mikorára ezt a tervet egész 
teljességében kigondoltam, már a kert végén 
voltam, nem láttam, nem éreztem semmit a 
forró vágy izgalmán kivül, mely gyorsította 
lépteimet a pompásán virágzó hyacyntok 
között. 

Már kint voltam a mezőn a füzek alatt, 
oly szépnek, oly ragyogónak láttam mindent. 
A képzelet arany sugaraival beragyogott 
füt, fat, világolt. Vakság ült szememre, nem 
láttam semmit, ami körülöttem van, csak őt 
láttam fehér ruhájában, melyei a boldog 
emlékezetű fűzértánc alall viselt, aztan a ró-
zsaszín ruhában, amint ibolyát keres a park 
bokrai között . . . s a mint boldog reme-
gésbe ejtő bájjal, gyöngédséggel tűz fel dol-
mányomra egy kis bokrétát virágokból. Majd 
a közel jövőben láttáin őt, ismét fehér ru-
hában, fején mirtus koszorúval, a mini az 
oltár előtl szűzies szeinerémmel rebegi: 
• holtomig-holtaig« . . 

^Folyt kov.j 
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Andrássy Gyula gróf belügyminiszter 
felismerte ezeket a bajokat és rendeletet in-
tézet a fővároshoz a szegény gyermekek 
ügyében. Ebből a rendeletből, habar a fővá-
rosnak van címezve, érthet az egész ország. 
Mert amit a belügyminiszter a fővárosban 
tapasztalt, az a vidék városaiban még foko-
zottabb mértékben tapasztalható. Ami itt a 
főVárosban a nagy tömegek természetrajzá-
nak csaknem természetes következménye 
gyanánt jelentkezik, az a vidéken még min-
dig a leglázitóbb bajokat is szelíden és meg-
adással eltűrő patriarkáliznius következménye 
És ha a főváros mentségére felhozható, hogy 
a nagy tömegek ellenőrzése az erre hivatott 
közegek korlátolt száma miatt majdnem le-
hetetlen, a vidéki városok ezzel nem ment-
hetik a gyermekvédelem elhanyagolását, mert 
a kis területeken nem olyan legyőzhctetle-
nül nehéz az ellenőrzés. 

Ez a hanyagság, a magyar társadalom 
altruisztukus törekvésével össze nem egyez-
tethető nembánomság okozta, liogv a bel-
ügyminiszter kénytelen volt olyan rendelet-
tel kötelességeikre figyelmeztetni a hatóságo-
kat, amely igen kemény hangon itéli el a 
gyermekvédelem terén tapasztalt ridegséget 
és a mely majdnem ugy hat, mint egy do-
kumentum az ország kullurátlanságáról. 

Leiratában azt mondja a belügyminisz-
ter. hogy megdöbbenéssel értesült arról, 
hogy a tizenöt évesnél fiatalabb gyermekek 
egész tömege a legnagyobb nyomorban siny-
lődik. Hát ez bizony igaz. Nem csak a fő-
városban, de a vidék minden nagyobb váro-
sában valóságos apache-szervczelekbc üldözi 
a nyomor az elhagyott gyermekeket. 

Éppúgy igaz a miniszternek az a meg-
figyelése is, hogy telketlen szülök nemcsak 
gyermekeik tartását és nevelését hanyagol-
ják el teljesen, nem csak erkölcseiket veszé-
lyeztetik, de gyermekeiknek valósággal éle-
tére törnek. 

Ezt a rettenetesen elharapózzon züllést 
meg kell akasztani, gyorsan és erős kézzel. 
Egyelőre természetesen nem tehetnek a ha-
tóságok egyebet, mint azt, hogy az elhagyott 
gyermekeket elhelyezik az állami menhelye-
ken. A belügyminiszter se kíván egyenlőre 
többet, de azt hangsúlyozottan követeli, hogy 
a bürokratikus hosszadalmas eljárástól tar-
tózkodjék, hanem ahol segítség kell, olt 
gyorsan segítsen. 

líJI)Oi\SA(í()k. 
Sárgult papir. 

— M i j n * ->o. 

Szekrényemben sárgult papirkál leltem. 
Abban volt egy kis szürke ibolya, 
A papíron tán vérrel volt felírva 
»Soha el nem feledhetlek soha! 
S ha neked egykoron eszedbe jutok, 
Ugyan mi lesz kegyeleted jele ? 
Oh mondd, igaz hittel, hogy hű emlékem 
Szíved csak némileg betölti-e \ 

E kis száraz virág egykor mily szép volt, 
S előttem mily valódi drága kincs' 
Mikor volt ez '.' nem is olyan nagyon rég, 
Most elporló szeméi, értéke nincs! 
A haldokló természet fájó könye 
Harmatcseppekben hull le reszketőn 
S bár a nap végső fénye szendén tűz rá, 
Mire leér, dérré lesz a mezőn ! 

Dr. I a n y u é Lehótzky Ida. 

— Májú a 20. 

Személyi hír. I)r. K-iemen liéla fő-
ispán vasárnap Szentesre érkezik es hosszabb 
időt fog varosunkban tölteni 

— Városi közgyűlés. Értesülésünk sze-
rint dr. MátetTy Ferenc polgármester junius 
hó 1-én közgyűlésre fogja összehívni a város; 
képviselőtestületet. 

A Kurca élővize. A Kurcának élő 
i vízzel leendő ellátása dolgában tegnap déle-
, lőtt értekezlet volt, amelyen dr. Cicatricis 

Lajos alispán elnökölt. Az értekezleten Szen-
; tes város, Mindszent, Szegvár, Fábiánsebes-

tyén, Magyartés községek, körös—tiszamarosi 
— ármentesitö társulat, az aradi kulturmér-
nökség képviselői voltak jelen. A megjelen-
tek beható tanácskozás tárgyává tették a 
dolgot s az értekezlet közel három órás ta-
nácskozás után végleg elejtette az élővízzel 
való ellátás tervét, meri ennek megvalósí-
tása olyan horribilis anyagi áldozatot kí-
vánna, amelyet nem bírna meg az érde-
keltség. Végre is Káló Gyula főmérnök elő-
terjesztésére abban történt megállapodás, 
liogv a haloméri tiltónál egy vízszivattyú 
gép felállítását hozza javaslatba az érdekelt 
községeknél és földbirtokosoknál. Egy kis-
sebbszerű 4—."»DOG korona értékű benzinmo-
torral hajtandó szivattyú képes lesz felfrissí-
teni a Kurca vizét. 

— Molnár Jenő búja. Ezen a címen a 
»Magyar Hírlap, állandó humoros rovatában 
a következőket írja: Molnár észrevette, hogy 
Szeutiványi Árpád a folyosó pamlagán ülve 
Béla Henrikkel ő róla beszél. Megkérdezte 
később liéla Henriket: 

— Mit szólott felőlem Szeutiványi Árpád? 
— Bizony azt mondta Jenő, hogy saj-

nál téged, amióta balpárti lettél és hogy 
már bizonyosan megbántad, mert napról-
napra soványodsz. 

— En megbántani ' Miből gondoljátok*.' 
— Ugyan? Hisz nóta is van róla. Az a 

cime Molnár Jenő buja« és a szövege kö-
vet kező: 

•Fokosa nyelére 
Támaszkodva mondja 
Mér is adtam magam 
Balparti dolgokra.« 

— A nagy szárazság. Május hónap má-
sodik felében vagyunk anélkül, hogy egyet-
len szem esőhöz lelt volna szerencsénk. A 
májusi esőzés, amely milliókat jelent Magyar-
országon teljesen elmaradt és ha hinui lehet 
Meteor jóslatának, akkor a hónap második 
fele is elmúlik anélkül, hogy esőhöz jutna 
a szomjas föld. Meteor jóslata szerint május 
25-ikc körül zivataros napok lesznek, sőt 
vihartól és jégtől is lehet tartani; de termé-
kenyítő esőre abszolúte semmi kilátás. Ju-
nius elejére is viharokat jósol Meteor, ame-
Ivet úgy mond — tartós szárazság fog 
követni. Bizony, bizony kevés jó remény-
ségünk lehet az idei esztendőhöz is. A tavalyi 
nyomorúságos esztendő úgy l a t s z i k meg fog 
ismétlődni; de ez az ismétlődés még szomo-
rúbb kilátásokkal fenyeget a ránk jövendő 
télre, mint aminő az elmúlt léié volt 

Kitüntetett cselédek. A földmivelés-
ügyi miniszter Hácz Nagy Balázs szentesi, 
Jusztin József csongrádi, Szólik Balázs csanv-
teleki, Antal Lajos mindszenti, Hegyi György 
szegvári és Pál Aulai sövényházi, továbbá 
Laki Imre szentesi, Bihari József szegvári, 
Bugyi Pal szegvári, Csepregi Lajos csany-
teleki és Tóth András kisteleki lakosok, gaz 
dasági cselédek, illetve gazdasági munkások 
részére egyenkint 100-100 korona összesen 
lino korona jutalmat és elismerő oklevelei 
adományozott. A kitüntetésben részesítenek 
részére a jutalom összeget és elisnierőokle-
velel dr. Kelemen Béla főispán e hó 24-én 
vásárnap délelőtl 11 órakor, a vármegyei 
székház nagytermében adja át ünnepiesen. 

— Isteni tisztelet a tanyák közt. Pap 
Lajos református kör lelkész e hó 21-én «1 
e. '.» órakor a kajáni d u 3 órakor az ecseri 
iskolánál isteni tiszteletet tart. 

— Kömivesek és ácsok munkaköre A 
kereskedelmi miniszter legutóbb elvi hatá-
rozatként kimondotta, hogy kisebb kőmives 
munkálatok végzésére jogosított iparosok 
kis és nagyközségekben csakis egy legfeljebb 
két szobából, konyhából és kamarából álló 
oly lakóházat vagy gazdasági épületet épít-
hetnek, melyeknél a szerkezeti főalak közötti 
fesztávolság hat méternél nem nagyobb. 

Diákmulatság. A helybeli állami fő-
gimnázium ifjúsága május 30-án délután a 
Széchenyi ligetben majálist, este pedig a vá-
rosi színházteremben táncmulatságot tart. A 
mulatság jövedelmét a segítő egyesület és a 
torna alap javára fordítják. A majális délu-
tán 3 órakor, a táncmulatság este 8 órakor 
kezdődik. A belépő jegy a majalisra felnőt 
leknek 20 lill. gyermekeknek 10 fillér, az esti 
mulatságra személy-jegy 2 kor. családjegy f> 
kor. nagypáholy 8 kor. kispáholy ti korona 
Felülfizetések a jótékonycélra köszönettel 
fogadtatnak. 

- Hivatalos órák az adóhivatalnál 
A helybeli m. kir. adóhivatalnál a nyár to-
rnán, vagyis junius .-tői augusztus 31-ig a 
hivatalos órák reggeli 7 órától délután 1 
óráig fognak megtartatni 

írásbeli érettségi vizsga a főgimná-
ziumban: Hétfőn kezdődött és ma feje-
ződött be a gimnáziumban az írásbeli érett-
ségi. A szóbeli vizsgálat ideje még nincsen 
kitűzve; de előre láthatóan a jövő hónap 
közepén lesz. 

- Fráter est Szentesen. A jótékony 
nőegylet állal e hó 21-én rendezendő Fráter 
est meghívóil most bocsátotta szét a rende-
zőség. .vz est programja a következő : 1. Pro-
lóg előadja Mátétly Margit. '¿. Zongora nyi-
tány, előadja: Turuay Alajos. 3. Magyar da-
lok" előadja : Fráter Loránd. 4. Féltékenység. 
Vígjáték egy felvonásban. Balázs Ákos Dr. 
Csergő Károly, Lenke felesége Kis Mariska, 
Makár, rajzoló Sarkadi N. Mihály. Pista, bá-
rót hy István. Juci. Mócz Erzsike, .">. Magyar 
dalok, előadja: Fráter Loránd, ti. Virágrege. 
Előadó Nuvobéczky Margit. Egy leány Futó 
Erzsike. Virágtündérek Bukodi Etelka, Gaál 
Irma, Honig Nelli, Káló Margit, Kiss Margit, 
Mecs Balogh Jusztika, Molnár Irén, Ónodi 
Irma. Piti Erzsike, Szvaton Margit, Varadi 
Margit és Vecseri Juliska. 7. Magyar dalok 
előadja : Fráter Loránd. 

Országos rózsa és pelargonium ki-
állítás Budadesten. Az Országos Magyar 
Kertészeti Egyesület által folyó évi junius 
hó 17 21-ig rendezendő rózsa és pelargo-
nium kiállítás iránt álános lévén az érdeklő-
dés, több hazai iparos kérelmére elhatározta 
a rendező bizottság, hogy a kiállításban he-
lyet biztosit a kertészeti iparnak is, amennyi-
ben az a kiállítás keretében alkalmazható 
Különösen diszcserepek, vázák, jardinierek, 
hazai gyártású virágcserepek, balkon és ab-
lakilisz.itésekhez alkalmas edények, fából, tö-
ltőanyagból vagy vasból. Kerti bútorok. Kert-
tervek, amennyiben azok különösen a rózsa 
és pelargonium növények célszerű alkalma-
zasat és föhlhasznását a kertekben és par-
kokban célozzák. A kerlipari cikkek közül 
első sorban a balkon és ablak díszítésekhez 
alkalmas edényekre helyez a bizottság sulvt. 

Ilirek az anyakönyvből. Május 18 
Eljegyeztettek Lantos Mihály József Borsos 
Sz Lídiával, Sípos János Tótli Eszterrel, Fél-
egyhazi Török Imre Janó Mária Magdolnával, 
Deák Gábor Kinee Erzsébettel. Házasságra 
lépt* A Ivis Erdélyi János Pap Eszterrel, Szi-
tógyi fiyőrgj Szabó Zsussánnával, Árgyelláu 
Miklós Kálmán Erzsébettel, Homovics Gusztáv 
Kovács Eszterrel, Dunaháti M Ferenc Pászti 
Juliannával SuühUek Mészáros Eutcr, 
Pósa Islván, (iljlvánAmlrás Fekete Piroska, 
Ádám lio/ália, Drrvnyik László, Papp János, 
K.'IJ.r János, Piti Hona, sinóros Sz. Esztőr, 
/ iros Erzsébet, Tóth >andor, Tóth Ferenc*, 
(ikrek) Malkócs Mihály, Pusztai Julianna, Szé-
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nási Sánnor, Hajdú Kis Májia, Piti Imre, Turi 
Eszter. — Elhaltuk: Mácsai Ferenc 67 éves, 
Tolni ácsi Emma 2 éves, Molnár Aiilal 18 na-
pos, Berezvai György 59 éves, Kosa Józsefné 
Méhész Aozália 78 éves, Szarvadi Mihály 66 
éves, Gólya Sándor 4 hónapos, Yárady Ben-
jámin 7 hónados, Pulya István 7 hónapos, 
Darida Johanna 1 hónapos, özv. Szabó lst-
vánné Győri Katalin 73 éves, Orosz Katalin 
4 hónapos, Német Erzsébet 29 éves. 

Gramophon lemezekből 
folyó hó 10—15-éig bezárólag az alant 
felsorolt újdonságok, jelentek meg : 

Práter Loránd dalai! 
Énekji'« Fráter Loránd. 
„ T e l e van a város akácfavirággal" . . . 
„ T u r i PNarcsa esete" 
, .Ott ahol a f \ a r o s vize" . . . 
„ S z á z szál gyertyát" . . . 
„Viszi a viz" . . . 
„Reggel este" . . . 
„Vár lak , várlak ka rom reszket" • . . 
„E lmegyek ablakod * lö t t " 

Az itt felsorolt gramophon lemezek 
kaphatók: Unterműller Ernő könyvke-
reskedésében Szentesen. (Petőfi szálló.) 

Gazdag raktár Odeon, Favorit, 
Seala, Colunbia, Gramophon és Ly-
rophon lemezekből. A m. t. érdeklő-
dőknek az összes ujdonságoK min-
den vételkényszer nélkül, készséggel és 
díjtalanul lejátszatnak. 3 

— Gyomorbajokat és minden oly bajt, 
mely erjedéssel van egybekötve, leggyorsab-
ban és logbiztosabbau a teljesen ártalmatlan 
»Sirolin-Roche» gyógyítja, mely a bükkfa-
kátrány elég elismert gyógyhatásait tartal-
mazza annak kellemetlen ize nélkül. Méreg-
telen, nem izgató és jóízű. A gyógyszertá-
rakban kapható. 

Irodalom. 
(*) A „Vasárnapi Újság" inajus 17-iki 

száma első helyén Dnka Tivadar arcképét és 
nekrológját közli. Vannak még e számban 
érdekes képsorozatok a bécsi fejedelmi ta-
lálkozásról. a pécsi Kossuth szobor leleple-
zéséről, a londoni magyar kiállításról, a pá-
risi szinészettörténeti kiállításról stb. Szépiro-
dalmi olvasmányok gróf Zichy Géza és Gel-
lért Oszkár verse, Szemere György elbeszé-
lése, Erdélyi Zoltán verses regénye, Fogazzaro 
regénye. Egyébb közlemények történeti tár-
cák Tűit tábornok és Ferencz József diplo-
máciái tárgyalásairól a frankfurti fejedelmi 
gyűlésről, Kossuth Lajos egy levelének facsi-
mile mása tárcacik a hétről s a rendes 
heti rovatok: irodalom és művészet Közin-
tézetek egyletek, Sakkjaték, Képlalány Egy-
veleg stb. «Vasárnapi t'jsag» előfizetési 
ára negyedévre négy korona, a »Világ-
króniká»-val együtt négy korona 80 fillér. 
Megrendelhető a «Vasárnapi l jsag- kiadó-
hivatalában Budapest IV., Egyetem-utca 4.) 
sz. Ugyanitt megrendelhető a «Képes-Néplap» 
a legolcsóbb újság a magyar nép számára 
félévre kel korona 40 fillér. 

Mohleple akták. 

Egy 1802. évről ránk maradt feljegyzés 
érdekes adatokat szolgáltál az akkori gazda-
sagi viszonyokról. A feljegyzés következő 
adatokat tartalmazza 

Volt a mull 1801-dik Esztendőben őszi 
vetés pozsonyi Mérőben 13.354 

Tavaszi árpa vetés pozsonyi mérő 8140 
Zab vetés pozsonyi mérő . . . 5200 
Mindezekből Középszerű esztendő 

lévén, Búzában termett Pozsonyi Mérő 46.738 
Árpában termett pozsonyi mérő 28.490 
Zabban termett pozsonyi mérő 18.240 
Bevéttetett ezen Esztendőben 

Hold Földek 8903 
Külső Barom Csorda vagyon 7 
Bejáró Tehén Csorda . . . . 4 
Ezeken Bika Vagyon mind öszve 78 db. 

Melyekből 10-ed fű 1 » 
9-ed » 1 » 
8-ad » 7 » 
7-ed » 19 » 
6-od » 7 » 
5-öd » 17 » 
4-ed » 13 » 
3-ad » 13 » 

Fűz fák ültettettek 2360. Ezekből 
maradtak meg 1550 

Akácfák ültettettek 130. Ezekből 
maradt meg 60 

Eper Fák ültettettek 240. Ezekből 
maradtak meg 25 

* 

Feljegyzése 
Azon Öszi és Tavaszi nemeknek Hámos 

és Méneses Lovaknak, Jármos Ökröknek s 
egyébb Naturáléknak, melyek I. szeptember 
1803 Nemzetes Birák Uraimék által ínven-
taltatván, Piti István Eskütt Bitó Urnák szám-
adása alá resignáltattak : 

No. 1. A mull Esztendőben Búza 
termésből jött által Búza . . . . 392 véka 

No. 2. A mull Esztendőbeli Zab 
termésből jött állal 430 véka 

No. 3. A mull Esztendőbeli 
Széna termésből jötl által (egy sze-
kér széna 40 Rudasos) . . . . 235 szekér 

No. 4. Búza Szalma . . . 9 öli, 
No. 5. Zab Szalma . . . . 14 öli 
No. 6. Tölgyfa szálak . . . 2drb. 
No. 7. Fenyő száll . . . . 100 » 
No. 8. Zsindely jött által 1509 » 
No. 9. Éget tégla által . . 21.000 » 
No 10. Mész 13 köböl 
No. 11. Gyékény 200 kéve 
No. 12. Nád 3000 kéve 
No. 13. Tűzi öl fa . . . 68 öli 
No. 14. Itten a Városon Ko-

csi Ló 14 drb. 
No. 15. Szegeden Mindszent 

községével közös ló 4 drb. 
No. 16. Jármos Ökrök . . 12 drb. 
No. 17. Méneses Lovak in 

summa 30 drb-
Sipl. Per Josephuoi Hollik. 

Oppodi Szentes Jur. Notarium 
* 

Nagyapáink is megszorultak néha, de 
mi volt az akkori adósság a mostanihoz ké-
pest? Egy millión alól ma nem is adjuk, 
akkor 17 480 frt. volt. Az okmány ezeket 
tartalmazza : 

Szentes városának Passivutn adóságai, 
melyekkel még most is némely Privátus Em-
bereknek tartoznak 

Verner Jósefnek 400 frt. 
(Ezen kivül 3 Esztendei Interes 72) 
Verner Jósefnek isméi . . 139 » 
Tettes Nemes Vármegyének 2000 » 
A Fábiáni Cassának . 480 » 
Kontz Istványnak . . . . 1000 > 
Keresztes Jánosnak . . . '¿34 » 
Szénási árendában . . . . 6558 » 
Szénási árendában 1813 Esz-

tendőről 83 » 
Bárányok Arába 2204 » 
Esztendei szék árába . . . 3600 > 
Pataki Tutornak 150 » 
Soós Péter Tutoruak . . . 140 » 

Öszvesen: 17.480 frt. 

A kis méltóságos asszony. 
— Regéuy. — 
Irta: Sima Júlia. 

(Folytatás ) 

Megint irigykedhet a tekintetes asz-
szony! — gondola villámgyorsan. 

Nagyon hamar megváltozott a véle-
ménye ! 

Nem a szokásos, jólismert dalt hal-
lotta ! 

Meglepetve kiugrott az ágyból és kí-
váncsian kémlelődött az ablak fügönyökön 
belül. A sötétség miatt nem ismerhetett egy 
alakot sem fel. A dal is ismeretlen volt ele-
inte, csak többszöri ismétlés után ismerte 
meg. 

— Hogy is szól ez a dal ? — kérdé ön-
magától. — Igen, igen már tudom; Hidd el 
rózsám sokat meg siratsz. 

— Én? Ugyan kit? — Könytől ázik az 
a drága arc . . . Mi féle dal ez ? 

Hirtelen egy sejtelem villan meg az 
agyában. 

— Ernő leszi ezl! 
A fogai össze koccantak, reszketve bujt 

vissza az ágyába. Fejére húzta a kékselyem 
paplant, hogy ne hallja a zeneszót. Zúgott, 
szédült a feje. Fájdalommal telt meg a szive 
és zokogva temette arcát a párnájába. 

Nem ludta maga sem miért sir. Szé-
gyenlésre méltó dolog nem történt. Egy 
szerelmes fiatal ember azt uiuzsikáltatja: 
Hidd el rózsám sokat megsiratsz . . . Mi 
van ezen sírni való ? 

Ön maga is ezen tűnődött, amint a sí-
rást abban hagyta. 

— Magamat nincs okom siratni. — Gon-
dola midőn már megnyugodott. — Kit sira-
tok hát? 

A szive megdobbant, és felsóhaj hagyta 
el ajkait. 

— Szegény Ernő! Bizonyosan nagyon 
faj a szive. Mennyit szomorkodhat — mi-
attam. 

Ezer éz ezer gondolat fordult meg az 
agyában. Nyitott szemekkel várta a vira-
datot. 

— Oh! Csak Kálmán is felkelne korán! 
— Óhajtotta banatosan. 

— Mint szeretnék vele beszélni i 0 
tudja bizonyosan Ernő tette-e ezt, és miért ? 
Talán bosszúból! Talan . . . gyűlöletből. 

Erre a gondolatra megborzadt. 
— Oh ! ha már gyűlöl! 
Ez a gondolat jajdalommal tolté el 

szivét. Maga is csodálkozott azon ; miért fáj 
az a gondolat, hogy Holló gyűlöli — nem 
szereti többé ?! 

Erre a gyötrő kérdésre, a szive adta 
meg a feleletei. 

— Mert szereted! 
Hiába ! — Sóhajtott szomorúan. — 

Hiaba is szeretném! Ó nem méltó az én 
szerelmemre! — — Oh! ha ő volna 
gróf! 

Alig varia, hogy reggel legyen, nyom-
ban felöltözött es a Kálmán szobájához si-
etett. Azt hitte, hogy az még alszik és emi-
alt erősen kopogtatott az ajtón. 

Nagy meglepetésére azonban a szoba 
ajtaja gyorsan felnyílt és Kálmán teljeseu 
felöltözködve allt előtte. 

Jó reggelt húgom! — Köszönté a 
meglepetve rá néző leánykát. 

Honnan van e korai latogatás? 
Veled kell beszélnem, — monda 

csendesen Adél. 
Parancsolj! — Kendelkezésedre ál-

lok I - És Kálmán kezénél fogva a szobá-
jába vezette a bugát. 

— Ugy latom a hugocskám nem aludt 
goudolá a fiatal ember. — Nagyon sápadt. 
A zene meglette a hatását. — Fennhan-

gon pedig udvariasan megkérdé : 
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— Miben lehelek szolgálatodra ? 
— Kálmán! — Suttogá Adél. — Mond 

meg, Ernő muzsikáltatta nekem ezt: Hidd 
el rózsám sokat megsiratsz ? — Ks nézett a 
bátyjára alázatosan esdve. 

Kálmán, aki őszintén sajnálta a Holló 
szenvedéseit, jóleső érzéssel felelt: 

— Ernő I 
Majd pedig, kissé gúnyosan megkér-

dezte : 
— Hogy tetszik a dal ? 
A leány kezeibe temette az arcát. Nem 

akart telelni erre a kérdésre, hanem inkább 
ő kérdezett: 

— Mondd meg Kálmán, gyűlöletből tette 
ezt Ernő ? 

Kálmán, bizonyos kárörömmel nézett a 
sápadt, szomorú leányra. Megelégedéssel 
vette tudomásul, hogy a Holló szenvedései, 
egy kevéssé legalább — kárpótolva vannak 
az Adél nyugtalanságával. 

— Azt már nem tudom, — feleli cini-
kusan, — de valószínűleg nem a boldog 
szerelem késztette erre a tettre! 

(Fo ly t , köv.) 

Iskolai értesítések. 
Szentes város iskolaszéke az líM)7/8-ík 

tanév évzáró vizsgálatainak határnapját az 
alantiak szerint állapította meg. 

L Tanyai iskolákban: 
a) 1908 május 23-án délelőtt a tőkei-, 

délután a zalolai iskolákban. 
h) Május 26-én délelőtt az eperjesszéli-, 

délután a királysági iskolákban. 
c) Május 26-án délelőtt a derekegyház-

oldali-, délután a dónáti ilkolákban. 
d) Május 27-én délelőtt a kajáni-, délu-

tán a belsőccseri iskolákban. 
e) Május 29-én délelőtt a berki iskolában 
E vizsgálatok délelőtt 9 órakor, déliilán 

pedig 11 órakor kezdődnek. 
11. A polgári iskolánál pedig a vizsgák 

rendje a következő : 
a) Junius 15-én délelőtt az 1-ső, délután 

a lll-ik osztályok vixtgálatftL 
b) Junius 16-án délelőtt a II., délután a 

IV-ik osztály vizsgálatai. 
c) Junius 21-ik napján délelőtt 10 óra-

kor a záróünnepély. 
Az osztályvizsgák délelőlt 8 órakor, dél-

után 3 órakor kezdődnek. 
A kézimunka kiállítás az osztályvizsgák 

tartama alatt egész napon át nyitva áll. 
E vizsgálatokra az érdekelt szülőket, va-

lamint a tan- es nevelésiig barátait tiszte-
lettel meghívjuk, és szívesen latjuk. 

A városi iskolaszék 1!H)8 május 11-én 
tartott üléséből. 

Dr. Lakos Imre 
i sk . jegy z 5. 

H I R D E T É S E K 

u 1908. ovi tavaszi és nyár idényre. 
1 s/elvény 7 korona 
1 szelvény 10 korona 
1 s/elvrnv 12 korona 
1 s d \ é n y lí> korona 
1 szelvény 17 korona 
I swIvi'Hy i s korona 
1 ur lvcny 2u korona 

í g y s z e l v é n y 
3*10 m . h o s s z ú 
tatjai W.drjh6-
h.i (Katiit. nad-
rág é. mellény) 
alefe.ido. ctaK 

kamgaint jt'>. »il>, gyári Arikon k.ild a mint 'meg-bízható és jiolid cég mindenütt ismert posztó-cyári raktár 
SIEGEL-IMH0F Brünn. 

Minták iniyen és béraanlva, 
A* elínyőK. • mrl.rkr a mai(.'iM,e J élver. hí azóvetszáksegletét közvetlen Sleéel-lmhof rég-nél, «gyári jTicon rendeli me*. i. en < !-ntékenyeT 

Üzlet megnyitás. 
SIMA ANDOR villamos szerelő 

értesiti a n. é. közönséget, hogy 
villára felszerelési üzletét megnyi-
totta. A legjutányosabb árak mel-
lett elvállal minden a viliara fel-
szerelés körébe tartozó munkála-
tokat: vezeték áthelyezés , vi lágí-
tás berendezés , l e szere lés , vi l la-
m o s c s e n g ő berendezés , állandó 
raktáron tart csil lárokat. 

Lakás I. kerület, Bocskay utca 
15 szám. (Régi szám I. t. 27(>. sz.) 

Házeladás. 
III. ker. Sarkadi N, Antal utca 11 sz. alatt 
özv. íiötzl Illésné-féle ház eladó, esetleg 
bérbe kiadó. Alku köthető Dr, Péter Albert 

ügyddvéel. 

Értesítés. 

A legrégibb és a 
legjobban értesült 
m a g y a r újság 

^ G Y E Í É R T f ö 
A társadalom minden 
körében egyformán 
kedvelik. A magvar 
családok hírlapja.' • . 
ELŐFIZETÉSI ÁRA egy hóra 2 K. 40 f. 

Főszerkesztő Dr. Pap Zoltán 
Szépirodalmi főmunkatárs Eötvös Károly. 

Kér jen MITATVANYS/AMí >T. 

Nagy elterjedellsége folytán hirdeté-
seivel minden iparos és kereskedő az 
Egyetértésben biztos eredményt ér el. Min-
den cikk hirdetésére alkalmas, mert ol-
vasó közönsége vegyes. Kérjen hirdetési 
prospectust, 

Értesítem az építtető közönséget, 
hogv nállam k ö z ö n s é g e s é s s z a b a d a l -
mazott t e tőcserép azonnali szállításra 
bármily mennyiségben olcsó áron kap-
ható. 

A Tiszán jó minőségű száraz ha-
s á b o s bükk tűzifám megérkezett. 

Csépléshez ajánlok első rendű 
lupényi d a r a b o s szenet . Egész vaggont 
és kíssebb mennyiségben is. 

A jövő télre pedig légszeszgyári 
Coaksot lehel nállam előjegyezni. 

SzéKely József, 
f a k t r e s k e d ő . 

özv. Rácz Ferencnének 
nagytőkéi és veresegyházi földje ez év Szent 
Mihály naptól kezdve több évekre haszon-
bérbe kiadó. — Értekezni lehet III. ker 1. 

Petőfi Szálló mellett 3V1 

mwmm 
N x i i I M H I M N J ó f ^ e l n e k 

A szentesi határban lévő 80 hold szántó-
földje 2 részletben is örök áron eladó. 
Esetleg több évre haszonbérbe kiadó 
Értekezni lehel a tulajdonossal Kun-

szentmártoni lakásán. 
5 - 3 5 

| K i n t l ó föld. 
Vasúti á l lomás mellett, 32 ka-

tasztrál is hold kíltinő fekete szántó föld. 
:i rajta levő hinvaepíílclekkel együtt 
jutányos áron kedvező li/.etesi feltéte-
lek melleit e ladó. Erleke/.ni l e h e l e 
lap kiadóhivatalában. 

Egy 
ügyes és jó családból 

való fiú tanulóul fel-

vétetik, Grubmül ler Józse f 

borbély és fodrásznál. 

Nők keresnek! 
íiépkötés által a családi körben 

20 koronáig hetenként 
A gép megvételénél garanciát 
kap a munka folytonos átvé-
telére és oktatásban részesül. 
A távolság nem határoz, min-
den egyénnek alkalmas, még 
hivatalnokok családtagjainak 
is! Minden nagyobb kiállítá-
son, a legmagasabb kitünteté-
sekkel kitüntetve. Számtalan 

elismerő- és köszönetlevél. 
Kérjen prospektust NY. 21. 

N H i ö m l o r l V r 
Wien, VI., Nelkengasse 134 

Tájékozást nyerhet és a 
gépet megtekintheti Dóczi B. 
Lajos képviseleténél bercsényi 
ul 17. ti 

l l i r < i H < ; « c k H 
a legolcsóbb áron vesz IVI 
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Nyomatot t Vajda Bálint utódánál S z e n t e s 1H0*. 




