
Szentes, 1908. XXXVIII. évfolyam, 213. szám Csütörtök,, m á j u s 2 8 . 
Előfizetési árak: 

H e l y b e n : 
hgész évre 10 kor., fél évre 
5 kor., negyed évre 2 k. 50 f. 

Vidéken : 
Kgész évre 12 kor., fél évre 
6 kor., negyed évre 3 kor. 

Egyes szám ára 10 fillér. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda B. Utóda könyvnyom 
dája Szentes, Kossuth-téi 

Egyes példányok kaphatói 
Lapunk könyvnyomdáját; n 

valamint lapkihordóinknit 
kiknél lapunk előfizetésre is 

megrendelhető. 

Megjelenik hetenkint kétszer : 

csütörtökön és vasárnap, 
a kora reggeli órákban. 

Felelős szerkesztő : Főmunkatárs: 

SIMA L Á S Z L Ó HEGYI A N T A L 
Hirdetések árát, 

valamint nyilttéri közleményeket kiadóhivatalunk méret 
szerint a legjutányosabhan számit. 

Az asszonyokért. 
— Jun ius 3. 

Nincs aktuálisabb kérdés ma a cse-
¿jSügynél^ Százszor írhatunk róla és ínég , 
inindig nem elég. Ha megszavaztatnák 
Szentes asszonynépét s szabad választást 
engednek számára a nők szavazat joga s | 
a cselédmizéria megszüntetése közölt: óri- j 
ási mód túlnyomó többséget fog kapni ez I 
a második helyen említeti női aspiráció. 

Anyánk, nagyanyánk korszaka is ne-
héz idő volt már, visszamenően egész a 
jobbágyság felszabadításáig. .r)0—60 esz-
tendő óta állandóan aktáális társalgási 
matériája a magyar uri asszonyoknak a 
cseléd. Csakhogy ma már nem a jó, meg 
a rossz cselédekről van szó, hanem arról 
hogy nincs cseléd, 

Igenis, hogy nincs. Se jó, se rosz. 
Legalább itt ez az állapot s hogy ez mit 
jelent, azzal minden háziasszony a maga j 
keserves tapasztalatából leljesen tisztában 1 

van. 
Régi tétel, hogy egészen független 

embernek csak az mondhatja magát, aki 
semmiféle dolgának elvégzésében nem szo-
rul másnak a segítségére, vagyis megélhet 
cseléd nélkül. Sivalagbeli aszkéta élet ez, 
akár a jámbor szenteké s a vallási meg-
győződés, önkinzó rajongás szenvedélye 
nélkül, önként kevés halandó szánja rá 
magát. 

Megszoktuk mi, hogy a ház körül, 
személyes kényelmünkre szolgáló apró 

cseprő leendőket erre fogadolt, egy vagy 
több cseléd végezze el. 

Igy volt ez az idők beláthatatlan tö-
megén keresztül s ezenközben kifejlődött 
az a szép és humánus joggyakorlat, amire 
a szó-eredet is utal, hogy a cseléd a csa-
lád alkotó része, hív sorsosa a gazda örö-
meinek, balszerencséjének s a köztük való 
benső bensőkölelék nem pusztán a benső 
kötelék nem pusztán a szolgálati dily sza-
bályozta bérszerződés. 

A csel .'d-család érzelgős korszaka el-
múlt, mindörökre el. Ki volt az oka el-
múlásának? Nyilván se a gazda, se a cse-
léd, henem az életviszonyoknak egyetemes 
megváltozása. 

Nézzük a falusi cseléd erkölcsi felfo-
gását. A béres, igás kocsis, pásztorember 
mélységesen lenézi a belső cselédekel. Mi-
ért? Mert ezek a legmegalázóbb, személyes 
szolgálattételre vállalkoznak. 

Az emberi méllóság érzetének minél 
szélesebb és mélyebb rétegekben végbe-
menő fölébredése óriási pusztítást idéz elő 
a cselédi anyagban, 

Aki csak két keze munkájával meg-
bírja keresni a maga szerény élet szük-
ségletét, akár gyárimunkás, akár napszá-
mos formában, szivesebben marad maga 
ura, mitnhogy könyű módon, uri lakásban 
bő koszion cselédkedjék. 

A másik okfeje a cseléd-nincstelenség-
nek Amerika, Tudja már azt a cseléd erre 
felé is, főleg a nőcseléd, hogy az újvilág 
nem a nehéí munkásnak aranybányája, 
hanem azoknak az Eldorádója is, akik ott, 

a szabadság hazájában, rászánják magukat 
a cselédi állapotra. 

Érthető ennélfogva, hogy a cselédál-
lomány nemcsak számra, de minőségre 
nézve is hallatlanul lehanyatlott a leg-
utóbbi 8—10 esztendő alatt. 

S ha már van cseléd, olyan a milyen, 
a bére ugy felszaladt, hogy a középsorsu 
polgári családok tehetségét túlontúl meg-
haladja. 

S ez a béremelés nem is egészen ter-
mészetes és normális. Jókora része van 
benne a cseléd közvetítés rendezetlen, im-
morális és ellenőrizhetetlen intézményének. 

A cselédszerző ma akkor keres, mi-
kor a cseléd a helyét változtatja. Az ő 
érdeke az, hogy mentfll több és sűrűbb 
helyváltozás legyen. Ezen alkalmasint csak 
ugy lehelne segileni, ha a »szerző« nem 
azért s azután kapná a maga »tantiéme«-
jét, hogy cselédet szerzett, hanem azon 
időtartain szerint és után amennyit az 
általa hozott cseléd a maga helyén eltöl-
tött. Talán szerzői dijai csak az időtartam 
szeriül és után. amennyit az általa hozott 
cseléd a maga helyén eltöltött. Tehát szer-
zői dijat csak a gazda fizessen, de idő-
kulcs szerint. 

A cselédkérdés mai stádiumában a 
legáltalánosabb érdekfi s a legégelőbb tár-
sadalmi probléma. 

Mivel se nevelés, se szokás szerint 
nincsenek berendezkedve a mi háziasszo-
nyaink a cselédségtől független önkor-
mányzatra, gondolkozni kell arról, mi a 
teendő az átmeneti korszakra, amíg belé 
törődünk abba a szocialisztikus, de nem 

A »SZENTESI LAP" TÁRCAJA, 
A szerencse fia. 

Irta: I I — i N i i i t n . 

(Folytatás ) 

Faluhelyen, télviz idején, mikor térdig 
ér a sár, és sem ember, sem állat mozdulni 
nem lud, akár a templom is leéghet, nincs 
a ki oltani birja, hát még ha a veszedelem 
éjszaka tör ki! ? . . 

És Hosta Barnabás a »szerencse fia«, I 
egész családjával együtt egy csűrben töltötte 
az uj esztendő első éjszakáját. 

Mikor magához téri, eszébe jutott, hogy-
ha egy pár órával később üt kí a tűz, mikor 
már alusznak talán valamennyien elpusz-
tultak volna. Felsóhajtott és azt mondta 
• Mégis szerencsém van. Mas embernek most 
ott porladnanak a csontjai a zsarátnok kö-
zött « 

És nekilátott, hogy kireparálja a rosz-
szul kezdődött uj esztendőt 

Csakhogy igazán keserves ujeszlendő 
volt az. A bolond fátum, a mi eddig mesz-
szire elkerülte, egyszerre megjött és mint 
egy fáradt utas, letelepedett nála, hogy isten-
igazába. kipihenje magát. 

Xavfcsszal a lépfene elhordta jószága 
felét, nyáron az aszaly kifonnyasztott a föld-

iéin mindent s a mi megmaradt azt megette 
az egér. szőlőt, kukoricát tönkre lett a jég, 
ugy, hogy mire ősz lett, akkorra Hosta Bar-
nabás már egészen tisztában volt azzal, 
hogy miféle fenevad legyen a fátum. 

Hanem mindez nem igen hozta ki a 
sodrából ezt a boldog embert. Ugy beleette 
már magát a lelkébe az a rendíthetetlen vé-
lemény, hogy a szerencse neki jó barátja, 
hogy minden ujabb csapásra ezzel feleli 
»Még nagyobb is érhetett volnál« Ks ma-
radt tovább is a »szerencse fia«, a kinek a 
múltban megtette magát 

A rákövetkező év még rosszabb volt. 
Ki lenne kíváncsi a kegyetlenségek ama so-
rozatára a melylyel a fátum meggyötör egy 
embert, a kit tönkre akar tenni? A vége 
az lett. hogy mielőtt az uj tavasz Illata fel-
támadt volna a fűnövéssel, Hosta Barnabás-
nak elúszott az egész vagyona. 

Minden, a mi megmaradt belőle, alig 
volt elég arra, hogy egy bérlet első évi előre 
fizetendő részletét fedezze vele. De Barnabás 
aki el volt ragadtatva, hogy egykori föl-
desúr létére, most legalább egy jó bérlete 
akadt, kiűzetvén az első részlelet, összedör-
zölte a kezeit és felkiáltott Milyen sze-
rencse! . . .« 

Kijővén azonban a második bérfizetési 
határidő, Rosta Barnabás ugy találta, hogy 

a lűzesel óta nem gyarapodott meg egyéb-
bel mint időközben születeti két fiacskájá-
val, akik hatalmas étvágygyal rendelkeztek, 
valamiképen a többi nyolc gyermek is. 

Összesen tiz gyermek csakugyan nagy 
kincs, kivált ha már mind munkabíró, a ki 
nekilát a kenyérkeresetnek. De Barnabás 
gyermekei kozt a legidősebb leányka még 
mindig nem volt több tizennégy évesnél, a 
többi pedig ama bizonyos sokszor emlege-
tett orgonasíp módjára következett egymás-
után, hol fin, hol leány, de mindig kisebb és 
mind egyformán éhes. 

A tizennégy éves leány már segített 
itt-ott az édes anyjának, de biz abban még 
több volt a rontás, mint a pénzt érő. Hiába 
tanulni nem lehet másképen. 

Barnabás elnézte néha a gyönyörű 
gyermeket és lelkében ujongva, mondogatta: 
»Szerencse, hogy leány! Maholnap férjhez 
megy valami gazdag emberhez és segitve 
lesz rajtunk*. Hanem azért a bérösszeget 
nem bírta kifizetni és azon vette észre, hogy 
kint van a szűre a szabad ég alatt: le is ut, 
fel is ut. 

F.kkor történt, hogy a szerencse me-
gint rámosolygott egy kicsit s kacér játéká-
val uj lelket öntött a már-már csüggedő 
családapa. 

(Folyt kOv,) 
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távoli jövőbe, amikor se j ó , se rossz, se 
drága, se olcsó cseléd nem lesz. 

A vidék több gócponlján megindult, 
hástartáspótló közös konyha az egyik re-
médíumnak látszik, de csak látszik, mert 
valójában ez essknem kivihetetlen, amint 
már sok példa mutatja. 

Hogy valami helyes és végleges meg-
oldás kellene az lény. Hogy ez egyik leg-
fontosabb feladat az is tény. De sok idő 
fog elmúlni akkorig, uiiglen a cseléd kér-
dés rendezve lesz és asszonyaink elégedet-
tek lesznek. 

Városi közgyűlés. Rövid nem egészen 
két órát vett igénybe a város hétfői közgyű-
lése. Igaz, hogy a tárgysorozat legnagyobb 
részét, melv földek eladására vonatkozott le 
kellett a napirendről venni, miután kevesen 
voltak a varos atyák. A közgyűlésen külön-
ben tudomásul vették a polgármesteri éves 
jelentést, az adókivető bizottságba tíurián 
Lajos és Füsti Molnár Lajos képviselőket 
választották be, megalakították az iskola 
gondnokságot. Elutasította a közgyűlés ez-
után a kéményseprők sepretési dij felemelés 
iránti kérelmét. A Sarkadi N. Mihály örö-
kösök tértiéről per egyezség alapján 530 
koronát törüli a közgyűlés. A halőrök fize-
tése 50—50 koronával felemeltetett. Arudy 
Kálmán rendőrfőkapitány ujabb hónapi sza-
badsagot kapott. Hosszú vita fejlődöli ki a 
népgyűlések helyének dolgában. A képvise-
lőtestület akként határozott, hogy a népgyű-
lések ezentúl kizárólag ezentúl a tyukpiac-
téren lesznek tarthatók, kivévén a város 
országos képviselőjét, akinek jogában áll 
beszámoló beszédéd ezentúl is a Kossulh-
téren megtartani. 

I Í J l l ( ) i \ v S A ( j O k . 

Dalok az akácfavirágról . 
— j 

l. 
Fehér sátor alatt 
Járok minden este, 
S elmerengnék ha a 
Halvány hold nem lesne, 
Álmodnék a lelkem 
Sóvárogva, vágygyal . . . 
«Tele van a város 
Akácfa virággal*. 

Valamikor régen . . 
Nincs is tán egy éve, 
Boldogabban jártam 
Az este csendjébe. 
Sokszor beszélgettem 
Azzal a kis lánnyal. 
Tele volt a város 
Akkor is virággal. 

Halkan beszélgettünk 
Egymás mellett ketten, 
Ugy eltűnt az idő 
Boldogan felettem . . . 
Elkábított sokszor 
A fa illatával, 
Tele volt a város 
Akácfa virággal. 

És mikor vége lett 
A beszédnek szónak 
S elváltunk, hogy újra 
Találkozunk holnap, 
Megittasult lelkem 
Alig birt magával, 
Együtt álmodott az 
Akácfa virággal. 

S most, hogy újra nyilik 
S tele van az utca, 
Eszembe jut szivem 
Kedves . . régi múltja . . . 
Bár ugy tele volna 
Lelkem most is vágygyal 
Mint az akácfa is 
Tele van virággal. 

Hull az akác virág, 
Száll az édes illat. 
Amely engem olyan 
Szép álomba ringat. 
Zöld lomb van mindenütt 
A szép akácfákon, 
Én tavaszkor mégis 
A sárga őszt látom. 

Ezer virág hervad 
A fák alatt szerte, 
Pedig dúló vihar 
A fát nem is verte, 
Elrepült az illat, 
Semmi szép nincs rajta . . 
Hej' az akácvirág 
Sok könnyem kicsalta! 

Sok bánatos sóhaj 
Hagyta el a lelkem. 
Mert szivem sebére 
(ivógyirt sohse leltem, 

Mikor tavaly nyilt az 
Akácfa virága, 
Nem volt az én szivem 
Ilyen nagyon árva . 

Kiss Jenő. 

— J u n i u a 3 

— Kiss Áron *fv A debreceni református 
egyház kerület püspöke Kiss Áron élete 93 
évében szombaton meghalt. Az agg főpap 
hosszú időn át betegeskedett s ugy halála 
nem jölt váratlanul. — Kiss Áron 1892 óta 
töltötte be a tiszántúli egyházkerület püspöki 
székét s ugyanez idő alatt volt a debreceni 
egyház lelkésze. A halálhír vasárnap érkezett 
meg Szentesre, amikor is a gyászlobogót rög-
tön kitűzték a templomra s tizenegy órakor 
megszólalt a nagy haraug, hirdetve a püspök 
halálát. A püspök temetése ma délelőtt ment 
végbe. A temetésen a szenlesi református 
egyházat: Futó Zoltán lelkész, Zolnay Károly 
főgondnok, Joó Károly kántor és fíúzs M% 
Sándor presbiter képviselték. Ma reggel 7 
órakor a templomban gyászima volt, 

— A tisztújítás jogerős. a május hó-
nap 15-én megtartott tisztujitás elleni feleb-
bezési határidő hétfőn járt le. A tisztujitás 
ellen felebbezést nem adtak be s igy a tiszt-
ujitás most már jogerős. 

— Vizsgák a református iskolákban. 
A szórványosan előforduló kanyarós meg-
betegedések folytán az alispán elrendelte az 
elemi iskolák bezárását. E rendelet folytán 
a református iskolák záró viszgái már ma 
megkezdődtek és holnap folytatva pénteken 
már ma megkezdődtek és holnap folytatva 
pénteken már be is fejeződnek. A vizsgákat 
ez alkalommal az egyes iskolákban tartják 
meg. A vizsgák sorrendje a még hátra lévő 
kél napon : Junius 1-én d. e. 7 órakor Varga 
József, Falábú Sándor, fél lü órakor Takács 
János, Kabai Endre, d. u. 3 órakor Nagy-
Margit k. a. Kuli Ferenc. Június 5-én 7. óra-
kor Szabó Lajos, Varga Ferenc, fél 10 óra-
kor Kornó Róza k. a., Vecseri Lajos, d. u. 
3 órakor Varga Béla és Berezeli Károly ta-
nító iskolájában. 

— Pályázat internátusba való felvételre 
A Dmke. makói diákotthonába az 1908-9 
elemi iskolai évre 160 gimnáziumi, esetleg 
elemi iskolai tanuló vétetik fel Az ellatasi 
dij havi 3f>, beiratási-, orvosi-, hulorhaszna-
lali dij évi 10 korona. A felvételt kérő bé-
lyegtelen folyamodványok iskolai bizonyit-
ványnyal, születési és I. osztályú tanulóknál 
űjraoltási bizonyitványuyal felszerelve 1908. 
évi julius 10. napjáig adandók be a Dmke. 

Négyszáznyolcvan forintot nyert a kis 
lutrin s ezel a kerek tőkepénzzel és tizen-
ketted magával felsietett a fővárosba, hogy 
hivatalt keressen, azt ugyan nem kapott, 
hanem a felesege, a kiben volt némi élel-
messég, tervet gondolt ki, mely nagy válto-
zást idézhetett volna elő mindnyájuk sor-
sában. 

Nyolcvan forintot megemésztett az uta-
zás meg egyébb tengernyi költség, de ma-
radt még négyszáz. Ezért veitek egy szatócs-
boltot, a minek mindjárt meg volt az a nagv 
előnye, hogy nem kellett aggódni a napi 
koszt miatl, mert a bolt szükség esetében 
éléstárnak is bátran beillett. 

Telt mull az idő, az angyalarcu le-
ányra rámosolygott a tizenhatodik év első 
hajnala és rámosolyoglak még ezenkívül 
sokan, a kik nagyon felületes ősmerelség-
ben voltak a hajnallal. 

Rosta Barnabás nemsokára azl kezdte 
észre venni, hogv nagy baj az, mikor egv 
kis leány olyan túlságosan szép. 

Nem gondolt már a dúsgazdag kérőre 
mert volt annyi esze, hogy ne a grájzlerá-
jok tájékán sejtse őket : de annál többet 
töprengett valami máson, a mi nagyon ösz-
szeszoritotta becsületes szivét 

Bizony az a kis leány napról-napra 

ábrándosabb, idegesebb, türelmetlenebb let ; 
sokat sírt és nem titkolta, hogy azéri busul 
mert nagyon unalmas az élete. A dolog vé-
gét is mindig lanyhábban fogta, titokban 
pedig regényt olvasott, mialatt az imádsá-
gos könyvet a por lepte. 

Egyszer Barnabás, aki nem nézhette, 
hogy szegény felesége mennyit mos, vasal 
másokra, inig a »kisasszony« tétlenül leb-
zsel megdorgálta az angyalarcu leányt. 
Mikor másnap hajnalban felkelt, egy levelet 
talált az asztalán. Kedvence irta 

»Nem birom ki ezt az életet, öngyilkos 
leszek Bocsássatok meg és imádkozzatok 
értem, a ki a Duna nedves sírjában fekszem 
örökké! . . .« 

Barnabás majd meghalt fájdalmában. 
Hanem mikor a rendőrségnek bejelentvén a 
dolgot, hazafelé menet betért egy temp-
lomba, engesztelő imádságába beleszőtte 
•Talán még szerencse! Ki tudja hova 
tévedt volna, a szegény meghasonlott kedé-
lyű leány! . . . 

Hetek múlva megtalálták a holttestet, 
csak a szép szőke hajáról lehetett akkor 
már ráismerni, de Rosta Barnabás mégis 
ráismert. Tizenegyed magával csendes zo 
kogás közt kisérte ki a temetőbe a tizen-
kettediket, a legszebbet, a legkedvesebbet, a 

kire nézve olyan nagy szerencse volt, hogy 
meghalt. 

Jölt azután a fátum megint. A szatócs-
boltot megette a sok éhes gyerek, kípusz-
titolta mint a sáska. Barnabas nem hirta 
hallgatni a kenyér után való siránkozást 
és nagy elhatározásra jutott. Egv öreg 
hordár utasítása nyomán, a ki a szatócs-
boltnak törzsvásárlója volt, felvétellé magát 
a közszolgák közé. Leüzette a piros sap-
kaért járó illetéket és különös kedvezmény-
képen kiállították egv előkelő utca sarkara, 
a hol sok nép járl és a mely körül nagy 
uraknak volt a lakása. 

A hordárság nagyon jó keresetforrás. 
Három forintot számit egy napra, abból 
mái urasan él, aki szegény ember, kivált ha 
a gyermekek is megpróbálkoznak lassankint 
a kenyérkeresettel 

»Milyen szerencse!« — Sóhajtott Bar-
nabas estéukint, mikor odahaza ö s s z e o l v a s t a 
a szép f é n y e s hatosokat, a mik s e r e g e s t ü l 
nyomtak a zsebét, .lia ezt a jövedelmező 
állast nem kapom, most mindnyáján kol-
dulni mehetnénk '« 

Annyira megelégedett a sorsavai, hogv 
már csak egyetlen kívánsága volt. Ha 6 
olyan »bizalmi féiliu« lehetne, mint köpco» 
kollégaja. a »Tóni« ! 

iFolyt . kov.) 
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makói diákotthonának felügyelő-bizottsága- j 
nal. — Részletes prospektussal kívánatra I 
készséggel szolgál a diákotthon igazgatósaga [ 
Makón. 

— Uj jogtudor. Hácz Antal volt városi | 
joggyakornokot szombaton avatták jogtudorrá 
a kolozsvári tudomány egyetemen. 

A vakok iparcikkei. Hazai iparunk 
pártolásáról sokat beszélünk, de keveset te-
szünk az értlekében. Meghallgatjuk szívesen 
a magyar készítmények dicséretét, végezetül 
mégis külföldit vásárolunk s mert látszólag 
talán olcsóbb, eltekintjük silányságát 
számba sem vesszük a hazaiiparcikkek fe-
lette nagy tartósságát. Igy vagyunk a vakok 
készítményeivel is. A külföldnek milliókat 
juttatunk kosár és kejeárukért, míg idehaza 
törekvő szorgalommal év^kitartó munkás-
sággal magyar vakjaink ugyanazon árukat 
jobban tartósabban s szebben előállítják, 
mint külföldön, sajnos a magyar közönség 
számbavehető érdeklődése nélkül. Mini érte-
sülünk a vakok szegedi képző és foglalkoz-
tató intézetében a kosár és kefeáruk minden 
elképzelhető faját, u. m. gyermek-kosarak, 
keuyér-kosarak, kcrli-butorok, kottatartó 
ulyányok, kézimunka-kosarak, piaci-kosarak 
ruha-kosarak, szállító-kosarak, lálca-kosnrak 
utazó-kosarak, virág-állványok, slb ; a kefe 
készítményekből: fal-porlók, haj-kefék, min-
dennemű seprők, padló-kefék, ruha-kefék, 
suroló-kefék, stbt készítenek. KI kell ámul-
nunk azon, hogy ezen sorssujlott szeren 
esél lenek mennyi mindenféle árut képesek 
előállítani s a mellett oly olcsó árakon, hogy 
azokat méltán ajánlhatjuk a közönség fi-
gyelmébe. Támogassuk ezen magasztos in-
tézmény emberbaráti ügyét az által, hogy 
csak oly kefe és kosárárukat tűrünk me 
házunknál, amelyet a vakok szegedi intéze 
lében készítenek. Egyebekben a vakok sze-
gedi intézetének vezetősége készséggel küld 
árjegyzékei bárkinek és mindennemű meg-
rendelést miegbizható pontossággal teljesít 

Helypénzjövedelem. Az elmúlt május 
hónapban helyaénzből 1698 K 03 fillér folyt 
be a városi közpénz tárba. 

Műkedvelői előadás. A szentesi ipa-
ros ifjak önkéző Köre mint minden évbe 
ugy ez évben is junius hó 7-én azaz Pün-
kósd 1-ső napján táncmulatsággal egybekö-
tött műkedvelői előadási tart, melv alkalomra 
már a próbák folynak, s előre láthatólag 
nem lesz mögötte az előző években tartott 
pompásan sikerült előadásoknak. Színre ke-
rül Tóth Kde ismert kitűnő 3 felvonásos 
népszínműve a Tolone előadas után itj 
Lehota Kamii zenekara közreműködésével 
reggelig lánc, a mulatni kiváltóknak egy 
kellemes estére lehel kilátásuk. 

Táncmulatság. A Szentesi Katolikus 
Kör 4mik évi junius hó 8-án. Pünkösd mas-
napjan, saját helyiségének díszes termeiben 
az első magyar zenekar közreműködése mel-
lett házalapja javára jólékonycélu /al tkolii 
tancmulatsagot rendez. Belépti díj személy-
jegy I kor. 2o lill., családjegy (3 személv) 3 
kor. Kezdete este 8 órakor. 

Fogorvos. Kovács J ki mar évek 
óta látogat el \ árosunkba értesiti a n. é kö-
zönséget, hogy rövid tartózkodásra megérke-
zett és mint mindig a Petőfi Szállóban mű-
ködik. 

Kövezet vámjövedelem. Május hó-
napban 1004 k Kii lill. folyt be a varos allal 
fenntartott hat vámsorompóual. 

Munkások nyugdija Húsvétkor ala-
kult meg varosunkban a Magy írországi mun-
kások Rokkaul- és Nvugdijcgvhlének tag-
csoportja Akkor bő ismerteié.-! közöltünk v 
jótékony egyletről. inelv a tagok csekély 
lietti 20* 2i T 
gondtalan, lis/tességes megélhetést biztosit 
tagjainak I agj.i iehel e uuigdijegvlelnek 
minden I I ével In•töltött leríi és nő orvosi 
vizsgálat nélkül. umaganak és esaladj inak 
tesz jót, ki belép ez áldásos nvugdijinlézelbe. . 
Tagjainak száma a tiO ezret meghaladja, va- 1 verses regénye, 
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gyona pedig több mint 3 és ,4 millió. A z ál-
lam evenként 5000 koronával támogatja I 
elismervén hasznos működését. Mint most I 
értesülünk Juníns 8-án, Pünkösd másnapján ' 
d u. 3 órakor az ipartestület nagvtermében 
alakítják meg a fiókpénztárat, melv az or-
szágban a 208-ik. Az alakuló gyűlésre, ugy 

tagok, mini az ügy iráni érdeklődő kö-
zönség meghivatik A gyűlést plakátok ís 
hirdetik. 

Czigány háborúság Kókai Éva cigány 
asszony feljelentést tett a rendőrségen Ficsor 
Mihály nevű leiegyházi cigány ellen. Azt pa-
naszolja Éva asszony, hogy Ficsor bottal és 
légla darabbal megverte. A rendőrség az el-

| járást megindította. 

Vásárok a közelben. Tisza földváron 
junius 8-án, Horgoson pedig junius 7-én lesz | 
az országos vásár. Vészmentes helyről min- I 
denféle állat felhajtható. 

— - - < J^oldall 

közlemények Vályi János eperjesi gör. katli* 
püspök arcképe és életrajza, tárcacikk, és a 
heti rovatok irodalom és művészet Közin-
tézetek egyletek, Sakkjáték, Képtalánv Egy-
veleg slb. «Vasárnapi Ujság» előfizetési 
ara negyedévre négy korona, a »Világ-
krónikáival együtt négy korona 80 fillér. 
Megrendelhető a «Vasárnapi Ujság» kiadó-
hivatalában Budapest IV., Kgyetem-utca 4.) 
sz. Ugyanitt megrendelhető a «Képes-Néplap» 
a legolcsóbb ujság a magyar nép számára 
félévre kél korona 40 fillér. 

A kis méltóságos asszony. 

Ilirek az anyakönyvből. Május 23-tól 
junius -ig. hl jegyeztettek : Berezvaí (ivörgy, 
Tóth Matilddal, Reisz Izidor Ptáger Máriával, ' sa |,h«n 
Varga Sándor, Pataki Teréziával. — Házas- i 
ságra léptek: Füsti M. Sándor Kanász N. 
Margittal, Paksi József Csányi Eszterrel, Paksi 
Ferenc Berezvaí Máriával, Szamosközi Sán- : 

dor Bölcskei M Zsuzsánnával, Bíró István 
János Szabó Franciskával, Nóvák Károly 
Kovács Idával, Kiss János (íránicz Rozáliá-

— Születtek: Kis halvaszületett leány, 
Molnár László, Bodnár Erzsébet, Sólyom 
Zsuzsanna. Doniánv Etelka, Doinánv Imre 
(ikrek) Székely Eszter, Libor József, Takács 
Maria, Farsang Imre, Keresztturi Mária, Pápai 
Ferenc, Nemes István, Fábián N. Lajos, An-
tal Mária, Váezi Julianna, Miskolczi Mária, 
Takács Ferenc, (iera István, Berezvaí Margit, 
l'ábiánv Erzsébet, Kiss Anna, Német Erzsé-
bet, Német Magdolna (ikrek) Kis Rácz Antal. 

Kihaltak: Labádi János 2t) éves, Takács 
Lajos 1 éves, Dömsödi Istvánné Kocsis Er-
zsébet 12 éves, özv. Horváth Zsiguiondné 
Molnár Mária 03 éves, Bugyi Antalné Te-
inesváry Piroska ö3 éves, Pásztor Erzsébet 
K> hónapos, Kornő Magdolna 28 éves, Piti 
Ilona '7 napos, Faragó István 3 éves, Hegyi 
Ágnes 13 hónapos, Törőcsik Julianna 1 éves, 
Győri Imre 59 éves, Bimbó János I hónapos, J a 

Farkas Bénjániiiiné Szóllálh Erzsébet ."»2 . Sl 

— Regény. 
Irta: Sima julia. 

(Folytatás 1 
Az ügyvéd úrral egyet fordult a szoba. 

Ostoba fickó ! kiált még haugo-
- De egyszerre lecsendesült. Kál-

mán. Kálmán. - szól, de már szelid han-
gon Ne légy esztelen. 

— Miért volnék esztelen ? 
Az apa hosszasan legeltette tekintetét a 

hu szép, nyílt arcán. Arra gondolt, hogyan 
ii gyermeket is a hatalmába ke-

utáu 

éves, Boros László l't hónapos. 

Gramophon lemezekből 
folyó hó 10 15-éig bezárólag az alant 
felsorolt újdonságok, jelenlek meg. 

Fráter Loránd dalai! 
Enekji: Fráter Loránd. 
Tele van a város akácfavirággal" . . . 

„Turi Harqsa esete" . . . 
,.Ott ahol a Aaros vize" . . . 
Száz szál gyertyát" . . . 

„Viszi a viz" . . . 
Reggel este" . . . 

„Várlak, várlak karom r*szk«t" . . . 
„Elmegyek ablakod előtt" 

Az ill felsorolI gramophon lemezek 
kaphatók: (Jntermülier Ernő könyvke-
reskedésében Szentesen. (Petőfi szálló.) 

(iazda^ raklár Odeon, Favorit, 
Seala, Colunbía, Gramophon és Ly- , 
rophon lemezekből. A m. t. érdeklő-
dőknek u/. összes újdonságok» min-
den vételkénvszer nélkül, készséggel és 
díjtalanul lejátszatnak. 4 

Irodalom. 

lehetne ezt 
riteni 

Kálmán pedig azon tűnődőt: 
Mit akar vele az apja ? 
Nem sokáig kellett gondolkozni. 
(iellérí ur egy mély lélekzet vétel 

megszólalt 
1 lj le fiam, szembe velem! 

Kálmán leült, az apja pedig most már 
egész hévvel beszélni kezdeti. 

- Edes fiam ! Te azt nagyon jól tu-
dod, hogy éli beteg ember vagyok. 

A fin igent intett. 
Azt ís tudod, hogy bármely perc 

megölhet, és tí itt maradtok vagyon nélkül 
| arvan. le már megélsz. A kissebb fiuk 

sorsa sem lenne aggasztó. Egyedül Adélra 

határozottan 

Adél nem való Hol-

ki 

(*) A „Vasárnapi Ujságw május 3 -iki 
szama főhelyén a Vörösmarty-szoborral, fog- ; " u u 

t'niutalva a szobrot, egves részié- . 

várna nehéz helyzet 
— Éppen azért kelleti volna nőül ad-

nod Hollóhoz! — Mondja 
a liu. 

Tévedsz! 
lónak. 

— Hát kinek ? 
Kelendinek szántam! — Jelenti 

(iellérí. 
Miféle gondola! ez? — kiált Kál-

mán nevetve. Ezelőtt színésznőnek. — 
most meg grófnénak szántad?! 

Hallgass fiam. Hadj beszélni. 
— Kérlek alassan. 
(iellérí beszélni kezdett. Hosszasan fej-

tegette a tervet. Elmondta, hogy Holló nem 
lehet az Adél férje, inert az állásán kivül 
nincs semmi vagyona, mivel pedig Adél is 
szegény leány nem lehet inasként, minthogy 
a lanyl gazdag ember vegye feleségül. Szi-
nészuőiiek is azért szánta a leányt, mert 
szép, es Így ha alkalma van megismerkedni, 
elveheti gazdag mágnás térti. Most mat-
erre nincs szükség, itt van Kelendi. El kell 
vennie Adélt. Mert szép és tetszik neki. 

Kálmán elképedve, de felháborodva is 
hallgatta az apját. 

Anyagi célokra akarod a lányodat 
felhasználni! ?! — kialta felháborodva és 
felált, hogy eltávozzék a szobából. 

— Neked is hasznos lenne ez a ha-
zasság! — szólt illanna (ielléri. 

Nem kérek belőle! — 
fin 

vag vissza 
behúzza maga után az szoba 

Í
lalkozik, bemutalva a szobrot, egyes 
leit, a leleplezési ünnep lefolyását. Nagyobb 

| terel szentel ezenkívül a Műcsarnokban ren-
ÍO fillér áldozata ellenében j dezett fénykép kiáállilásnak, a sümegi Ra-

, j masclter-szohornak s az algyógvi munkás-
! szanatóriumnak. Szépirodalmi olvasmányok : 
í I Katika Margit és Juhasz tiynla versei, P. 
I Ábrahám Ernő elbeszélése, Erdélyi Zoltán 

Fogazzaro regénye. Egyébb 

ka ha 
(ielléri bosszúsan harapott az aj-

Mily buta ez a liu ! — Mormogá dü-
hösen. Ezzel sok baj lesz még. Pedig 
utoljára is engedni kell neki. 

Nem csalódott (ielléri. Kálmánnal sok 
baj volt. A liu sehogy sem akarta belátni 
az apja gondolkozásának helyes, tisztessé-
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volAt. Alig volt nap, hogv heves 
lalkozás ne lett volna az apa és 
között. , . 

Hetek, hetek után teltek el. Az npa es 
anya, az apa és flu, az anya és leány, a nő 
és «testvér, alig-alig váltottak mar szo «. 
Az anya a fiával, az apa a lányával volt jó 
egyetértésben. De inig az anya és tiu csa 
szomorú téttlenséggel volt kénytelen nézni 
mindent, az apa és leány folyton szőttek a 
s z é p fényes álmokat. Ezek a s z é p a mok, 
az apa lelkét boldog reménységgel töltöttek . 
el, a leány pedig némán, gépiesen, enge-
delmeskedett. Egy szólván, akaratlan bab ; 

volt az apja kezeiben. . 
_ Az volna édes gyermekem a leg he- | 

lyesebb, — mondá egy a l k a l o m m a l Gell*n 
- ha már végre, valahára, rendben lennénk | 
a gróffal. Így meg volnál kiméivé az anyád 
hántásaitól. , 

_ Bizony! - Sóhajt Adél es kony 
boritja el szemeit, - nagyon sokat gúnyol 
szid és bánt a mama. Ha szól hozzám az 
csak szidás és bántás. 

_ Ha okos leszesz, — hamarosan 
m e g s z a b a d u l h a t s z t ő l e . 

Mig ők ketten igy terveztek, addig az 
anya és liú, mosolyogva gúnyosan tár-
gyalták : 

— Apádnak sohá lesz menyasszony 
leánya. — Én is ugy látom mama. Es nagyon 
örülök rajta. 

— Csak figyelemmel kisérd fiam min-
dég, a kisasszonyt és a gróf urat Még most 
nem kell Ernőnek reményt veszíteni. 

És Kálmán mindég élénk figyelemmel 
vigyázott a gróf és Adél minden szavára. 
Sok nap és hét elmúlt mig olyan nem tör-
tént, ami a íiu haragját felébresztette. 

(Folyt köv.) 

Gyopárosi fürdő megnyitás. 
Orosháza község tulajdonát képező 

gyopáros i g y ó g y f ü r d ő megnyittatott. 
Kiváló gyógyhatású: csúzos bántal-
maknál, bőrbetegségeknél, körvélykór-
nál, görvélves mirigy daganatoknál, 
bórnyakhárlva és csont tekéi veknél, izü-
leti vastagodásoknál kisebb fokit izületi 
zsugorodásoknál, angolkórnál, női ba-
joknál. Női és férfi massirozás, hideg 
zuhany és meleg kádfürdő berende-
zéssel. 

A fürdő Orosházától kocsin félóra. 
Vasúti állomás helyben az orosháza— 
szentes—Csongrád — félegyháza — buda-
iesti vonalon. Fürdő orvos helyben, 

ivüzségi olcsó és kitűnő szálloda és 
vendéglő, nagv kiterjedésű park és ze-
K1 

né vei. 

Valódi brünni szövetek" 
ai 1908. évi t avawi é* ny.tr fdenyre. 

1 s el v é n y 7 k o r o n a 
l v e i vény IC k o i u i u 
l s / f lvc ;»v 12 k o r o n a 
l s -el vény 13 k o r o n a 
1 sze lvény 17 ' . .orona 
I s iHv<'ny ?>> k o r o m 
1 szelvcnv 20 korona 

E g y szelvr'njr 
3*10 m. hosszú 
talje* « ¿ r f l r u h á . 
k e t i - i a b ^ ! n« < 
r ág «* n v l U n r ) 

. r u K 

kamgarnt»«!>. » t \ rvsm árak>n küld amim me|>-
bWutrt é* szolid t. Mimlr i .it inmrrt pu»/'*-

SIEGEL-1MH0F Brünn. 
MlniáK Ingyen •« b é r m e n t v e . 

Aí •Hn»oK, i 
aidvctitBkttvl 
nél, a gyári pl« 
Saabot t . U g o l c ó b h á r a k . ór lá . i vála<zi«k. 

j t k , a nic!\ t-Url n IM t i n f r f M m , lia 
iik»t i lrti i k.i/vrflpn S i e g . M m h o l . ¿u-ári |Tacuti rendeli m -i'rn ielentékeiiyet. 

mmmmm 

Elöljáróság. 

Ü z l e t m e g n y i t á s . 
SIMA ANDOR villamos szerelő 

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

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

E g j 
ügyes és jó családból 

való fiíi tanulóul fel-

vétetik, Grubmuller József 
borbély és fodrásznál. 

Nök keresnek! 
Ciépkölés állal 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 \V. 21. 

W\ N r l i o m l o r f e r 
Wien, VI., Nelkengasse 134 

Tájékozást nyerhet és a 
gépet megtekintheti Dóczi B. 
Lajos képviseleténél Itercsényí 
til 17. 8 

r 

Értesítés. 
Értesítem az építtető közönséget, 

hogy nállnm k ö z ö n s é g e s é s szabadal -
mazott te 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 
lupényí darabos szenet . Egész vaggont 
és kissebb mennyiségben is. 

A jövő télre pedig légszeszgyári 
! Conksol lehet nállam előjegyezni 

SzéKely József, 
1» fakeresKedö. 

Nyomatott VajJa Bálint utódioil Szenlaa 19UH 

A legrégibb és a 
legjobban értesült 
m a g y a r ú j ság 

E ^ Ö Y K T É R T É S 
A társadalom minden 
körében egyformán 
kedvelik. A magyar 
családok hírlapja. • , 
El/íElZETÉSI Aha • egy hóra 2 K. 4 0 f. 

Főszerkesztő: Dr. Pap Zoltán 
Szépirodalmi főmunkatárs: Eötvös Károly 

Kérjen MUTATVÁNYSZÁMOT. 
Nagy elterjedettsége folytán hirdeté-

seivel minden iparos é* kereskedő az 
Egyetértésben biztos eredményt ér el. Min-
den cikk hirdetésére alkalmas, mert ol-
vasó közönsége vegyes. Kérjen hirdetési 
prospeetust. 

Eladó föl<l. 
Vasúti á l lomás mellett , 32 ka-

tasztrál is hold kitűnő fekete szántó föld, 
a rajta levő tanyaépületekkel együtt 
jutányos áron kedvező fizetési feltéte-
lek mellett e ladó. Értekezni lehet e 
lap kiadóhivatalában. 

I l l a d w f o l d . 
Szalai József nyug. tanító örököseinek 
Húzs Molnár Ferenc dűlőjében levő 
32 kis hold földje a rajta levő tanya 
épületekkel együtt szabadkézből eladó. 
Értekezni lehet az örökösökkel özv. 
Németh Lajosné Pólya-utca 2. és Szabó 
Jánosnévnl Simonvi Ernő u. 3 sz. alatt. 

N z a l i a i l o * J ó z N e h i e k 
A szentesi halárban lévő 80 hold szántó-
földje 2 részletben is örök áron eladó. 
Esetleg több évre haszonbérbe kiadó 
Értekezni lehel a tulajdonossal Kun-

szentmártoni lakásán. 7—35 
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Özv. Rácz Ferencnének 
nagytőkéi és veresegyházi földje ez év Szent 
Mihály naptól kezdve több évekre haszon-
bérbe kiadó. - Értekezni lehet III. ker 1. 
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I l i n l e ü W k H 
a legolcsóbb áron vesz fcl 
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