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Az érett* 
— Junius 1U. 

(F. F.) lit van ismét, megjött friss 
erőben etft?s;'.Nógben. a diákok legfélelme-
tesebb róm«', az álmot ronló, ünnephonló 

^ nagy vizsgálat, a/, érettségi. Mindnyájun-
if? egyaránt érdekli, mert talán egyetlen 

egy olyan ember nincs művelt társadal-
munkban, akiknek valamely hozztarlozója 
ne rettegné, ebben a hirtelen beállott me 
légben, ezt a félelmetes mumust, mely 
íme évtizedek óla. viszi roszra, tilosba s 
meg nem engedeti be az érni szívesen érő 
de vizsgázni kevésbé szerelő fiatalságot 

Sok, igen sok léniát pocsékollak már 
el ennek a kérdésnek megvitatásában, de 
egyetlen olyan helyes argumentumot sem 
hallottunk a sok felvetettben, mely az 
érellséginek, a tudományos nevelés mai 
állása mellel I, létjogosultságát igazolni 
tudta volna. Felesleges, liaszonnélkül való 
nyiig az. mert sem mértékét a diákság 
tudásának, sem bizonyságát általános mű-
veltségének nem szolgáltalja. Hanem ige-
nis olyan cselekedetekre bírja a lanuló 
ifjúságot, mely alapjában jellemének rossz 
utr i való fejlődését mozdítja elő. 

Mert mindnyájunk előli ismeretesek 
azok a csalafinták, melyeket az ifjúság az 
érettségi tételek megszerzésében, vagy azok 
kidolgozásának ál csempészésében, ki fej le-
nek. Nem egy felvigyázó lanarnak kell 
fájó lélekkel szemet hunynia ezek előtt a 
meg nein engedeti s alapjában jellemtelen 
cselekedeteknek, mert ugyan kinek lenne 
szive, egy évek óla isin« rt s képességeiről 

tulon tul is meggyőződölt diákját, ilyen 
gyerek esiny miatt megfosztani attól, amely 
nélkül egyetlen lépést nem tehet, amely 
esetleg három esztendős katonai szolgá-
latra késztette a múltban, (ma már a 
nyolcadik oszlályos iskolai bizonyítvány 
is önkéntességre jogosil) az érettségiről 
tanúskodó bizonyítványtól. 

Oh hány diáknak zúzná össze esetleg 
egész jövendő boldogságát az, ha a csínyt 
és/.revevő tanár keinényszivflsége ől az 
illetékes fórum elé állítaná s a kiszabott 
büntetést méretné reá. így azonban ma-
guk a tanárok kényszeritvék, hogy szemel 
hunynyanak annak, mit pedig nem szíve-
sen Iáinak. 

Sokszor, ha a kevésbbé figyelő tanári 
őrszem nem is veszi észre a diákstiklikel, 
kiderült az érettségi dolgozatokat egyön 
telűségén. hogy hiba van a kréla körül s 
ilyenkor, ha a főigazgató szigorú bácsi, 
akkor van némulás a diákság körében. 

Pedig minden érettségin több kevesebb 
diáknyelven u. n. »svíedli« történik, de 
hát uram fia, ki kölcsönözne annak na-
gyobb jelentősége!, hiszen maguk a vizs-
gáztatók, kezdve a f ő \ izgatótól egész a 
tornatanárik, mind kérésztől mentek eze-
ken az izgalmas és válságos perceken, 
ugyanazon csalafiinták, ugyanazon csínyek 
segilségével s senkinek sincs kedve szi-
gorúbban ítélni, mint a minő elbírálást a 
maga részére igényelt a múltban. 

Nem is ez volt célja mai cikkünknek, 
hogy ezekIöl a szokásos csíny (evésekről 
a jól megérdemelt leplei leráncigáljuk, ha-
nem pusztán annak demonoslrálása lebe-

gett szemeink előtt, hogy az érettségi vizs-
gálatok inai formájában már elévültek, 
céljuknak meg nem felelnek, léhát kikü-
szöbölődnek. 

Minden olyan teher, nyűg, mely sem 
a diákság előnyére, sem jellembeli fejlő-
désére előnyösen nem hal. magukuak a 
tanerőknek kellemetlen, terhére van s csak 
egyetlen célt szolgál, a statisztika ama 
szomorú lajstromát, mely az életuntakkal, 
az öngyilkosokkal foglalkozik, ujabb szá-
mokkal megtölteni, a közoktatásból eltá-
volítandó, mert az ezzel felszabadult ok-
tatási idő s erő más, hasznosabb s célra-
vezetőbb tudományokra fordítható. 

L)e még nagyon sok leniának s még 
sokkal több vezető cikknek kell majd ev-
vel a témával foglalkoznia, hogy az álta-
lánosságban gyűlölt és minden hozzáér-
lőlől céltalannak deklarált érettségi vizs-
gálat, jól megérdemelt nyugalmába vonul-
jon. A tendentia ugyan, mint a legutóbbi 
évek miniszteri rendeleteiből is kiviláglik, 
az érettséginek hovatovább való könnyebbé 
tételére irányul, de szerintünk leghelyesebb 
volna az érettségit egészen könnyűvé tenni 
hogy elpárologhasson, egyszerűen eltörölni. 

Majd ha az emberek humánusabban 
gondolkoznak s nem ugy, mint manapság, 
hogy én is megszenvedtem az érettségi 
kellemetlenségeit, szenvedjenek az utánnain 
jövők is, majd ha a következő generálió 
fejlődésének alapelvét a könnyebb műnk« 
s több tudomány rendszerére fektetjük 
hogy a nyár beköszöntét elkes-.ritő érett-
ségi mumusa nem fog kisérteni, még ál-
mainkban sem. 

A „SZENliffil LAP' TÁRCÁJA. 
Leányszöktetés. 

Irta Senki 

Halljunk egy pár konkrét példát! Kz 
érdekel bennünket fiatalokat, ugy-e Bózsí! 
— kiáltott közbe egy fiatal nőtlen birtokos 
s rákacsintott Bözsira, aki szintén még nö-
vendéke volt egy leánynevelő intézetnek. 

— l?gyan ne szakítsátok télbe, hiszen 
akkor sohasem érek a végére! 8 légy nyu-
godt Laci, fordult :» közbeszólóhoz, h;i 
iga/un szerelmes az ember, kitalál mindent 
magutói is. Nem kell neki nevelő! 

Halljuk tovább az esetet I türel-
metlenkedtek a többiek. 

Kgyszer nagy ünnepélyt, illetve ün-
nepséget rendezett Anci intézete, Kste felé 
kezdődolt, s ugy tervezték, hogy csak haj-
nalban fog végződni. KII megkértem Ancit, 
hogy semminemű szerepet ne vállaljon ma-
gára, és ne értesítse az ünnepségről sem a 
szüleit, sem ismerőseit, hogy ne keresse ől 
sedki. l'gy is történt. 

Én azért megírtam a matnaméknak. 
hogy lesz ünnepély! javította ki férjét 
Anci. 

— De mikor ' — nevetett Remechey. 
Az iistzonvka nírnlva hullhatott. 

Másnap, ügy-e ? mosolyogtak a 
vendégek. 

Nem aznap reggel. akadozott 
Anci. 

Igy aztán a legjobb esetben is, csak 
masnap délben kaptak meg a levelet, amikor 
már vége volt mindennek Kacagott Bod-
rogit v né. 

Hogy mikor, az mellékes, — folytatta 
tovább Kemechey - elég az hozza, hogy 
amikor én azt automobilommal az ünnepség 
estély én megálltam az intézel előtt, rengeteg 
fogat \4>11 mar ott, automobil is, a ifiszter-
mekben, a parkban hullámzott Pest előkelő 
közönsége, de azért Anci egymagában ődön-
gött a vendégek között, s örömmel sietett 
elém, amint észrevett. 

Van-e ¡11 ismerőse ? kérdeztem tőle. 
Nincs senki felelt várakozva 

De most mondja meg, miért volt szükség ra, 
hogy ne legyen itt senkim 1 

Azért, hogy egészen az ünnepély vé-
gezetéig senki se keresse magát. 

- Miért ? 
Mert én le akarom vinni Remecsére 

az automobilomon, hogy lássa azt a helyet 
amelynek maga lesz az úrnője. 

Anci elsápadva, majd kipirulva tágra 
nyílt szemekkel nézett ram s aztán csodál-
kozva felelt: 

— De hiszen ez lehetetlen! Kz őrültség 

— Nem őrültség és lehetséges. Most ne-
gyed hét. Beülünk az uutomobilba, tél nyolcra 
Kemecskén leszünk. Legkésőbb fél kilenckor 
vissza indulunk, s legeslegkésőbb háromne-
gyed tízre ismét itt leszünk, ahol a mulatság 
épen akkor fog legjavában tartani. A maga 
három-négy órás távollétét senki sem fogja 
észrevenni. 

Anci majdnem kétségbeesve felelt: 
De lassa, ez mégis elképzelhetetlen 
Nem az, sőt nagyon is elképzelhető 

S aztán én ígérem magának, becsületsza-
vamra, hogy a haja szála sem fog meggör-
bülni az utón. Az otót is magam fogom 
vezetni. És én ugy szeretném, nekem olyan 
nagy örömet szerezne vele, ha eljönne. 

Az én édes Ancim egy kis ideig némán 
állt előttem, majd eltökélve ezt mondta, -
még most is egész pontosan emlékszem rá . . . 

Magával akárhová, akármikor elme-
gyek. (iyerünk ! 

— És elment — sipította közbe a vén 
Tuti. 

— Igen is eljött! — hajolt meg udvari-
asan a közbeszóló felé Kemechey. Kilopóz-
lunk szépen s ót perc múlva mar Kemecske 
felé száguldott az otóm. 

Ks senki sem vette észre? — aggo-
dalmaskodott Balta Bözsi. 

— Senki! 
— Kzt jó tudni! — kiáltott közbe a 
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ÚJDONSÁGOK. 

Örök harc. 

Mindennap élőiről kezded a harcol 
Az élei kapzsi hatalmaival. 
Mindegy : kapnod vagy adnod a sarcot, 
Fölér verességgel hány diadal ?! 

jajjal jöttél e világra, 
Csak álom csalt ajkadra mosolyt . . 
Ki mondja meg: ajkad első siráma 
Mily vesztességet, mit panaszolt?! 

Nem csalt-c már az a vágy, a kesergő, 
Mely most is epeszt mindannyi tusán V 
Sírtál, ha epesztett az anya-emlő, 
Ks sirva epedtél játék után . . . 

S nem űzted-e épp oly vágygyal a lepkéi, 
Mint lested aztán csókra a lányt ? 
S szintúgy nem hajszol-e most szived elméd 
Száz férficélt is lepke gyanánt ? 

Kgy játék, egy harc! Örök a kezed . . . 
S harcod ha mély he, magasba ha visz 
Ép csak halkabb lesz egyre keserved, 
Kp csak halkabb lesz örömöd is. 

Hogyhalsz magadba, mivel se törődve, 
Ha célod már mind éjbe borult . . . 
Döllhetsz, - hiába dőlsz pihenőre, 
Tör rád ezer emlék, zaklat a mull. 

S váltasz pazarul mosolyt, könyet ujr.i, 
Mint váltott gyermekarcod valaha 
S mint halt iljouti arcod a múltba, 
l'gy tűnik a vén is tova, tova . . . 

De tűnhet örök nyugalomba is arcod, 
Csak övé ez a sors, a holotti, komoly ' 
Te — kezded, elölről kezded a harcot, 
Az örök harcot, Isten tudja, hol?! 

Teleken Béla. 

tnnep másodnapján volt 
az idén a bőesőt hozó Medárd napja. Tart-
ván e napról a hagyomány azt, hogy ha 
Medárd napján esik az eső, akkor hal héten 
át minden nap megcsordul az ereszei. Kb-

fiatal földbirtokos, aki Rózsinak udvarolt rét-

tavaszi idő idő volt - foly-
tatta Kemechey - az ul is nagyszerű volt, s 
én egy óra múlva már a parkban mulogat-
tam a minden neszre megrezzenő Ancinak 
Kgy óra múlva repültünk vjssza Pestre, s 
tíz órakor már a nevelőintézet kertjében lán-
coltattam Ancit 

— Ah, milyen érzékeny jelenetek tör-
ténhettek akkor itt Kemecskén! - gúnyoló-
dott Tuti kisasszony. 

Sót I — vágott közbe hirtelen Anci. Én 
akkor nagyon féltékeny voltam Bandi olójaru 
meg parkjára. Máskor, amint csak lehelet, 
megcsókolt, s akkor egyszer sem. Mig utaz-
tunk, csak értettem nagyon elvoll foglalva a 
vezetéssel; de itthon is annyira belemerült a 
magyarazgalásokba, hogy megcsókoljon. 

Tuti fészkelődve, majd szégyenkezve hall-
g a t t a a nuiv asszonyka szemrehányó csaeso-
g á s á t , Bodroghy né meg közbeszólt 

— De ott amikor visszaérkeztek Pestre, 
az ünnepélyen, reményiem, kipótolta liaudi 
a mulasztását ? 

— Az már nem ide tartozik mosoly-
gott Kemecheyné, s felkelt az asztaltól. 

Pár perc múlva férje oldalán sétált a 
parkban, aki a magyarázgatások közölt most 
már ugyancsak nem feledkezett meg a csö-
kokról sem. 

Vég, 

SZENTESI LAP 

ben a bő esőt ígérő napban volt ugy szólván 
minden reménysége gazdaközönségünknek. 
És Medárdus napja meghozta az esőt. Pün-
kösd másnapján öt óra felé megeredi az eső 
majd ismét kedden hajna|i négy órakor is 
hatalmasan zuhogott ugy hét óráig. Azóta is 
borongós az ég, lehet hogy medárdus hoz 
még egy kis esőeskét, amire bizony még nagy 
szükség van, mert a terméskilátások ország-
szerte elrémítőek. A híres Bácskából például 
azt jelentik, hogy nincs olyan termés amely 
kifizetné az arapísi és cséplési költségeket. 

— Megalakult bizottságok. A városi 
képviselőtestület állal megválasztott bizott-
ságok és szakosztályok kedden alakultak meg 
A gazdászali szakosztály elnöke Szeder Já-
nos, a közegészségügyi bizottság elnöke Dósa 
Béla, a kertészeti bizottság elnöke Szath-
máry Kde, a szegénységügyi bizottság elnöke 
Mátéfíy László lett." Az iskolaszék elnökévé 
Kiss Zsigmond, alelnökévé Balogh János, 
jegyzőjévé dr. Lakos Iliire, az ipartanodai 
bizottság elnökévé Mócz Kálmán, alelnökévé 
Bene István, jegyzőjévé Szabó Lajos vá-
lasztatott meg. 

— Egy vállalkozónk sikere. Kgy szen-
tesi ipar előrehaladására és versenyképessé-
gére nézve igazán örvendetes dologról szá-
molhatunk be. A csongrádi keresztény (tőz-
malom r t. elhatározta, hogy ipartelepét 
ezentúl villáimnál fogja világítani s az ára-
mol házilag állítja elő és pedig akként, hogy 
a munka szünetes napokra is bizlositassék a 
a világítás ellátása akkumulátort is állit fel. 
A részvénytársaság igazgatósága a mull hé-
ten döntött a hérkezett ajánlatok felett s a 
kivitelre a budapesti! Kann és llaller céggél 
szemben Sima Andor szentesi villamos fel-
szerelési vállalkozó célszerűbb ajánlatát fo-
gadta el. .v fiatal vállalkozó, aki üzletét alig 
másfél hónapja nyitotta meg junius ló-én 
kezdi meg a nagyszabású munkálatot, amely 
körülbelül két és fél hónapig fog három 
négy szerelőt foglalkoztatni. 

— A csongrád orosházi vasút jöve-
delme. A ccongrág—orosházi vasul építé-
séhez a várcs tudvalevően hozzájárult 200.000 
koronával, amelynek ellenében elsőbbségi és 
törzsrészvényeket kapott. A 128.000 K. név-
értékű elsőbbségi részvénvek után ez évben 
:t.7r> K. r»0 f. osztalékot log kapni a varos. 

Meghívó. A szentesi református kőr 
e hó 11-én vasárnap délelőtt M l órakor a 

| kör székhazának nagv termében rendkívüli 
közgyűlést tart, melynek tárgya A kor ven-

( déglősévcl kötendő bírói egyezség feltélelé-
j nck tárgyalása. K közgyűlésre a kör t. tag-
, jail tisztelettel meghívom. Szentes, l'.UIS. jn-
j nius <». Futó Zoltán elnök. 

Épitö iparosok gyűlése. Az. építő 
| iparosok idei vándorgyűlésüket Aradon tar-
? tolták. Kzen a gyűlésen a szentesi szövetsé-
( gel Bus Miklós titkár, Batka Imre pénzta-
( ros és Borsos Lajos ellenőr képviselték. 

— Az uj tanyai iskolák. A hétfőn meg 
tartandó városi közgyűlés dönt a tanyai ís-

, kólák felépítésére beadott ajánlatok telelt 
amelyek benyujtasara a határ idő kedden 
delelőt 10 órakor teli le, Beérkezell a kőmi-
ves és ácuiiunkakra 9, az asztalos munkákra 
pedig ajánlat. Az ajánlatok szerint az. is-
kolák többe fognak kerülni, mint az elő-
irányzat 12.101 K, ,Y2 f., anieiinyiiK •n a vál-
lalkozók 1 százaléktól 5.Í százalékig kérnek 
nagyobb összegei egy-egy iskola megépi-

. lésére. 

A Szentesi Daloskör hangversenye 
mint említettük e hó Ll-án lesz a városi 
szinhaz teremben. A műsor következő: 1. Fo-
hász. K ne kii a Daloskör Monológ előadja 
Dr. Soltész Ciynla in. Török bordal Énekli 
a Daloskor. í. S/az szál gxergyal . . I'ra-

i ter Lóránttól énekli a Daloskör. ."> Hegedű 
j játék. Klőadja Szilágyi Maliid kisasszony 

Zongorán kíséri Kiss Frzsike kisasszony, ti. 
Férfi négyes, Éneklik Szilágyi László, Sze 
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merey Zsigmond, Khirer József és Koszler 
Oszkár urak. 7. Népfelkelők. Férfi négyes. 
Énekli a Daloskör. A műsorból kitűnik, hogy 
a Daloskor jó hírnevéhez méltóan akarja 
befelezni nyári szezonját. Alkalmunk volt 
Szilágyi Matild kisasszony hegedű játékában 
gyönyörködni s mondhatjuk, hogy művészi 
játéka semmi kívánni való nem hogy hátra. 
Bátran léphetne bármely fővárosi kényes Íz-
lésű közönség elé is. 

Földinives iskolai tanfolyam. Értesíl-
jük olvasó gazdaközönségünket, hogy a hód-
mezővasárhelyi ni. kir. fold in ives iskolánál 
ez évi október hó 1-én uj tanév nyílik meg. 
Célja az. iskolának kél évig terjedő tanfolyam 
alatt a tanulni vágyó Ili éves kort már be-
töltött kisgazdákat, gazdaifjakat és minden-
kit, ki a mezei gazdálkodással foglalkozik, 
vagy ezen szép élet pályakövetésére kedvet 
érez, az. okszerű és haszonhajlő mezőgazdál-
kodás összes ágazatából legalaposabban hi-
képezui. Bővcbbi felvilágosítás a polgármes-
teri kiadóhivatalban megtudható. 

Fogorvos. Kovács J. specialista fog 
és szájbetegeknek, ki már évek óta lálogat 
el városunkba isméi megérkezett rövid időre. 
Kéri azokat, kik segítségét igénybe óhajtják 
venni, hogy minél előbb jelentkezzenek mert 
vannak munkák (plomhálás) melyek hosszabb 
kezelést igényelnek. Lakasa, mint máskor. 
Petőfi Szálloda \'í. szám, 

Iskolai értesítés. A helybeli állami 
lőgyinnasiiimban tartandó évvégi osztályvizs-
galalok sorrendje a következő: junius tl-én 
délelőtt vallásiam vizsgálatok az összes osz-
tályokban, junius l.'t-án délután I órakor 
tornaversenv, junius 15, 16, 17 és 22-én a 
többi lantai ybol, még pedig délelőtt az alsó 
négy osztály, délután az V, VI és VII osztály 
vizsgalatai. Junius !7-én csak délután lesz-
nek vizsgalatok, még pedig a rendkívüli tan-
largyakhól (ének, francia nyelv, gyorsírás és 
egészségtan.) A vizsgálatok délelőtt 8, dél-
után 2 órakor kezdődnek. Junius 29-én dél-
előtt 10 órakor les/ az évzáró ünnepély, l'gy 
a vizsgálatokra mint az. évzáró ünnepélyre 
a l. szülőket és tanulóbarátokat szívesen 
meghívja az igazgatóság. 

Köszönetnyilvánítás. A szentesi római 
katolikus kör '.KIS évi junius hó 8-án tartott 
bal alkalmával bevétel 10 kor. 80 fiII. kiadás 
«0 kor. S fitt. Tiszta jövedelem 29 kor. 72 lill. 
l elüiiizetni szívesek voltak Horvát Ignác ur 
1 k. 20 f. (iránicz Mariska k. a. H) f. Őze 
l'.rzsikc k. a 10 I Göbölyös János ur f»0 f 
Práznovszky Zsigmond ur 1 k. Sípos Lukács 
1 k. N. N. i k. 20 f. Pauli Antal ur 1 k. 20 f. 
Szilágyi László liszt. 1 k. 20 f. N. N. I k. 20 
fillért fizetlek, amiért is ezúton mond kö-
szönetei szive, adományukéli a rendezőség. 

Fiókpénztár. A Magyarországi Mun-
kasok Rokkant és Nyugdíj egylete ünnep 
masnapjáii alakította meg 208 szainu liók-
peuzlarat Szentesen. Az alakuló gyűlésen 70 
helybeli tag és igen számos érdeklődő jelent 
meg, kik előtt Pclhő Sándor szentesi szüle-
tésű kozponti titkár ismertette az egylet cél-
ját, a tagok kötelességét és jogait. Azután a 
70 helybeli taggal a tiokpénzlart megalaki-

. toltunk nyilvánítottá. — Majd a tisztikar és 
| valasztinany iiicgvalaszlasa következelt. Kgy-

liangulag uiegvalaszlaltaL elnöknek Varga 
József református tanító, alelnöknek 

| Doimödi Pál, jegyzőnek Nagy Márton, pénz-
larnoknak : Vccseri Lajos taniló, ellenőrök-

| nek Pintér Báliul. Mácsav József, (iebei Sán-
dor Választmányi tagok lettek Varga 
Béla, Herényi (iergely, Mácsai Lajos, (ierecz 
Lajos, Paszti János, Korek Miklós, Balka 
hun , l ótli Kálmán, Bodnár Béni, Doczi Sán-
dor. Kisek linie, Vajda Bálint, Sájerman 
Béla, Pílcz Ödön, Nyíri Antal. Tóth László, 
Szűcs Dániel és Bocs kei Károly Kihatároz-
tak, hog\ i helyiséget az ipartestület házá-
ban tartják ahol minden hó első vasárnap 
ján delelő t 10 12 óra közölt tartatnak meg 
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meg a befizetések, — ugyanakkor lesz min-
dég a választmányi gyűlés is. Az első beű-
zetés e bóra junius 1 l-én lesz. 

— Megkerült ló. Rácz Sándor gazda 
lova még a mult hóban elszökött a szeg-
vári határról, ahol a gazda, dinnye földjén 
tartózkodott. A lovat Hódmezővásárhelyen 
meglógták, tíácz Sándor holnap megy lováért. 

Lopás a tanyákon. Eeiler Márton 
pankotai tanyájáról 30 darab libát, 1). Nugy 
Halint dónáti tanyájáról pedig egy ekekapál 
és egy pányva kötelet emellek el az ünnep 
alatt. A rendőrség a nyomozást megindította. 

— Okleveles tanító Írnoki vagy nevelői 
állást keres. Cini a kiadóhivatalban. 

Hírek az anyakönyvből. Junius 2 9. 
Eljegyeztettek: Krístó Sándor Árgyellán Bor-
balaval, Orosz Antal Kocsis Máriával. 
Születtek . Debreczeni Juliánná, Veres Mária, 
Horváth Maria, Szijjártó Sz. Imre, Zsidó Ger-
gely, Kirer Antal, Musa Zsuzsanna, Győri Já-
nos, Goldsctein Rozália, Yass halvaszületett 
fi ti, Hager György. Elhaltuk: Csernus Lu-
kács Józsefné Pásztí Juliánná 20 éves, Kot-
vics Sámlorné Vida Szűcs Mária 58 éves 
Mészáros Pálné Csernus Kovács Veronika 38 
éves, Tóth Ferenc 23 napos,* özv. Csitt Fe-
rencné Kalpagos Szabó Zsuzsánna 80 éves, 
Musa Zsuzsánna 3 napos, Török Ferenc 11 
hónapos. 

Irodalom. 
(*) A „Vasárnapi Újság" junius 7-iki 

pünkösdi száma a rendesnél egy egész ívvel 
nagyobb tartalommal jelent meg. Nagyobb 
képközleményei közt vannak képek a Bra-
nyiszkónál eleseti honvédek síremlékének 
leleplezéséről, Mikszáth Kálmán cikkével, a 
nagykárolyi Kossuth-szobor leleplezési ün-
nepéről, a Műcsarnokban rendezett fényké-
pészeti kiállításról, (közte József főherceg, 
Auguszta főhercegnő fölvételei, a francia 
katonák pécsi emlékének leleplezéséről. Szép-
irodalmi olvasmányok : Bársony István és 
Cholnoky Viktor elbeszélései, Lévay József 
Szabolcska Mihály és Kosztolányi Dezső ver-
sei, Fogazzam regénye, Léón de Tinseau 
egy szép elbeszélése. Egyébb közlemények ké-
pek a katonatiszti dij-ugratásokról, tárcacik s a 
heti rovatok: Irodalom és művészet Közin-
tézetek egyletek, Sakkjáték, Képlalány Egy-
veleg stb. «Vasárnapi Újság» előfizetési 
ára negyedévre négy korona, a »Világ-
krónikáival együtl négy korona 80 fillér. 
Megrendelhető a «.Vasárnapi t jság» kiadó-
hivatalában Budapest IV., Egyetem-utca 4.) 
sz. rgyanitt megrendelhető a Képes-Néplap» 
a legolcsóbb újság a magyar nép számára 
félévre két korona 10 lilléi 

Moh lepte aktak. 
VII. 

A midőn e rovatban adatokat közlünk 
a mull idők ismertetésére, sokszor ismétlésbe 
bocsátkozunk; de hát ez nem baj. Annyi 
érdekes momentum merül föl közben, hogy 
még ha ismétlés, akkor is érdemes följe-
gyezni. Különösen azon adatoknak adunk 
készséggel helyet, a melyek azt tüntetik ki, 
hogy milyen csckélylyel beérték nagyapáink 
idejében az emberek. ;827. évben összesen l 
18751 frlba került Szentes varos adminiszt- j 
rálasa, csupán a tisztviselők és szolgák fize- i 
tése egy évben nem rúgott többre 1030 fii-
nál. Mégis felszólalt a vármegye és figyel-
meztette a varos vezetőit, hogy szűkebbre 
szabja kiadásait. 

lt az irás, olvashatjuk 

900 fi t kr. 

6090 frt kr. 

0408 fr 59*/, kr 

1590 fii kr. 

-00 frt ki-

10 frt kr-

^0 frt - kr. 

40 frt 
20 frt 

kr. 
kr. 

20 frt kr. 

Elő Intézete Szenten M Város 182718-ik Esz 
tendei Jövedelmeinek és Költségeinek. 

J ö v e d e l e m : 
1. Régibb Esztendőkről az 

1822 3. esztendeig Adórestantía 
tészen 

2. 1822/3 Esztendőtől 1820/7 
Esztendeig 

3. A már kirovod Honnyi 
adó Summája tészen . . . . 

4. A Nemes Katonaság és 
Tetles Ns. Vigye részére ki-
adandó természet vény ékért . 

5. Az Urbanialis Kortsmá-
róltatásból hé jöhet . . . . 

0. Város Lovai készpénz-
ben kereshetnek 

7. Város Lovai kész pénz-
ben Quietantiakban . . . 

8. Város állal ki árendált 
Vásár és Piac jövedelme lehet 

9. Város boltja Árendája 
10 Felső Pince ház Aran-

dája 
11. Vidékiek legeltetése hé-

réből reménylhető 30 frt — kr. 
13. Elegyesekből . . . 40 frt kr. 

Summa : 15373 fr 59' .kr. 
K ö l t s é g : 

1 Tavaly i Hadi és Hőnyi 
Adóba való tartozás . . . . 

2. Idei Honnyi Adó Sum-
mája tészen 0108 fr 59»/kr 

3. Ekklézsia Személyek 
Honoráriuma . . . . . . v40 frt kr. 

4. Városi hivatalbéliek és 
cselédek fizetések 

5. Tűzi kémény Fáli véte-
lére kívántatik úgy Fenyőkre 

0. író eszközökre . . . 
7. Utazásokra 
8. Város Lovaikra kotsikra 

Szerszámokra 
9. Faggyúra és Gyertyára 
10. Zahh Vételére . . . 
11. Orák igazítására 
12. Véletlen esetekre 
13. Béresek és cselédek 

élelmekre s napszámokra . 
14. Conseriptiokori költ-

ségekre 
15. Város Épületei fenn-

tartására 
10. Kint maradandó res-

tantiákru és veszteségekre . . 
Summa: 

schh kész pénzbeli fizetés kívántasson és 
legfellyebb minden megyebeli Hőnyi adóji 
forint után tsak 40 kii merészeilyenek fel-
osztani. 

4020 frt 35 kr. 

1030 Irt - kr. 

000 frt kr. 
80 frt kr 

•-'00 frt - kr. 

120 frt - kr. 
100 frt - kr. 

2000 frt kr. 
40 frt kr. 

100 frt — kr. 

200 frt kr. 

60 frt - kr. 

300 frt - kr. 

3000 frt kr. 
¡8571 fr 3P/kr. 

Erre a költségelőirányzati tervezetre 
hozta ugyanazon év december hónapjában a 
vármegye a következő végzést: 

17. Ugyan azon fő szolga Bíró ur Vá-
sárhely és Szentes mező városokk a község 
szükségére meg kívántató szénának mi mó-
don szokott kaszáitatása felől ki nyilatkozá-
saikat elő terjeszti. — Melyekből és jelessen 
Szentes várossábői ki tetszvén ezen terhes 
vissza élés nogv abbeli szénát nem ingyen 
és az l'rbarialis birtok után, arányossan fel 
osztandó napi. hanem készpénzbeli munká-
.sokkal szoktak kaszáltatni. — Meg hagyódik 
a jelentő Fő Szolga Biró Urnák, hogy ezen 
terhes és káros vissza éléstől a nevezett 
községeket és jelessen Szentes várossát azon-
nal a leglerhesebb felelet terhe alatt eltiltsa; 
egyszersmind az illető Tltes Földes Uradal-
mat éppíakinek Törvényes Kötelességébe áll, 
a Községei hasonló Köz terheinek rendes 
vezetésére fel vigyázni, arra ligyelmctessé 
tegye és mivel Köz tapasztalásra és megye-
beli Községek magános adózásai, olly iga 
fölöslegesek, hogy a megye Honnyi adójával 
néhol egyenlők, sőt Szentesen azt még fellyül 
is haladják valamint az említett Városok, 
ugv minden egyébb Községek is Szolga Bí-
rák altal azonnal tudósíttassanak, hogv jö-
vendőre a saját szükségeiket olly gazdasá-
gossal! el intézzék, hogy azokra minél keve-

A kis méltóságos asszony. 
- Regény. 
Irta : S ima j u l i a . 

(Fo ly ta tás . ) 

XV. 
A gróf boldog örömmel csókolta meg 

szép kis fehér kezet, de azért 
nyást tett: 

— Miért ilyen feleletet ad ? 
azt mondani amit kérdeztem? Oh Dellike, 
édes Dellike azt mondja, hogy szeret! 

Már ekkorra felszabadult Adél a gyöt-
relmes lelki érzések alól, az atyja látása 
újra a nagy célt jutatta eszébe és így szinte 
megelégedetten mosolygott: 

— És — ha szeretném ? 
A gróf arca a boldogságtól ragyogott 

amint ennyit mondott: 
— Én lennék a világ legboldogabb 

embere! 
Adél már egészen jó kedvű volt. 

hogy az óhajtott célt elfogja érni. 
lyogva, tréfásan kérdé a gróftól: 

— És ellenkező esetben ? 
Kelendi meggondolatlanul feleié : 
— Tudja mit tett Holló ui ' 
A leány mosolygó arca halálsápadt lelt. 

Az emlékezés nagyon kinos volt. 
Reszkető hangon mondá: 

Ne, ne beszéljen ilyent! 
A gróf félremagyarázta a leány szavait, 

i Azt hitte Adél ót sajnálná, és lovább foly-
' tatta : 

— Engem talán sajnálna? Sajnálna-ej 
! Dellike ? 

A leány iszonyodva emelte maga elé a 
kezét. 

— Menjen, — suttogá — hagyjon ma-
gamra ! 

. A gróf lovább is beszélt és Adél hir-
telen megfordulva, magára hagyta. Sietve 
haladt a kert utain a lakás felé, Kelendi 
pedig csodálkozva nézett utánna, azután 
hirtelen elhatározással az ügyvéd szobaja 
felé vetle uljat. Nagyon különösen érezte 
magát. 

— Még soha sem láttam Delükét hara-
gudni vagy szomorkodni. — Gondola út-
közben. — Én is valami esztelen 
Minek okoztam szegénykének rossz 
Elhiszem, hogy fajua neki ha öngyilkos 
lennék. Bezzeg Hollót nem sajnalta. 

Gelléri meglepetten nézett a grófra, 
amint az egyedül lépett be a szobájába, de 
nem akarta elárulni, hogy latta az előbb a 
kertben, Adéllal társalogni. 

Most, keadé Kelendi — igen meg-
kérem az ügyvéd urat egy nagy, nagy ke-
gyességre. 

— Kérem! Viszonzá Gelléri és kíván-
csian függeszti reá tekintetét. 

— Kedves leánya, — mondá Kelendi, 
— most valószínűleg neheztel reám. Vala-
hogyan legyen kegyes, engesztelje meg. 
Nem bírnám elviselni a haragját. 

Gelléri csodálkozva hallgatta a gróf 
szavait. Nem szerette volna, ha leány való-
ban haragos. Igen kellemetlenül érezte ma-
gát, de azért mosolyogva könnyedén jegyzé 
meg! 

Bizonyára a gróf ur megérdemli a 
neheztelés!, amely, legyen nyugodt, hama-
rosan elfog uiuliii. Egyébbkéut megyek a 
lantomért és megkérdjük van-e még abból 
a haragból?! 

Mig a gróf egyedül volt, végig gondolta 
mi történt. 

— Nem okosság volt tőlem az egész 
beszéd. Ha jól meggondolom, ezt szerelmi 
vallomásnak is lehet nevezni. — — Hát 
csakugyan feleségül vegyem ezt a szép kis 
lánykát ? 
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A gróf ur ma nem volt egészen ura a 
tetteinek. Ma a szive parancsolt. Az eszme, 
hogy Adélt nőül vegye, nagyon tetszett. 

Meggondolatlan könnyelmű lett a lelke. 
— Szerelmes volt. Szerelmes fejjel nem min-
dég okosan cselekszenek. Kelendi is, arra a 
megállapodásra jött önmagával, hogy most 
már neki kötelessége megkérni az Adél 
kezét. 

— Ezt be kell látni a szüleimnek, hogy , 
másként nem lehet tennem! 

Szinte óhajtotta, hogy minél hamarabb 
beszélhessen (iellérivel. 

-- f.ak már jönne Dellike! — sóhajtá. 
Nem soká kellelt várni, (ielléri hama-

rosan feltalálta a leányát a folyosó végén, j 
egy padon ülve. 

— Jöjj kis lányom — szól hozzá az j 
apja, — a gróf ur bocsánatodat akarja i 
hallani! 

(Folyt kflv.) 

rr 

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

értesíti a 11. é. közönséget, hogy 
villám felszerelési üzletéi megnyi-
totta. A legjutányosabb árak mel-
lel l elvállal minden a villant fel-
szerelés körébe tartozó munkála-
tokat: vezeték áthelyezés , vi lágí-
tás berendezés , leszere lés , villa-
m o s c s e n g ő berendezés , állandó 
raktáron tart csillárokat. 

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

E i m U f ö l < l . 
Vasúti á l lomás mellett, 32 ka-

tasztrál is hold kili'mő lekele szántó föld, 
a rajta levő tanvaépülelekkel együtt 
jutányos áron kedvező fizelési feltéte-

| lek melleit e ladó. Értekezni lehet e 
i lap kiadóhivatalában. 

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

T i X I Y i C T ß R V l j ö 

3269/Kpl908. 

Hirdetmény. 
Értesíttetnek az összes cséplőgép tu-

lajdonok mikép a cséplőgépek által okoz-
ható baleseteknek a lehetőségig való meg-
akadályozása céljából évenként tartani szo-
kott kötszer vizsgálatot a v. főorvos által a 
folyó évben is a tulakurcáni közgyűlési te-
remben tartatnak meg. Felhívatnak az ösz-
szes cséplőgéptulajdonosok, mikép kötszek-
rényeikkel f. évi Junius 11-én, az elsősegély 
nyujtásróli előadásokon pedig junius 21 és 
28-án délelőtt 10 órakor jelen jenek meg : az 
előadáshoz gépészeiket és fűtőikel hozzák ' 
magukkal. ! 

Miről az összes cséplőgép luulajdono- j ] 
sok e határozattal értesülésnek. 

Szentes, 1908. május 25. j ( 

Dr. Herczegh, 
h rfőknpitány. 

Gyopárosi fürdő megnyitás. 
Orosháza község tulajdonát képező 

g y o p á r o s i gyógyfürdő 'megnyittatott. 
Kiváló gyógyhatású: csúzos bántal-
mak ná I, bőrbelegségek néI, körvéIvk<>r-
nál, görvélyes mirigy daganatoknál, 
bőrnvakháiiva és csont lekéi veknél, izü-
leti vastagodásoknál kisebb loku ízületi 
zsugorodásoknál, angolkórnál, női ba-
joknál. Női és férli massirozás, hideg 
zuhany és meleg kádfürdő berende-
zéssel. 

A lurdő Orosházától kocsin félóra. 
Vasuli állomás helyben az orosháza 
szentes Csongrád félcgvháxn - buda-
pesti vonalon. Fürdő orvos helyben. 
Községi olcsó és kilünő szálloda és ! 
vendéglő, nagv kiterjedésű park és zc- l 
né vei. 

E f f j 
tigyes és jó családból 

való fiú tanulóul fel-

vételik, Grubmiiller József 
borbély és fodrásznál. 

Nők keresnek! M 
íiépkötés állal a esaladi körben 

20 k o r o n á i g h e t e n k é n t 
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 kitűntetve. Számtalan 

elismerő- és köszönellevél. 
Kérjen prospektust \Y. 1. 

f t \ ^ « • l i o u d o H V r 
Wien, VI., Nelkengasse 134 

Tájékozást nyerhet és a 
gépet megtekintheti Dóczi B. 
Lajos képviseleténél l'ercs.'nyi 
ul 17. i) 

A társadalom 'minden 
körében egyformán 
kedvelik. A magyar 
családok hírlapja. • 
ELŐFIZETÉSI Ált A egy hóra 2 K. 10 f. 

Főszerkesztő: Dr. Pap Zoltán 
Szépirodalmi főmunkatárs : Eötvös Károly. 

Kérjen MUTATVÁNYSZÁMOT. 
Nagy ellerjedettsége folytán hirdeté-

seivel minden iparos és kereskedő az 
F.gyetérlésben biztos eredményt ér el. Min-
den cikk hirdetésére alkalmas, mert ol-
vasó közönsége vegyes. Kérjen hirdetési 
prospeclust, 

'Valódi briinni szövetek' 
az 1908. évi tavaszi és nyári idényre. 

Egy szelvény í ! »ti\6ny 1 korona 
3 i 0 m. hosszú 

•leitende. 

1 szelvény 10 korona 
z u í 1 szelvény 12 korona 

telje« f.rfi-uhá- [ I - H ny 15 korona 
h.z (aAka:, nad- , ^ 5 z e|v é r ,y 17 korona 
t k * *% I i S/Hvui) 1 - korona 

1 szelvény 20 korona 
íMho/ 20 - K.-ír', i- alótk'i.i. selyeni-

kanit;ariit« • si >, bvi.i icikon küld amint meg-
bízható cs ¿/oiiJ ceu mindenütt ismert |K>»zt<v gvari raV1.ii 
S1EGEL-IMH0F Brünn . 

MintAK inrfyen ét bérmentve. 
Az elönyüli, a twlveWri a m.vSn.i <"> rlvr/. ha 

Szabott, le*olc*6bb áraK. Orlá.i válatzUK. 
• lfi>ki«;el-;i 

mmmmm Értesítés. 

Elöljáróság. 

n i e lö t t 

j e l zá log- v. épí tés 

l ( ' N O I I 
iránt intézkednék 

kérjen díjtalanul prospektust. 

MELLER L. EGYED 
BUUAPKST 

IX., I.ónyal-utca 7. 

Telefon-lntenirban 

M i u i ó f ' ö l i f . 
Szalai József nvng. tanító örököseinek 
Ktizs Molnár Ferene dűlőjében levő 
32 kis hold föídje a raj ta levő lanya 

j épületekkel egviill szabadkézből eladó. 
; Értekezni lehel az örökösükkel o/.v. 

Xémellt Lajosné Pólya nlea 2. és Szabó 
Jánosnéval Simonyi Ernő n. sz. alall. 

Í1V2 

S x a h i M l o v i J u ü ^ e r n c k 
A s/enlesi halárban lévő S(l hold sx.áuló 
íYVldje 2 részleiben is örök áron eladó. 
Esetleg lobb évre haszonbérbe kiadó 
E tekezní lehel a tulajdonossal Kun-

szentmártoni lakásán. :tf» 

Nyomatott Vaj a Bálint utódánál Szent- s 1908. 

Krlesileni az épit telő közönségei, 
lio-v iiállam k ö z ö n s é g e s é s s z a b a d a l -
mazott te tőcserép azonnali szál l í tásra 
bármily niennvisé^ben olesó áron kap-
ható. 

A Tiszán j ó minőségű s záraz ha-
s á b o s btikk tűzifám megérkezell . 

(isépléshez a jánlok első rendű 
lupényi darabos szenet . E^ész vaggonl 
es kissebb mennyiségben is. 

A jövő léire pedi«; légszeszgyár! 
Eoaksot lehel nállam előjegyezni. 

SzéKely József, 
fakfeskedó. 

lejl«»lcMilil» áron ves/ fel 
a t U s s i i i c » l i i t » ( u l 




