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Egyes példányok kapható 
Lapunk könyvnyomdáján n 

valamint lapkihordóink i > 
kiknél lapunk előfizetésre is 

megrendelhető. 

Megjelenik hetenkint ké t szer : 

csütörtökön é s vasárnap, 
a kora reggeli órákban. 

Felelős szerkesztő : Főmunkatárs: 

S I M A L Á S Z L Ó HEGYI A N T A L 
H i r d e t é s e k á r á t , 

valamint nyilttéri közleményeket kiadóhivatalunk méret 
szerint a legjutányosabban számit. 

Pályaválasztás. 
Neveljük az iparra i f júságunkat. 

Még jó formán le sem tetle az elemi 
iskolás gyerek ulólsó vizsgáját, a szülő 
már is kilincsel, instanciázik, — a szegé-
nyt bbjéről szólok — furakodik egy kis 
kegy, egy kis ismeretség után, hogy .gyer-
mekét a gimnáziumba adhassa. Nagyon 
helyes, amig az a szülő szándéka hogy 
gyermekét kitaníttassa, de az a bökkenő, 
hogy nem arra taníttatja ki, amire a ha-
zának, hanem auiire az ő beteges ambíci-
ójának, az uri életmódról megalkotott ál-
mainak szüksége van. Igy aztán rohamo-
san közeledünk ahhoz az időponthoz, ami-
kor majd az ipari munkások jóléte ellen 
fog harcot indítani az uri proletárok, a 
szellemi élet nyomorultjainak elkeseredett 
tábora. Hisz uiár ma is kétségtelen lény, 
hogy háromszor annyit keres napi mun-
kájával a kőniives, lakatos vagy suszter 
legény, mint egy végzett jogász. 

Es mindezek dacára is értelmetlen, 
légy zetlen, vastagfejü marad a magyar, 
máig sem irtotta ki belőle az életnek 
szemmel lat ható futása azt a ferde felfo-
gást, hogy nálunk csak az ur képes a 
boldogulásra. Aki egyszer a gimnáziumba 
tette a lábát, a mely ifjú az aUóbb osz-
tályokon bárha csak kegyelemben is át-
csuizotl valahogy, az már magyar földön 
nem lehet iparos. Ez a megcsontosodott 
együgyű félszeg, elmaradt felfogás okozza, 

hogy iparunk oly csenevész, oly kontár, 
oly kelletlen. A tanultabb ifjúságot nem 
vezetjük arra a térre, ahol legtöbb a tö-
retlen ut, legnagyobb az aratás, az ipar 
kultuszára. 

A mai kor gyermekserege, de maguk 
a szülők is még nem értették meg a fej-
lődés hívó szavát s az emberi hivatás igazi 
hivó szózalát. Kormányunk legjobb célú 
törekvései sem teremhetnek addig kellő 
gyümölcsöt mig az előüéletek el nem osz-
lanak. 

Minden emberi tapasztalat arra vall, 
hogy a fejlődés a természet törvényeinek 
következménye. Mentől több oldalú kép-
zettséggel bir maga az egyén például, an-
nál életképesebb tagja a nagy társadalom-
nak. Ugyan ez a törvény nagyban is áll, 
mert a nemzetek is annál életképesebbek, 
erőssebbek és a világversenyben annál 
inkább számot lesznek, mentől több ol-
dalú képzettséggel bírnak polgáraik. Látjuk, 
hogy vaunak államok, melyekben agrikul-
tura jóformán nincs, üe van annál fej-
lettebb ezer ugu ip.«r és éiénk kereskede-
lem és ezek az államok vezetnek ma a 
világpiacon, ugy pénzügyi mint erkölcsi 
tekintetben kifejthető nagy erejükkel. 

Arra kell nálunk is törekedni, hogy 
ipari fejlődésünk, az adott kedvező hely- j 
zetben mentől intenzivebbé váljék. Ez az 
a tér, ahol lelkes, igazi hazafiak rendki- | 
vül sokat használhatnak a hon javára. ' 
Nem frázisokkal, tényekkel kell küzdeni. 
A frázisok ideje lejárt, nem hisz azoknak 
már senki. A tettek ideje pedig elérkezett, 

annál is inkább, mert a kormány, amint 
látjuk kézseggel siet az ipar s főleg a ki-
sebb ipari vállalatok támogatására mindotTf -" 
ahol arra alkalom nyilik s ahol az ered-
mény kilátásba is vehelő a törekvés és 
állami táirogatás nyomán. Ha mindenhol 
ugy törekednek az ipari érdekek védelmére 
s az igazi magyar ipar fejlesztésére, ¿ ¡h tó i í 
törekszenek erre nálunk helyenkint egye-
sek, akkor rövid időn belül nagy jövő 
virradna a magyar iparra. 

Ilyenkor évvégén legaktualissabb ez a 
kérdés. A szülők ilyenkor döntik el gyer-
mekeik sorsát, ilyenkor gondolkoznak az 
életpályák fölött. 

Adjanak a szülők a magyar hazának 
tanult, intelligens iparosokat! A lateiner 
pályákon már egymást fojtják, tapossák 
az emberek, az iparos páiyán az észnek 
és becsületes szorgalomnak még alig van 
konkurense. Ide kell vezetni a magyar if-
jakat, a műhelypad és nem a kadhedra 
elé; itt gyorsabb és biztosabb a boldogu-
lása, hazánkra üdvösebb és hasznosabb 
munkájának eredménye. 

De nem bukott diákok szüleihez szó-
lunk ! Az iparos pályához lelkivágy, szel-
lemi és lesli rátermettség, akarat, ambíció 
és szeretet kell, nem rossz iskolai bizo-
nyítvány. A bukotl diák büntetésnek tartja 
a mesterségei, szégyenli az inaskodást, 
utálja a munkál, nem lehet belőle más, 
mint demokrata, aki igazán csak bitan-
golja az iparos tisztes szép elnevezését. 
Ilyenekre nincs szüksége a magyar iparnak! 

A „mHíüSl LAP" TÁRCÁJA. 
J aci és a frakk. 
Irla: U h i i í / m i i í t V r e i i c . 

Amikor Hajdú László a hetedik gimná-
ziumba járt, gyönyörű volt akkor Kevevárott 
a tavasz. Sőt azt hiszem, hogy általában is, 
amikor valaki tizenhét éves, mindig gyönyörű 
a tavasz. 

Májusban az akácfák fehér virágokkal 
illatoztak, balzsamos volt a levegő és Maesay 
Katica uj kalapot kapott. Kékpáutlikás nagy-
karimájú szalmakalapot. 

Es egy délutánon, amikor kettőtől há-
romig latin óra volt a hetedik osztályban, a 
l.aei szive bcledobbant a nyári forrósagba. 
A fülledt levegőjű teremben a tanár ur rop-
pant ügyszeretettel magyarázta t.ieerót és 
egy dongó zümmögött a bóbiskoló diákok 
feje fölött. Laci behunyta a szemét, a városka 
végén levő parkra gondolt, ahol az esti kor-
zón egv édes kis leány sétált barátnőivel és 
oly helyesen illett szöszke fejére az a kék-
pántlikás szalmakalap. 

Az os/.lály, no persze, az osztály tudta. 
És a liuk liz perekor igy kérdezősködtek 

Hes/éltél-e mar :i Mácsayval ' 
Majd holnap. Ma a/ anyjával séláll 

Ez volt hétfőn. Kedden pedig 
Ma nem ment ki sétálni. Esik az eső. 

— Látod, Hajdú, nem jól tudod. Igenis 

sétált, még pedig egyedül. Ilyenkor az em-
ber felajánlhatja az esernyőjét. 

— Sőt azt sem kell — tódított;« a fő-
jegyző fia mert a kadét kisérte. A kadé-
toknak pedig nincs esernyőjük. 

— A kadétot felpofozom i . . . —.szolt 
mély meggyőződéssel Laci és ezzel a keddi 
nap is el volt intézve. 

Szerdán: 
Nem csatlakozhattam melléje, mert 

szemközt jött Piacsek tanár ur és tudjátok, 
gyöngén állok görögből. Utazik rám az az 
ember. I)e el is döngetem, esak leiegyem az 
érettségit. 

Csütörtökön : 
— Ma, az igaz, csatlakozhattam volna 

melléje, de hónom alatt volt a rajztábla. 
Az ördög vigye az ilyen gyúródeszkát, nem 
dobhatom el? Mi? 

Pénteken : 
Nem akartam vele pénteki napon is-

meretséget kötni. Nem vagyok babonás, azt 
tudjátok, de mégis . . . 

És igy ment ez szombaton is, vasárnap 
is, meg a következő héten is. 

.AZ osztály az ilyesmit nem tekintette 
gyávaságnak. Egészen világos, hogy az ide-
állal csak ugy lehet beszélni, ha egyedül és 
kedvező körülmények közt sétál az utcán 
Hazakísérni, vagy elkísérni valahová: ime 
esak ezek a lehetséges módok és Hajdú Laci 
ilju barátunk sem változtathatott a dolgok 
ilvetén során. 

Nos, igaz, ami igaz; kínálkozott az 
alkalom nem egyszer, de a bátortalan Laci 
a harmadik esetben mosolyogva viszonzott 
köszönésnél tovább nem vitte. Talán soha-
sem ismeri meg ideálját személyesen, ha 
valami ünnepély nem készül az iskolában, 
amelyre a hetedik és nyolcadik osztálybeli 
tanulók maguk vitték a meghívót az uri 
családokhoz. 

Igy történt, hogy Lacit belökte a kapun 
Muxbaum Ödön osztálytársa, mert vonakodott 
bemenni. Laci szivszorogva hőkölt vissza a 
kapu alatt és már megakart futamodni, de 
Katica kijött. Napernyő volt nála, mert éppen 
a boltba készüli uj hímzésmintákat venni. 

Pardon nagysád . . . 
Katika elpirult és kinvitottta napernyő-

jét. 
Pardon nagytád . . . Hajdú László 

vagyok . Itt laknak Máesayék ? . . . Meg-
hivót hoztam. 

I . igen . Tessék besétálni . . . 
Katica stílszerűnek vélte, hogy beesukja 

a napernyőjét. Egy percnyi kinos szünet 
után megint kinyitotta. 

És ahelyett, hogy a szalonba vezette 
volna lovagját, akit a fenster-promenádok-
hől már ösmert és teljesen tisztában volt 
felőle zavaraban beszólt a folyosóra: 

— Mama itt van Hajdú László ur. 

(Folyt, kör.) 



4. oldal 

Városi közgyűlés Hövid alig háromne-
gyed órás közgyűlése volt Szentes város kép-
viselőtestületének hétfőn délelőtt a tanyai 
iskolák felépítésének vállalatba adása dolgá-
ban. A tanácsi javaslatot Kalpagos Sz. Imre 
gazdasági tanácsnok ismertette. A javaslat a 
köveikerő volt, hogy a képviselőtestület a 
a mucsiháti iskola építését 15891 k. 97 fillér-
ért, a veresegyházi iskola építését 15911 k. 
97 fillérért Szép Mihály és ilj. Szathmáry 
Pálnak, a zalotai iskola építését 15225 k. 42 
fillérért Szép Gáspár, Doszlop N. Imre és ilj. 
Szathmáry Pálnak, a vekerháti iskola* építé-
sét 14142 k. 10 fillérért a kistőkeiét 14353 k. 
95 fillérért, Kovács Pálnak, a hékédi iskola 
építését 13254 k. 93 fillérért, a berki iskola 
építését 12595 k. 93 fillérért végre a külső 
dónáti iskola építését 14284 k. 93 fillérért 
Buday János, Bodnár Lajos és ifjn Szath-
máry Pál iparosokra hízza s a sürgős szük-
ségre tekintettel mondassék ki, hogy a ha-
tározat csak birtokon kívül legyen felebbez-
hetö. 

Köblös Gábor a tanácsi javaslatot nem 
fogadja el, hanem a versenytárgyalás med-
dőségének kimondása mel ett ujabb verseny-
tárgyalás tartását hozza javaslatba. 

Más nem szólalt fel a képviselőtestület 
tagjai közül, mire a polgármester elrendelte 
a névszerinti szavazást. Összesen 08-an sza-
vaztak, amelyből 51 szavazat a tanácsi ja-
vaslat mellett 17 pétiig ellene szólt s így a 
tanács javaslatát nagy többséggel elfogadták. 

A közgyűlés ezzel véget ért. 

A közigazgatási bizottság ülése. A vár-
megyei közigazgatási bizottság hétfőn dél-
előtt 10 órakor tartotta rendes havi ülését 
dr. Kelemen Béla lőispán elnöklésével. Fekete 
Márton felszólalásán elhatározta a közigaz-
gatási bizottság, hogy felír a kormányhoz a 
szentesi állat egészségügyi körzetek létesítése 
dolgában, miután ma már megkötötték Ausz-
triával a gazdasági kiegyezést s így nem áll 
fen az ok a kérdés halogatására. Rozgonyi 
Sándor műszaki iroda tulajdonos kérelmére 
Alt Miksa államépitészcli főnök előterjesztése 
alapján a Szeged—Sándorfalva, Szeged—Hor-
gos, Szeged-Algyő, Kistelek—Pusztaszer, 
Kistelek—Mindszent és Csongrád—Csanytelek 
közötti rnűutak jelöltettek ki arra, hogy 
Rotgonyi a luk i közlekedés lebonyolítására 
automobil járatokat rendezzen be. Megsem-
misítette a közigazgatási bizottság Kis Bálint 
és dr. Molnár Jenő városi képviselővé tör-
tént megválasztását. A Molnár Jenő mandá-
tuma megerősítése mellett hosszabb vita fej-
lődött ki; de a többség a megsemmisítésre 
szavazott. Elhatározta a közigazgatási bizott-
ság Reöck Iván indítványára, hogy a Fél-
egyháza kistelek, illetve Szeged Horgos-
Szabadka között elhúzódó állami közút mi-
előbbi kiépítése iránt a kereskedelem ügyi 
miniszterhez felterjesztéssel él. 

i i j i i 0 i \ s A ( ; 0 k . 

Naptól nyílik, naptól hervad . . . 

Szőke kis lány rózsás fehér szép arca 
Pirosabb lett a szerelmes szavakra, 
Kicsiny szive oly boldogan dobogod, 
Égő arca, két szép szeme ragyogott. — 
A távolból oda hallik egy nóta 
»Naptól nyílik, naptól hervad a rózsa.« 

A szerelmes szőke kis lány szép arcán, 
Nagyon hamar elhervadtak a rózsák. 
Köuyhen úszik kél ragyogó szép szeme, 
Felejtene, ha feledni lehelne. 
A távolból oda hallik egy nóta 
»Naptól nyílik, naptól hervad a rózsa. 

Sima Júlia. 

SZENTESI LAP 

- J u n i u s 17. 

— Személyi hír. Dr. Kelemen Béla fő-
ispán három napos szentesi tartózkodás 
után hétfőn este vissza utazott Szegedre. 

— Dr. Tasnády Antal lemondott. 
I)r, Tasnády Antal városi ügyész ma 
írásos beadványban bejelentette ügyészi 
állásáról való lemondását. Lemondását 
a hétfői közgyűlés után történtekkel 
indokolja meg* A hétfői közgyűlés u'án 
ugyanis heves vita fejlődött ki Tasnády 
és Mátétty Ferenc polgármester között, 
akörül, hogy a tanyai iskolák épitésé-
nek vállalatba adására vonatkozó ta-
nácsi javaslat ellen Tasnády, Kalpagos 
tanácsnok és Cseuz Béla mérnök le-
szavaztak. A lemondás folytán hétfőre 
rendkívüli közgyűlést hiv egybe a pol-
gármester. 

— Bizottsági ülések. A pénzügyi és 
háztatási szakosztály ma délelőtt 10 órakor 
dr. Mátéffy Ferenc polgármester elnöklésé-
vel ülést tartott, amelyen letárgyalta az ösz-
szes 1907 évi zárószámadásokat. — A gaz-
dászati szakosztályt csütörtök délután 3 órára 
ülésre hívta egybe Szeder János szakosztályi 
elnök, amelyen több rendbeli elnöki előter-
jesztést fognak tárgyalni. A vasutügyi bi-
zottság pénteken Célulán 3 órakor tart ülést. 
Az ülés tárgyai lesznek : A máv. igazgató-
ságának átirata szénlerakodóhely építése 
ügyében és Panvik T. János és társai ké-
relme a szentes hódmezővásárhelyi vasút 1 
számú őrházánál feltételes megállóhely léte-
sítése iránt. 

F.gy löldink elöhaladása. Rnmböv-
s/.ky Jenőt, az egykor olyan népszerű Ram-
bóvszky József volt szentesi vendéglős fiát, 
aki a kereskedelemügyi minisztériumban, 
mint titkár működött, a király miniszteri 
osztály tanácsossá léptette elő. 

Református püspök választás A Kiss 
Áron halálával megüresedett debreceni re-
formátus püspöki széket az őszre be akar-
ják tölteni. A püspök választásra szóló meg-
hívókat már szét küldte Dicső ti József püs-
pök helyettes. 

— Halálozás. Kgy derék polgárával lett 
szegényebb Szentes városa: Rúzs Molnár 
Ferenc halt meg élete 50-edik évében rövid 
súlyos betegség után, mély gyászba döntve 
családját és kiterjedt rokonságát. Temetése 
szerdán délután ment végbe nagy részvét 
mellett. A gyászoló család a következő gyász-
jelentést adta ki ki: Alulírottak ugv a maguk 
mint az összes rokonság nevében fajdalom-
mal telt szivvel jelentik, a szervtő férj a jó 
édes apa nagyapa testvér és fiúnak Rúzs 
Molnár Ferencnek élete 50-ik, boldog háza 
ságának 28-ik évében rövid ideig tarló súlyos 
betegség után történt gyászos elhunytál. A 
megboldogult hült tetemei f. hó 17-én <1. u. 

| 1 órakor fognak a III. ker. (isillag-utea 1 sz. 
' gyászháztól a ref. egyház szertartásai szerint 
, a középtemetőbe örök nyugalomra (étetni. 

Szentes, 1908. junius hó. Béke poraira! Áldás 
emlékezetére ! 

t 
A kereseti adó kivetése A harmad 

osztályú kereseti adó tárgyalások junius 24-én 
• veszik kezdetüket Szentesen és jiilius H>-íg 

tartanak. A tárgyalásra az érdekelt kereske-
kedők, iparosok földbérlők, feles szántók stb 
meghívót kapnak. Mindenkinek jogában és 

i módjában áll tehát az adólárgyaláson sze-
szeiuélyestn megjelenni, vagy magát meg-

• hatalmazott által, képviseltetni. A ki a tár-
gyaláson későn, vagy egyáltalán meg nem je-
lenik, annak kereseti átlóját az adókiveti' 

, bizottság hivatalból fogja megállapítani. 
A Daloskör hangversenye Fényes, 

művészi uivóit allo, s/i'p sikerű hangversenyt 
rendezett szombaton este a városi szinhaz-

49. szám 

teremben a Szentesi Daloskör. A daloskör 
számai, amelyeket Bugyi Ferenc karnagy 
vezényelt megérdemelt tapsot aratlak. Külö-
aösen kiemeljü* Szilágyi Matild kisasszony 
hegedű számot s a Szilágyi László, Szemerey 
Zsigmond, Khirer József és Kozler Oszkár 
által előadott férfi négyest. Nagy elismerés 
honorálta % dr. Soltész Gyula monólogját. A 
hangversenyt kedélyes, reggelig tartó tánc-
mulatság követte. 

Fogyasztási adó jövedelem. A szám-
vevőség jelentése szerint május hóban a vá-
rosi fogyasztási adópénztárnál bevétel volt : 
fogyasztási adókból 5597 K. 82 f. szeszfo-
gyasztási pótadóböl 390 K. 02 f. vágóhíd 
dijakból 130 K. 20 f. Az összes bevétel volt 
6121 K. 01 f. A kiadások összege 1007 K. 
71 f. A fogyasztási adó kezelésből tehát 
511« K. 33 f. folyt be tisztán a városi házi-
pénztárba. 

— Népmozgalmi adatok. Jtiss Gábor 
vármegyei vármegyei főorvosnak a közigaz-
gatási bizottság elé terjesztett jelentése sze-
rint vármegyénkben május hóban élve szü-
letett 253 liu, 210 leány, összesen 499. Halva 
született 5 gyermek Meghalt 103 férfi és 
152 nő. Összesen 315. Természetes szaporo-
dás 181. Klőző hónapban a szaporodás 
volt 9 . 

— Uj bankók. A most forgalomba levő 
20 koronásokat e hónap 22-től kezdődően 
bevonjak, amikor is megkezdik az uj 20 ko-
ronások kibocsátását. Az uj bankók kékes 
színűek lesznek, hasonlóak a 10 koronások 
színéhez. 

A tolvaj jelölt. Veszedelmes gyer-
mek kerüli hurokra : ífj Bálint István sze-
mélyében. A gyermek aki még alig 13 esz-
tendős valóságos megrögzött betörő és tol-
vaj palánta, aki bizonyára sokra togja még 
vinni. Fddigi működése is elegendő az állilas 
bizonyítására. Álljon itt a hurokra került 
tolvaj fiú bünlajlsoma : Csepcsényi Eszti uj-
ságáruló leánytól ellopta pénzét, Sz. Nagy 
Karoly posta liszl lakásán betörést kísérlett 
meg, de miután a sűrű kereszlvastól beha-
tolni nem tudott, az ablakban levő holmit 
emelte el. Kiss Albert kertész 0 éves kis fi-
ától 2 K. 30 f. emelt el. A legnagyobb betö-
rést azonban Molnár Ktcl gyümölcs árus 
kárára köve.e el, e hónap 13-án Innen ,18 
zsebkendőt, egy kést, kalapot, kabátot mel-
lén} t és néhány darab fehér neműt tolvaj-
lott el. A fegyenc jelölt minden valószínűség 
szerint a javítóintézetbe kerül egyelőre. 

— Az iparos ifjak mulatsága. A pün-
kösdi ünnepen leloly mulatság egyike volt a 
legsikerültebbeknek, a Toloncz cíiuű nép-
színmű. melyet műkedvelőktől talán most 
láttunk először, igen szép összhangban lett 
előadva. Kivaltak mint ügyesebb főszereplők 
Szabó Ksztike mint Angyal Liszka, gyönyörű 
hangjavai ügyes játékával, első pillanatra meg 
hódította a publikumot, Ördög Sára nehéz 
szerepét Sípos Ktelka alakította igen jól, Szűcs 
Juliska a Kontráné féltékenységével sokszor 
kacajra ragadta a közönséget, kisvárosi zsidó 
lányok Kovács Krzsike, Molnár Jusztika, 
Kun Lidika, utóbbiak mint Kőmálié és Szá-
jasné szerepben is igen kedvesek és ügyesek 
voltak, a férfiak közül Gerecz Lajos (Miklós) 
szépen kifogástalanul énekelt s nagy szere-
pét ügyesen játszotta meg, Németh Sándor 
vMravcsák) kiváló ügyes vándorló lót legény 
volt, Kontra magánzó Gilice János ügyesen 
használta ki az ingyen élés és naplopás örö-
meit szerepében, Pap Károly (Abris) l'rik 
László (jegyző) l.rdeí Mihály (bíró és felü-
gyelő) szerepében, Nagy István (kis bíró) 
Szahó Mihály korcsmáros mind jól betöltöt-
ték helyüket, Barakonyi Antal (zsidó legény) 
Kil'or János (rendőr) derült hangulatot kel-
lettek és tapsot arattak a táncmulatság pe-
dig reggel ért véget, emlékezetessé téve a 
kor jo hírnevű mulatságait. 



47. száin SZENTESI LAP 3. oldal 

— Fogorvos. Kovács J. specialista fog 
és szájbetegeknek, ki már évek óta látogat 
el városunkba ismét megérkezett rövid időre. 
Kéri azokat, kik segítségét igénybe óhajtják 
venni, hogy minél előbb jelentkezzenek mert 
vannak munkák (ploinbálas) melyek boss/abb 
kezelést igényelnek. Lakás:«, mint máskor: 
Pető ti Szálloda W szám, 

Katonák a mezőgazdaság szolgá-
latára A honvédelmi és földmivelésügyi 
miniszterek egy széles körben érdeklődéssel 
fogadott és a siker sok kilátásával induló 
akciói kezdtek, nevezete .en a tényleges ka-
tonai szolgálatban lévőknek gazdasági okta-
tását. A honvédelmi miniszter az összes 
honvédparaucsnokságokat utasította, hogy a 
megyebeli gazdasagi egyletekkel karöltve, 
hetenkint egyszer délutánt órákban a legény-
ségnek gyakorlatokat rendezzenek. 

— Mén selejtezés. A nagykőrösi mén-
telep osztálynál a felügyelőségtől megállapí-
tott sorrendi beosztás szerint julius hó 20-án 
lesz az évente szokásos inénselejtezés, ami-
kor is azokat eladják. 

Hírek az anyakönyvből. Junius 9-1"»' 
híjegyeztettek: Pénzes Klek Krébecz Karoli-
nával, Bottyán Ferenbz llorodencky Kalali-
nával, Yótitz Herm.mu Eicheinbatim Bertával, 
Zsarkókuti Imre Csizmadia Etelkával. Há-
zasságra léptek: Deák Gábor Vince Erzsé-
bettel, Orosz János Hidas Katalínával, Bihari 
Mihály Győri Máriával. — Születtek Plunjéta 
János, Molnár Lídia, Molnár Mária (ikrek), 
Darabos János, Dancsó János, Szemenyeí 
József, Bazsai halvaszületett leány, Vince 
Franciska, Berecky Anna, Becsák Erzsébet, 
Jung Anna, G Y Ő Z Ő Molnár Etelka, Demeter 
Zsótia, Pá Ili Jusztina, Bartha János, Pető Jó-
zsef, Kolpaszky György, S/ikszai Julianna. — 
Kihaltuk: Planjeta János napos, özv. S/.arka 
Péterné Hajdú Sára 01 éves. Sajtos János M 

'éves, Szat>ó István 15 napos, Bodzás János 
57 éves, Turiaii János 8 éves, özv. Vecseri 
Józsefné Kotvics Judit 72 éves. 

Irodalom. 
(*) A „Vasárnapi Újság" junius 14-iki 

száma képeket közöl gróf Palfty Jánosról és 
bafmóci kastélyáról, Mátia Henrielte főher-
cegnő esküvőjéről, a nemzelközi parbaj-el le-
nes kongresszusról. Kiss Áron ref. püspök 
temetéséről, a pozsonyi virágjátékokról, a 
gyermekek felvonulásáról s a budai Várban 
létesült uj leányiskoláról. Szépirodalmi olvas-
mányok Szemere György elbeszélése, Lam-
pérth Gézának a pozsonyi világjátékokon di-
jat nyert versei, Krúdy Gyula uj regénye, 
Fogazzaro regénye. Kgyébb közlemények 
Neogrady Aulai művészi rajza, tárcacikk 
a reklámról, a hétről és még a rendes 
heti rovatok: : Irodalom és művészet Kö/in-
tézetek egyletek, Sakkjálék, Képtalany Egy-
veleg stb. «Vasárnapi t'jság» előfizetési 
ára negyedévre négy korona, a »Világ-
k r ó n i k á i v a l együtt négy korona NO lillér. 
Megrendelhető a Vasarnapi l'jság* kiadó-
hivatalában Budapest IV.. Egyetem-utca I.) 
sz. l 'gyanitl inegremlelhető a Képes-Néplap-
a legolcsóbb újság a magyar nép számára 
félévre kél korona ló fillér! 

Mohlepte akták. 
VIII 

Sokszor esik szó a város szervezeti 
szabályrendeletéről. Egész kötetre terjed az 
utasítás abban. Ilajdinaban pár ív papiros 
elég volt az általános tájékozások és utasí-
tások följegyzésére, meri akkor nem a pa-
ragrafusok tömkelege tüntette ki a lenniva-
lókat, hanem a/ emberek jóravalósága és 
nem papirosról adminisztrálták, hanem rö-
vid utón végeztek az egyéni felelőség elvén. 

Nem kívánjuk vissza a multat a maga fer-
deségeível és megszorításaival; de szívesen 
hivatkozunk sok olyan tényre, melyet 'ma is 
szíves figyelemre méltathatunk és követbe--
tünk. 

Az l£it>. évi és mostani szervezel ösz-
szehaszoulitása végett közöljük az alábbi 

' tervezetet. 
Szeutes Városának Igazgatási Kendszeré-
uek Terve. 

I. Igazgató Testületek s tisztviselők. 
1. A város kebelében állíttatna egy 

belső Tanáts, mely állana egy Fő- egy albi-
róból és 12 Tanátsnokokból, mely Tanátsba 
a Fő és aljegyzőknek FŐ és alügyészeknek 
is rendes úlésök lenne, — továbbá. 

2. §. Külső Tanáts, mely állana a Nép 
szoszollójáhól mint Elnökből és 60 válasz-
tott tagokból, a Nemesekkel fenálló Eegyez-
ség értelmében és a Fő Bíró által mindany-
nyiszor oda kinevezendő egyik rendes Jegy-
zőből. 

X §. Esküdt Polgárok közönsége 100 
választott tangókból állana, mely magában 
külön soha ülést nem tarthat. 

4. Köz-Gyülés mely állana a Város 
Fő Bírája elnöksége alatt, a beső és külső 
Tanátsból, minden Városi Tisztviselőkből, és 
a 100 Esküdt polgárok közönségéből. 

f>. A városi Tisztviselők és Szegő-
döttek összves száma következendőkben ha-
lároztatna egy Fő Biró, egy albiró, egy Nép 
szószollója, egy Fő és két aljegyzők, egy Fő 
és egy alügyész. Levéltárnok, Számvevő, 
Pénztárnok, adótizedő, ellenőr, kapitány, Bir-
toklató, mely két tisztességek a körülmé-
nyekhez képpest Tanátsnokokra is ruháztat-
hatnának Gyám Atya, Földmérő, Fő Or-
vos, Seb orvos, Katonai Biztos, 3 írnok 
Sálar, Tömlöc tartó, Bába, kik mindnyájan a 
közjövedelmek bői lennének fizetendők. 

II. Választási mód. 
Mind a Fő és albiróra, mind a belső s 

Külső Tanáts és Esküdt polgárok közönsége 
tagjaira mind a szószóló, és egyéhb fellebb 
előszámlált Tisztviselőkre nézve, minden 
a-ik esztendőben Tiszt njitás tartatna, oly 
móddal: hogy ő Cs. Kir. Apostoli felsége 
által kegyelmesen kinevezendő biztos el-
nöksége alatt, a helybeli Nemességgel kö-
tött Egyezség 2-ik pontjában érdeklett Négy 
Nemes és Négy Nemneines öszvesen 8 egye-
dül a polgárok egyéb közönsége által vá-
lasztandó kijelölt Tagok, mindenik hivatalra 
négy tagot. Minden keresztény vallásbeli fe-
lekezetre való tekintetnélkül a Fő és albirók 
Nép szószollói belső és külső Tanálsnoki 
Kapitányi, Birtoklátói, Pénztárnaki és Ellen-
őri nem külöben Esküdt polgári hivatalokra 
és álláspontokra csupán helybeli polgárok 
közül a nemesekkel kötött többször emiitett 
egyesség figyelembe tartásával. — jelelnének 
ki és azoktól a Polgárok egész közönsége 
.szavazat többségével, mindenkor egyes sza-
vazás uljan válasszon. 

III. Belső Tanáts Hatósága. 
1. g. Első Bírósági joggal ítélne 
a) Minden kebelbeli nem Nemes Polgá-

roknak és lakosoknak személyes és vagyon-
beli kereseteiben. 

h) A nemes polgárokra és lakosokra 
nézve a velők kötött Egyezség il-ik pontja 
szerént ugy külső, mind bélső felekre és 
azokon lévő épületekre, szóval minden 
nemű ingatlan Javaikra nézve, — megje-
gyezvén a/t is hogy a helybeli Nemesek 
ellen bár mely Bíróság altal hozatott elma-
rasztaló Ítélet ugyan azok ingatlan vagyo-
naiból egyedül a Varos Tanátsa által lenne 
végrehajtandó. 

c) Gyakorolja a Vér-bírói törvényha-
tóságot. 

2. A Városi Tanáts előtt bevégzett és 
a perlekedők által Törvényesen feljebb vi-
hető minden némű perek az 1723. 74. ugy 
az 1729. 28. 29-ik és más feljebb vitelről 

szóló Törvények értelmében közvetlen Te-
kintetes Csongrád Vármegye Törvény Széke 
által fognának megvizsgáltatni. 

3. $. Szentesi Polgárok vagy Lakos el-
leu akármely Törvény széken hozott vagy 
feljebb vitel utján megvizsgált minden némű 
ítéleteket, ezen lll-ík Szakasz 1. §-a b) pontja 
figyelembe tartásával — csak törvényes 
megkeresés átán és csupán a Szentesi Ta-
náts által kiküldött végrehajtó Biró sikere-
sithetne. 

A kis méltóságos asszony. 
- Regény. -
Irta: S ima Júlia. 

f o l y t a t á s . ) 
XV. 

Mind a hárman boldogok és megelége-
dettek voltak, mint aki elérte a célját Bol-
dogan beszélgették meg a jövőbeni teendő-
ket. Gelléri arra kérte a jegyespárt, ne 
áruljak el se az anya, se Kálmán előtt a 
történteket, addig inig a gróf szülei is bele 
egyezésüket nem adják a házasságba. A 
két liatal mindenben megnyugodott, Kelendi 
nem sokára bucsut vőn, mondván, hogy 
még a mai nap folyamán levelet ir a szü-
leinek melyben tudatni fogja őket a házas-
ságáról. 

Az apa és leány helyeselték a gróf 
eljárását és nem is tartóztatták vissza. Így 
azutau Kelendi haza ment és megírta a 
levelet a szüleinek. 

Mikor végre Gelléri és a leánya ma-
gukra maradtak, az apa boldogan ölelte 
keblére a gyermekét. 

— Hiszesz — e nekem kicsiny lány-
kám 

Hiszek papa. 
— Oh! édes kis méltóságos asz-

szonyom ! Mily irigy lesz reád az anyád 1 
A leánynik felragyogott a szeme. Na-

gyon tetszett neki az a gondolat, hogy 
az anyja valamiért irigykedni, haragudni 
fog. 

Nagyon jókedvűek voltak mind a ket-
ten. Az apa az is maradt, de Adél, a szép 
kis menyasszony, amint a szobajaba ment, 
hiaba akart boldog szívvel álmokat szőnni 
mint a menyasszonyok szoktak nem lehe-
tett. — Ú nem volt boldog. Hiába suttogta 
mosolygó arccal : 

— Méltóságos asszony, grófné le-
szek ! 

Nem örüli. 
A lelke örülhetett. Az a Iliit nagyravá-

gyó lélek elérle a célját de a szive sa-
jogott. 

Megpróbált a grófra gondolni — és 
Holló jutott az eszébe. Azt mondta: mindent 
elértem amit akartam, és a szive gyötrel-
mesen dobogta : 

— Mindent elvesztettem, mert őt el-
vesztenem. 

Elakarta ringatni a lelkét a fényes jö-
vőbe vetett reménnyel, és egyszer csak azon 
vette észre magát, hogy sir zokog. 

Nagyon változékony kedéllyel töltött 
el néhány napot. Az apjával és a jegyesé-
vel elbeszélgetett kedvesen, vidáman. Amint 
egyedül volt, sokszor nagyon sokszor 
könnyezett. A legnagyobb öröme abban 
telt, hogy az anyja nem lud semmit arról, 
hogy ő már bizonyosan méltóságos grófné 
fog lenni. Gúnyos, kicsinylő tekintetekkel 
méregette végig az anyját, ugy annyira, 
hogy az asszony, csodálkozva mondta el a 
fiának 

Mit gondolsz Kálmán, mi történhe-
i tett Adéllal ? 
| — Miért mama ? 

Már két nap óta, magyarázá Gel-
lériné, — oly különös fölénynyel visel-
kedik velem szemben, hogy az érthe-
tetlen. 
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a szobá-

hitte el a 
meg: Kál-

— Majd résen leszek mama és figyel-
meztetlek. — Nyugtatja meg a fia. - En 
nem vettem észre, hogy most elbízakodot-
tabb volna mint ezelőtt. Sőt 111a, én hatá-
rozottan hallottam, hogy sirt 
jában. 

Az asszony nem nagyon 
fia szavait és abban állapodtak 
mánnak élesen kell figyelni mindenre 
gatózni, leskelni, ha a gróf a háznál 
van. 

Kálmán figyelt is mindenre és neui 
eredménytelenül. Néhány nap alig telt el, 
midőn egy estefelé, nem várt eredményt 
ért el és megtudhatta érteni, miért néz ki-
csinylő gúnyos pillantással Adél az any-
jára ?! 

.XVI. 
Az öreg Kelendi gróf. araint elolvasta 

a fia levelét, elképedve állolt fel az iró 
mellől és kalapot téve a fejére, ment 
lesége után a parkba. 

— Különös újságot mondok 
— szól hozzá amint feltalálta. 

Az asszony meglátva a férje ke-
zében tartott levelet, önkénytelen kér-
dezte : 

— István irt levelel? 
— Igen — viszonzá a gróf. — De minő 

levelet. 
Talán csak nem beteg ? — aggódik a 

grófné. 
A gróf nevelett. 
— Dehogy beteg! — Azzal közel ha-

jolt nejéhez és minden szót hangsúlyozva 
mondá: — A fiad házasodik. 

— Házasodik ? kiáll csodálkozva a 
grófné. — És kit akar nőül venni ? 

— Egy ügyvédnek a gyönyörű leányát. 
Valami (ielléri Adél a neve. Eiatal lány na-
gyon, szép és szegény. 

A grófnénak lehullott a két karja. Nem 
tudott szólni. Nem azért, mintha a szegény 
lányt nem szerelte volna a fia feleségének. 
Maga sem tudta mi haja ! 

— Talán nem akarod, hogy a liu meg-
nősüljön? — kérdé a gróf, amint a felesége 
elváltozott arcát látta. 

iFolyl kftv., 

0 Valódi brünni szövetek^ 

WWi] í 

SIEGEL-IMHOF Brünn. 

N x t i l i i M l » « J A * w e r « i c k 
A szentesi határban lévő 80 hold szántó ; 
földje 2 részletben is örök áron eladó. 
Esetleg több évre haszonbérbe kiadó 
Értekezni lehet a tulajdonossal Kun-

szentmártoni lakásán. 9—35 : 

Emma! 

I l i i ü l » f o l d l » i H o l * . 
Kis-Kun-Majsán, Szegeddel határos ma-
risi düHőben 100 kat. hold első minő-
ségű szántó és kaszál ló tanyás birtok, 
valamint a félegyháza—majsai vasút 
Ötfa állomása szomszédságában levő 
50 kat. hold, már parcellázott s szóló 
telepítésre igen alkalmas tanyás szántó 
föld egészben vagy részletekben eladó. 

Eladó továbbá Kis kun halas város 
határában levő Eresztő pusztán 33*2 kat. 
hold szántó, kaszálló és legelőből álló, 
gazdasági épületekkel ellátott tanyás 
birtok is. 

A birtokok tehermentesek. Közve-
títők megállapodás szerint dijjnztalnak. 

Felvilágosítást ad: 

HERHÁN DÉNES 
birtokos, Kis-kun-halas. 

I l i r d c t m c n y . 
A szenteli ág. ev. egyház tulajdonát 

levő lileier Ignác mészáros által bélben bírt, 
a templom-téren levő üzlethelyiség, illetőleg 
a zsindelvlelővel ellátott épület eladó. 
Értekezni lehel hétfőn és csütörtökön dél-
előtt a gondnoki hivatalban III. kerület, 
Kossul-utca szám alatt. 

E S d i i l ó I i t í a u 
Soós Józsefnek III. kerület 64 számú 

háza, mely korcsmának és bolt helyiségnek 
is alkalmas, kedvező fizetési felléleiek mel-
lett eladó. — Értekezni lehet a helvszinen. 

Szentes város tanácsától. 
7810 1 \ m 

Hirdetmény. 
Szentes város középületeinek fűtésére 

szükséges 140 öl tűzifának beszerzésére ver-
senytárgyalás fog tartatni. Felhivatnak mind-
azon kereskedők, kik a szükséges tűzifa szál-
lítását elnyerni óhajtják, hogy 1 koronás bé-
lyeggel ellátott lepecsételt borítékba zárt , 
ajánlataikat, meiyhez itOO korona készpénz, 
vagv ovadékképcs értékpapír óvadék csato-
landó 1008. évi július hó S-ik napjának dél-
előttti 10 órájáig a központi igtató hivatalba 
annál is inkább adják be, mert a későn, 
vagy táviraton érkezeit ajánlatok nem vétel-
nek figyelembe. 

Az ajánlatban kitüntetendő, hogy :i Ti-
szán vagy Szentes vasútállomáson és a Va-
rosba/ udvarán mennyiért adja ajánlattevő 

, a tűzifának ölét. 
Ajanlatot adui — esik blikk, gyertyán, 

tölgy és a ká ez fára jeliet. Az ajánlat' elfoga-
dása, vagy el nem fogadása felelt a városi 
tanács az ajánlat headasa utáni legközelebbi 
illésen lög dönteni. 

Kell Szentes város tanácsának IÍH18 évi 
június hó l-ik napján tarlóit üléséből -I 

Dr. MÁ1EFFY polgármester . 

K i n i l é ( « 9 3 9 . 
Vasúti á l lomás mellett, 32 ka-

tasztrál is ¡told kiiÜIIŐ lekele S/.anló fold, 
a raj la levő Innvaepfilclekkcl e^viílt 
jutányos áron kedvező li/.elcsi felléle-
lek mellelI e ladó. Erlekezni lehel e 
lap kiadóhivatalában. 

Üzlet m e g i 
SIMA ANDOR villamos szerelő 

értesiti a n. é. közönséget, hogy 
villám felszerelési ű/.letét megnyi-
totta. A legjutányosabb árak mel-
leit elvállal minden a villám fel-
szerelés körébe tartozó munkála-
tokat : vezeték á the lyezés , vi lágí-
tás berendezés , l e szere lés , vil la-
m o s c s e n g ő berendezés , állandó 
raktáron tart csi l lárokat. 

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

E g y 
ügyes és jó családból 

való fiú tanulóul fel-

vétetik, Grubmüller József 
borbély és fodrásznál. 

Nok keresnők! 
(iépkőlés 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 \V. 21. 

I \ N r l i t t n i i o i T c r 

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

K < ; Y ftTTÍRTíCS 
A társadalom minden 
korében egyformán 
kedvelik. A magyar 
csaladok hírlapja.' • 
ELŐFIZETÉSI Ál» A egv hóra 'J l\. 10 f. 

Főszerkesztő Dr. Pap Zoltán 
Szépirodalmi főmunkatárs Eötvös Károly 

Kérjen MI I A I VÁNYSZÁMOT. 
Nagy cllcrjcdctlsége folytán hirdeté-

seivel minden iparos es kereskedő az 
I v«léi lésben biztos ered inén) l ér el. Min-
den cikk hirdetésére alkalmas, meri ol-
vasó kö/önsége vegyes. Kérjen hirdetési 
prospecllist, 

• I c j i n l c . - ó h l i á r o n v e s z IVI 

a t i i a t S ó l d . a í a l 
Nyomatott Vaj.<a Bálint utódánál Szent«» lyuö. 




