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Család és professor. 
— Junius 24 

í A gyermeknevelés melegágya a csa-
lád. Itt plánlálódik be a gyermek lelkébe 
minden jő vagy rossz, nemes vagy nemte-
len eszme, a család körében szerezzük meg 
a született műveltséget, jó modort, életre-
valóságot, erős jellemet, íinotn lelkületei, 
vallásosságot. Szóvei azokat az erényeket, 
miket könyvekből elsajátítani, belükből 
megtanulni nem lehet. Egész életünkre 
szóló egyéniségünk, karakierünk szerelő 
anyánk, gondos jó apánk nevelésének 
szülötte. 

Ez mutatja legjobban, hogy milyen 
fonlos életbe vágó az ottani nevetés töké-
letessége. E mellett már az iskola csak 
továbbképző, a tudományokra oktató. 
Annyira fontos a szülői nevelés a gyér 
mek életében, különösen a legéretlenebb 
korban, hogy ennek támogatására az is-
kola feltéllenül rá van utalva, nélküle, a 
családi nevelés tökéletes eredményt csak 
a legcsekélyebb percenlnel lud felmutatni. 

Bármennyire áll a nevelésben ez a 
pedagógiai axióma, mégis a modern (?) 
szú ok erővel szakítani akarnak a leven-
dula szagú, régi, de pompásan bevált rend-
szerrel. Mindennapos a tünet, hogy a szülő 
fellélekzik, mihelyst gyermekéi az első 
elemibe beíratta. Annak örül hogy meg-
szabadul a nevelés gondjaitól, azzal a 
kissebb nagyobb tandíjjal ráhárította ezt 
az iskolára. 

Érthetetlen ez a léves gondolkodás. 
Az anatómia és pszikologia legelemibb 

A ¿SZENTESI LAP" TÁHCAJA. 
Laci és a frakk. 
irta Ü M I I Í « » H I IVri'iir. 

(Folytatás.) 

Hej az a frakk! 
Igaz, hogy nem Lacira szabtak, hanem 

ezelőtt huszonhárom évvel csinálta remekbe 
egy pesti szabó, idősb Hajdú László köz- és 
váltó ügyvéd ur esküvőjére. 

De mondhat akárki akármit: mégis 
csak frakk a frakk. Fehér mellényhez, fehér 
nyakkendőhöz frakkot ölteni uri, gavallé-
ros dolog. No és ez a fecskefark a frakkon, 
az a villaszei illeg elágazó két lenge szárny 
. . . Ah! Bámulni fognak a link! 

Hét óra mull, amikor Laczi utolsó íz-
ben futott vissza az utcáról, ezúttal a kez-
tyüért: mert előzetesen vagy ötször-hatszor 
jött vissza a selyem keszkenőért, egy s/al 
rózsáért, nemzeti s/.in kokárdáért, iuggombért. 
Szerencse, hogy a keztyüért viszszajolt, mert 
csak most derült ki, hogy a fi akról egy gomb 
hiányzik. Mialatt a frakkra gombot vart a 
Panni szolgáló, Laczi türelmetlenül toporzé-
kolt, hogy lemarad az ünnepélyről. 

Az anyja békitgetle 
- De hiszen csak tízkor kezdődik I Van 

időd bőven édes fiacskám. Egészen takaros 

Felelős szerkesztő : Főmunkatárs: 
S I M A L Á S Z L Ó HEGYI A N T A L 

fiatalember vagy. Pauni hozza be az itiur 
reggelijét! 

— Nem kávézom! Nincs időm és nem 
is vagyok éhes! . . . kiáltotta Laczi és elro-
hant az iskolába. Az igaz, hogy mióta gim-
náziumba járt, soha sem törekedett oda ilyen 
gyorsasaggal. 

Na végre. Odaért. Egyenest a tornate-
rembe sietett, mert ott fog lezajlani az ünne-
pély. Segített a szolgáknak a székek elren-
dezésében és irigykedve nézett a szőnyeggel 
letakart emelvényre, ahonnét szerencsésebb 
tanulótársai verset fognak szavalni. (), iga-
zán boldogság lenne, ha ő is . . . és bizo-
nyara Katicának imponálna. 

Igv azonban nem marad más hátra, 
mint pusztán a frakk által érvényesülni. 
Igen, a Irakk által! 

Lasankint előszállingózott a többi fiu is. 
Leghamarabb persze azok, akik szerepelnek. 
Mindegyik illő tisztelettel szemlélte a frakkot. 

Te, llajdu szólt az ünnepi beszéd 
szónoka, egy himlőhelyes nyolcadikos — 
cseréljünk kabátot Elvégre én vagyok az 
ünnepi szónok és neked nem kell az a frakk 
olyan nagyon. 

Nem vagyok bolond ! Nem adom oda. 
És hátraszegett fejjel, büszkén lépdelt 

végig Laci a tornatermen. Majd kinézlő-

Szerkeszfőség és kladófelutal 
Vajda B. Utóda könyvnyo »•• 
dája Szentes, Kossuth-té 

Egyes példányok kapható 
Lapunk kőnyvnyomdájá ' n 

valamint lapkihordóink i 
kiknél lapunk előfizetésre is 

megrendelhető. 

Hirdetések árát, 
valamint nyílttéri közleményeket kiadóhivatalunk méret 

szerint a legjutányosabban számit. 

dött az utcára, jön-e már egy szal közön-
ség legalább? 

És csakugyan jöttek. 
Laci lázban égett. A többi fiuk példá-

jara, ő is bekísérte az érkező hölgyeket a 
tornaterembe és helyet mutatott nekik. 

Egyszer csak kábító parfümillat támadt 
a folyosón és selyemszoknyak suhogása hal-
latszott. Laci egy percre elszédült, aztán föl-
tekintett hál tényleg Katica érkezett meg a 
mamajaval. Laczi a nagy örömtől alig bírta 
elhebegni a kisztihandot". De mégis elrebegte. 

Aztán begyesen Katica mellé lépdelt, 
folyvást hajlongott és folyvást mondogatta 

— Erre méltóztassék. Erre méltóz-
tassék. 

Nagyon jó helyet szemelt ki részükre. 
Szemközt a pódiummal. És egy kicsit mel-
letlük felejtkezett. Addig is, mig a műsor 
kezdődnék, gondolta. A lulboldog liu a nagy 
gyönyörűségtől nem velle észre, hogy frakk-
jának egyik szárnya a mellette levő székre 
luilll és hogy a következő pillanatban egy 
kövér buzakereskedő rátelepedett. 

Ez leli a nevezetes frakknak végzete. 
Ugyanis megkezdődött a műsor. Pia-

csek tanár ur, a görög nyelv és irodalom 
tanára (az iljusagi könyvtár őre, a szabad 
Lyceum titkára, az Alföldi Turista-Egylet 
levelezőtagja, a Jótékony Asztaltársaság jegy-

s*abályait gúnyolja. Hisz a tapasztalat 
mulatja, hogy lelki, szellemi és testi te-
kintetben egyaránt műveletlen, gyönge a 
gyermek s ezen hármas irányban szerzett 
behatások iránt rendk.vül fogékony ér-
zékeny. 

Nézzük mosl már a lanitó köteles- ! 
ségét az iskolában! A lanitó feladata a | 
gyermeket az elemi ismeretekre oktatni s 
lelkét nevelni. A magyar lanitók évtizedek 
óla ezt a munkál példás buzgalommal és 
sikerrel oldották meg. Mert mellettök volt 
a szülők nevelésében rtjlő támogatás. A mi 
nélkül csak félmunkát végezhettek volna. 
Meri a lanitó csak lömeg munkát végez-
het. Hatvan sokszor nyolcvan gyermekkel 
köteles foglalkozni. Az egyéni oktatás itt 
elenyésző csekély. Részben az idő rövid-
sége, részben a tanító fizikumának meg-
erőltetése miatt. így az alapismereteket a 
gyermekek előtt elmondja, ki is kérdezi j 
őket. De az erkölcsi nevelés terén (vallás, 
becsület, erény, bün) már csak általános 
irányelveket adhat növendékei elé. S ez 
igy van az elemi iskolától kezdve végig a 
diákéletben. 

Szó sincs róla, Yiz is na^y hatással 
van az ifjúságra. De e melled az egyéni 
nevelés szüksége elkerülhellen. Ahány 
gyermek, annyi természet. Egyiket szép 
szóval, másikat fenyítéssel kell nevelni. 
Egyik gyermek csöndes, másik eleven tem-
peramentum. A természet, egyéniség kü 
lönfélesége szerint a nevelésnek mindig uj 
problémát kell megoldani, Hogy varjuk 
ezt a horribilis munkát egy embertől, a 

[ lanitó- v.igy tanártól? h p e miatt kell a 

családi nevelésnek folyton folyvást kisérni 
a nevelés iskolai részét. Kisegitőí támoga-
tói ezek egymásnak. A keltő harmónikus 
munkája adhat csak a társadalomnak hasz-
nos polgárokat, egész emberekel, erős jel-
lemeket. 

Tekintve azt a nagy hatást, amit a 
gyöngéd gyermeklélekre az iskola gyakorol, 
sokszor nagy kárt okoz egyik másik szülő 
gyermekének az által is, hogy bec.smérli 
előtte az iskola munkáját, főkép a tanerő-
kel. Rendszerint olyankor láthatjuk ezt, 
ha — megbukik a nebuló. A mérges apa 
elkeseredésében, ki mást szidna, mint a 
professorl. Ha korlátolt vagy lusta a gye-
rek, persze a tanár a hibás. Vájjon miért? 
Tán mert tett esküje szerint ilélt? De 
sok skülő ezt nem akarja belátni. Hej hány 
abba maradt exisztenciu siratja már a 
szülőknek ezl a téves felfogását! Mert a 
gyerek előtt a szülő lévén legnagyobb te-
kintély, ma^a is elhiszi igy, hogy nem 
benne, haneui a tanárban a hiba. Peda-
gógusában ellenségei lát, tanulását ínég 
jobbán elhanyagolja s igy elakad pá-
lyáján. 

Káros a neveié?; munkáját ily kicsi-
nyeskedéssel gátolni. A régi római tanilóit 
a legnagyobb tiszteletben részesité. Es 
méltán. Tan.ir, tanító a nemzet lelkes, el-
ismerést csak lelkiismeretétől kapó nap-
számosa, a nemzeti kuliura alapvetője. 
Arra kell léhát elsősorban nevelni az if-
júságot, hogy nevelőit, legyen az a szülő, 
tanító vagy tanár, a legnagyobb tisztelet-
ben tartsa. Ez a legelő feltétele annak, 
hogy nevelésügyünk egészséges irányban 
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haladva, nagy sikerekel érhessen el. Már 
pedig hazánkban a nevelés az o r zág jövő 
boldogulásának ku Csa. 

Ha ext elhanyagoljuk, akkor a Mtgyar-
o r s x á g jövő nemzedéke olyan lesz, a 
m i l y e n nemzedékkel országot vesziten 
lehel, de boldoggá lenni soha. 

A nevelés az a pont a nemzeti éle-
tünkben, hol csak « leggongosabb körül-
tekintés, mindenre kiterjedő figyelem mel-
lett használhatunk fajunknak. Ezért a sok-
szar tán kicsinyesnek látszó sxempontok 
is sokat nyomnak a laban, te., int ve azt, 
hogz a pedagógia a jelen munkája ugyan, 
de tulajdon kép a jövő épiíése. 

Rendkívüli városi közgyűlés. 
- Junius 24. 

— Dr, Tasnady Antul ügye. — 
Hétfőn délelőtt rendkívüli városi 

közgyűlés volt, előbb dr. Mátéity Fe-
renc, utóbb Magyar József h. polgár-
mester elnöklésével. 

A közgyűlésnek két tárgya volt: a 
tanács jelentése dr. Tasnády Antal vá-
rosi ügyésznek a Siemens és Halske 
elleni pörben való eljárásáról és dr. 
Tasnády Antalnak hivatalos állásáról 
való lemondása, illetve lemondásának 
visszavonása. 

A közgyűlésről alábbi tudósításunk 
számol be: 

Több mint száz képviselő jelenlétében 
fél 9 órakor nyitotta meg a közgyűlést dr. 
Mátéffy Ferenc polgármester. Napirend előtt 
felolvastak a mult közgyűlés jegyzőkönyvét 
azután dr. Vecaery Sándor ügyvédet a köz-
gyűlés tartamára ad hoc ügyészé választot-
ták meg, miután dr. Tasnády Antal, saját 
»ügyéről lévén szó, nem jelent meg a köz-
gyűlésen 

Bugyi Antal főjegyző ismertette ezután 
a tanácsi jelentési s a jogügyi szakosztály 
jelentését a Siemens és llalske ügyben. Az 
előadó az ügyet a következőkben ismertette : 
Siemens és Halske cég — aki a villamossági 
telepet létesítette — pert indított a város 
ellen 20 ezer korona erejéig, mely összeg az 
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ő óvadékai képezte. A város 10 ezer koro-
nái ki is adott még a perindítás elején, míg 
a másik 10 ezer koronát visszatartott azon a 
címen, hogy nevezett cég ártézi kutat és 
szénkamrát nem létesített. A per előbb a 
budapesti IV. kerületi járásbíróság, majd 
fellebbvitel folytán a törvénzszék állal tár-
gyaltától! s a város mind a két helyen per-
vesztés lelt, mert a bíróság kimondotta, hogy 
a város köteles a visszatartott kauciót, kiadni. 

Az ügyész azonban jogorvoslattal élt 
az ítélet ellen s a Kúria feloldotta az ítéletet 
és utasította a törvényszéket, hogy Szentes 
város igényeit újból vizsgálja inog és hozzon 
ez alapon ujabb Ítéletet. Közben a város a 
másik 10 ezer koronát is kiadta a cégnek s 
egyúttal felhatalmazta az ügyészt, hogy a 
város érdekeinek megóvása mellett kössön 
a felperes céggel egyességet. Az ügyész 
egyességet is kötött, — mely szerint a város 
minden igényének kielégítésére fizet a cég 
34000 koronát. A polgármester ez év máju-
sában felhívta az ügyészt, hogy ennek az 
ügynek niibenállásáról tegyen hozzá jelen-
tést, egyben a kapott 800 korona perelőleg-
ről számoljon el. l)r. Tasnády Antal erre azt 
jelentette a polgármesternek, hogy ő a cég-
gel megkötötte az egyességet, de az egves-
ségi összeg perköltség eimén őt illeti, a 
a perelőlegről már egy ízben 1906-ban el-
számolt, — ujabb elszámolását is befogja 
terjeszteni a kitűzött határidőben s a meg-
maradt összegei visszafizeti a kitűzött időre. 

Az ismertetés utan előlerjesztette a fő-
jegyző a jogügyi szakosztály és tanács egyező 
javaslatát, amely szerint a/, egész ügy Csou-
grádvármegye alispánjához terjesztessék fel, 
mint fegyelmi halósághoz az érdembeni el-
intézés végeit. 

A javaslathoz a közgyűlés egyhangúlag 
hozzájárult. 

Következett ezután dr. Tasuády Antal 
lemondása, illetve lemondásának visszavo-
nása. 

Lemondási kérvényében azt adja elő 
dr. Tasnáuy Aulai, hogy a junius 15-íki köz-
gyűlés után, abból az alkalomból, hogy ő a 
tanács javaslata ellen szavazott, a polgár-
mester több képviselő előtt, egyéni és hiva-
tali tisztességében megsértette s igy a további 
összeütközéseket elkerülendő lemondását 
kénytelen bejelenteni. Második beadvanyában 
ezen lemondását visszavonja, miután 
úgymond — hivatalos eljárásából folyólag 
vádat emeltek ellene, nehogy az legyen i: 
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latszal, hogy a felelőség alul ki akar bújni 
lemondását vissza vonja és a fegyelmi eljá-
rást kéri maga ellen. 

Füsti Molnár Lajos és Balogh János 
felszólalása után akként határozott a köz-
gyűlés, hogy az ügyész mindkét beadványát 
csatolja azon iratokhoz, amelyek az alispán-
hoz fel terjeszt etnek. 

A közgyűlés »0 órakor ért véget. 

zője, stb.) a pódiumra lépett és belefogott a 
megnyitó-beszédbe. 

— Nagyságos főigazgató ur! Mélyen 
tisztelt vendégkoszoru ! Ha a törtéilelem lap-
jait forgatjuk . . . 

Laci most illőnek vélte szerényen 
visszavonulni a tanulók háltérben lapuló 
seregébe. Fölállt, és ebben a pillanatban egy 
reccsenés és egy zuhanás hallatszott. 

A reccsenés a frakk pusztulásai jelen-
tette. Leszakadt az egyik szárnya. 

A zuhanás pedig akusztikai kifejezése 
volt annak a törvénynek, hogy aki alól a 
széket kirántják, az a sulyponljára esik. 

Igen. Fz történt. A frakk miatt, mely-
nek félszarnya a kövér buzakereskedő és a 
szék közé sajtolódolt, hogy Laci felállt, a 
s/ék eldőlt. A kövér buzakereskedő a földre 
pottyant. 

Az általános elképpedéshen mindenki 
a furcsa jelenetet nézte A kövér ur a pad-
lón való ültéből csodálkozva nézett a világ-
űrbe. 

Laci pedig megbéniillan állt egy pilla-
natig. t\ következő pillanatban hátrakapott 
- ez nagyon komikus mozdulat volt és har-

sogó kacagást okozott hátrakapott és ke-
reste a frakk szárnyál. Majd a padlóra pil-
lantott és búsan emelte fel onnét 

Piacsek tanár ur pedig igven menny-
dörgött a pódiumról 

— Hajdú, maga azonnal kitakarodik, 
Fölmegy az osztályba és ott marad ebéden. 
Délután háromkor jelentkezik a tanári szo-
bában . . . Mélyen tiszteli vendégkoszoru! 
Ha a történelem imént emiitett lapjait for-
gatjuk . . . 

A lobbit elképzelhetik 
Laci sírva rohant haza Flhalaro/ta 

hogy fejbelövi magal. 
Bezárkózott szobájába. Leengedte a füg-

gönyt, hogy mit sem lásson a világból. Ké-
sőbb mégis kipíslaulotl a lüggónv has idekan 
tramini ' Kpp akkor haladt arra a/, ünne-
pélyről hazaszéledő közönség. Ls Katica is! 

Kntica mellett pedig a szeplős kadét 
Kajla a kétágú kék pantalló, melynek egyik 
szarát ugy imbolyogtatja a pipaszár lábával, 
mint a hadnagyok leszík, akik kardot hor-
danak. Pedig a kadétnak csak gyikleső vau 
az oldalán. A szeplős kadét! \ \ Kaliea hogy 
nevetgél, hogy sugárzik mellette, 

— Kígyó, meghalsz te is' A kadétoddal 
együtt! 

Ce aztán meggondolta a dolgol 
— Mii ' Ilyen csapodár nőért ' Aki a 

huta uniformisért rajong - Aki miatt hajba 
keveredtem, aki miatt a/ apam frakkjat 
elszakítottam ' Kzérl ' És meghalni " Soha! 

Wf« 

ÚJDONSÁGOK. 
Városháza épí tés . 

- Jun ius 2». 

Még a minisztériumtól le sem érkezett 
a döntés a városháza építés dolgában Kotá 
Henrik műépítésztől ajánlat érkezeti a város-
hoz, hogy az ő annak idején el nem foga-
dott tervei szerint építtesse meg Szentes a 
városhazát. Az érdekes; de kevés méltány-
lásra érdemes ajánlat a következőleg szól: 

Nagy tekintetű Tanács! 
Miután a varosház építése a túlságos 

nagy építési összeg következtében és a Bohn-
féle terv alapján dűlőre nem juthatott, bátor 
vagyok mint a tervpályázaton, — a magy. 
mérnök és építész egyesület, valamint az 
épitő művészek szövetségének kiküldölt jury 
tagjai véleménye alapján - legjobb terv 
leginkább megközelítette az. előirányzott épí-
tési összeget, a következő ajánlatott tenni. 

Hajlandó vagyok a tervpályázaton részt 
vett tervein alapján az 1:100 léptékű tervet 
és e lömére les részletes költségvetési elkészí-
teni a tabellái is <><><>.'> korona helyeit 3000 

korona összegért 130000 korona végösz-
szeggel. Kzen terv és költségvetés alapján a 
város az árlejtést az egyes munka nemekre 
kiírja és megtartja. Ha már most az. árlejtés 
igazolja, hogy a llohn-féle 190.000. — koro-
nával szemben az építési összeg tetemes 
megtakarítást mulat, nékem a város közön-
sége a tervezésért, művezetésért és felülvizs-
gálatért a tabellaris honoráriumot fizeti meg. 

F.zen honorárium azonban csak akkor 
esedékes és fizetendő, mikor a városháza 
felépült és kimutattálik. hogy a felülvizsgált 
összes iparos-számlák összege megfelel az 
árlejtésnél nyert építési összegnek. 

Az útiköltségek és napidijak a tabellá-
, ris összegben minden egyes alkalommal es 

pedig a benvujlolt 3 napon belül fizetendő ki. 
i Kze n ajánlatom benyújtásává! első sor-
i han szolgálni kívánom a város közönsége 

érdekeit, hogy kevesebb költséggel egy mo-
dern és minden tekintetben megfelelő város-

! házat épithVssen, akkor amikor a városnak 
arra tényleg nagy szüksége is volna. 

Kérem a tekintetes Törvényhatóságot 
kegyeske • . « nie ajánlatom leletl határozni 
és hataro/alároi engem értesíteni. 

Tisztelettel 
Kotál Henrik 

C.sak anvi a megjegyzésünk az egész 
beadványra, hogy a tabellaris ulon számított 
tiszteletdíj a művezetésért minimum 20 25000 
korona volna a Kotal lé'e tervnél, míg Huhu 
Alajosnak összesen 1 liMK) korona járna 

Jun ius 24 

Uj orgonát a református templomba. 
Örömmel s/.erez.tünk értesülést a minap ar-
ról a szép és lélekemelő mozgalomról a mely 
református hiveiuk körében megindult. Szük-
ség is van rá nagyon. Mert bizony roncsolt 
állapotban már alig szolgálja azt a célt, 
amire rendeltetése volna. 50 éven át elhasz-
nálódott Kégi rendszerű, ujabban mar éve-
ken al loldoltak-foldott ik, de ismét javításra 
szorult, az egyház liialia költött ra Végre is 
maguk i hivek léptek a cselekvés terére és 
vasárnap ebben a tárgyban folytattak es*-
mecserét, amikor is fellarva a helyzet sür-
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gősségét, maguk között nyilvánult meg az az 
óhaj, hogy a jobb módú Ilivel; felkeresésével 
és azoknak a nemes célra való adományaik 
megajánlásával fogják létesíteni az uj orgo-
nát. Tudják, hogy ez az agitáció, eredmény-
nyel is fog végződni, mert hiszen már előt-
tük e tekintetben vannak fényes, követendő 
példák, molyek a hitnek, vallásosságnak, jó 
cselekedetnek gyümölcsei. Nt. Kiló Jánosné 
úrasszony 10000 koronái adott erre a célra, 
mely összeg egyik nagy alapítványának ka-
mataiból telik ki: Zsoldos Ferenc és Zsoldos 
Klek urak pedig 2000 koronái szolgáltattak 
orgona alapra, ezzel örökítvén meg, boldo-
gult szüleik emlékezetét. Kiss Zsigmond ur 
egyetlen fia, a korán elhunyt Kiss Gyulának 
emlékére 300 koronát fizetett be az »rgona 
alap pénztárába. Sőt ezenkívül apróbb ado-
mányokból is szép összeg gyűlt össze, ugy 
hogy ma az orgona alap rendelkezésére 
13000 korona áll. Ebez kell még 10000 ko-
rona és kész az uj orgona, hirdetni fogja a 
szentesi református hívek vallásos buzgósá-
gát. Már a pályázati terv elkészítésében is 
megtették a lépéseket, s most csak a refor-
mátus ősi liithűségtől és adakozástól függ, 
hogy álljon minél előbb az uj orgona a szép 
nagy templomban, s szolgáljon Istennek di-
cséretére, s a hívek örömére, vallásos sziveik 
felemelésére. Mi bízunk református testvé-
reink áldozatkészségében, s tudjuk, hogy a 
kivánt célt örvendetes eredmény fogja 
kisérni. 

A harmad osztályú keresetiadó tár-
gyalások junius 24-én veszik kezdetüket 
Szentesen és julius 10-ig tartanak. A tárgya-
lásra az érdekelt kereskedők, iparosok, föld-
bérlők, feles szántók stb. meghívót kapnak 
Mindenkinek jogában és módjában áll tehát 
az adótárgyaláson személyesen megjelenni 
vagy magát meghatalmazott altal képvisel-
tetni. A ki a tárgyaláson későn vagy egyál-
talán meg nem jelenik, annak kereseti adó-
ját az adókivető bizottság hivatalból lögja 
meg illupitani. 

— Meghívó. A Szentesi Itelörmatus Kör 
P.MkS évi junius hó 28-án (vasárnap) dél-
előtt fél 11 órakor székházában rendki-
viili közgyűlést tart, amelyre a kör tagokat 
tisztelettel meghívom Szentes 1908 junius hó 
18-án. futó Zoltán elnök Tárgy: Budai Ha-
lint ügye. 

Virágestély. A .Szentesi Iparos Ifjak 
Önképző Köre. ez évi junius 28-án — va-
sárnap — az ipartestület nagytermében, 
Madarász Miska jól szervezett zenekara köz-
reműködésével, 1 korona belépti díj mellett 
táncmulatságot rendez, külön meghivók ez 
alkatomro nem boesájtatnak ki, az érdeklő-
dők és a mulatni va.yók ez ti Ion hivatnak 
meg azon hozzá tevéssel, hogy a kísérők 
belépti dijat nem tlzetnek, s a hölgyek ké-
retnek virágot küldeni vagy magukkal hozni 
melyért köszönetül a szokásos figyelemmel, 
gondoskodva les/ arról hogy mindenki jól 
mulasson. 

Fogorvos. Kovács ,/. specialista lög 
és szájbetegeknek, ki már évek óta látogat 
el városunkba ismét megérkezett rövid időre. 
Kéri a/.okat, kik segítségét igénybe óhajtjuk 
venni, hogy minél előbb jelentkezzenek mert 
vannak munkák (ploiuhalas) melyek hosszabb 
kezelést igényelnek Lakása, mint inaskor . 
Petőfi Szálloda 12. szám. 

Megtámadott leány. Udvardi Mária, 
cselédleány, feljelentést telt a rendőrségen 
Szilágyi Mihály ellen. A feljelentés szerint 
Szilagyi a leányi bottal megverte Az eljá-
rást megindítottak a bottal szerelmeskedő 
gavallér ellen. 

— A libapásztor. Ozv. Mécs Balogh 
Sandorné tanyáján tegnap délelőtt 1 órakor 
öngyilkossági kísérletet követett el Kovács 
Péter II éves tiú, aki a tanyán, mint liba-
pásztor volt alkalmazva. A lialal gyermek az 
istallóban felake.s/totla magát. Hogy meg 
nem hall, Mecs Balogh Erzsikének, gazdu-

SZKNTES! LAP 3. oldal 

asszonya 15 éves leányának az érdeme, aki 
nem veszítette el lélekjelenetét, amidőn a 
liúl megtalálta, hanem nyomban levette a 
kötélről s a kúthoz vitte, a hol élesztési kí-
sérleteket telt és pedig nem eredménytele-
nül : a liú megmaradt az életnek. Az öngyil-
kos jelöli libapásztort a vármegyei kórház-
ban ápolják. 

Megvadult lovak. Dancsó János gaz-
gálkodó kocsiját, amelyen Kádár Erzsi nevű 
H éves unokája ült, a kiséri ártézikút mellől 
elragadták a valamitől megvadult lovak, mi-
alatt a gazda a lovak itatásához készült elő. 
Az őrülten vágtató kocsibúi kiesett a kis 
leányka s kisebb agyrászkódást szenvedett-
A kis le; ny akit az első orvosi segélyben 
dr. Molnár Albert orvos részesített, már lul 
van a veszélyen. 

— Tanyai tűz. Sulcz Lajos derekegy-
házoldali tanyáján kígyuladt és leégett egy 
!0 öles kazal. A kár megtérül, miután a ka-
zal biztosítva volt. A tűz okát a rendőrség 
van hivatva felderíteni. 

Pesti Hírlap A legelterjedtebb poli-
tskai napilap a Pesti Hírlap, amelyről tehát 
joggal mondhatni el, hogy legkedvesebb lapja 
a közönségnek Három évtized óta hirdeti a 
színmagyar radikális nemzeti politikát, tel-
jesen függetlenül pártoktól és kormányoktól. 
Nagy elterjedését első sorban ennek köszön-
heti. De ezenfelül annak is, hogy mint a 
legnagyobb magyar napilap oly változatos 
tartalommal jelenik meg naponként mely 
magában alkalmas a magyar közönség foko-
zottabb érdeklődésének felkeltésére. E tekin-
tetben a »Pesti llirlag. neui riad vissza sem 
szellemi munkától, sem a legmesszebbmenő 
anyagi áldozatoktól, az lévén célja, hogy 
egy oly lapot adjon olvasói kezébe, mely 
ugy irodalmi, mint laptechnikai szempont-
ból a legmagasabb igényeket is kielégítse. 
A julius 1-én kezdődő uj évnegyedben két 
nagyon érdekfeszítő regény fog a Pesti 1 hír-
lapban megjelenni; sport- és sakk-rovata, 
valamint elismerten kitűnően szerkesztett 
hírrovata lehetőleg még bővebb lesz, távirati 
tudósításaiban a világ összes nagyobb ese-
uiényeit azonnal közli; az Esti Levelek, 
Szerkesztői üzenetek, Kiss Komédiák és Ve 
gyesek uovala régi kedvence az olvasókö-
zönségnek és fő vonzóereje a lapnak. Aki 
egész éven át előfizetője a lapnak, ha csak 
negyedévenkiul vagy havonkint fizet is elő, 
szamot tarthat a Pesti Hírlap nagy képe-
naptárára (karácsonyi ajándékul) és kedvezs 
ményes áron rendelheti meg a Divat-Szalon 
című kitűnő divatlapot A Pesti Hírlap elő-
fizetési ara negyedévre 7 korona, 2 hóra 1 
korona H0 fillér, egy hóra 2 korona 40 Fillért 
A Divat-Szalonnal egvütt negyedévre 9 ko-
rona A kiadóhivatal ciine: Budapest, V., 
Váci-körút 78. 

Hírek az anyakönyvből. Junius 15-20. 
Eljegyeztettek : Kovács Imre Balogh Terézi-
ává! Házasagra léptek: Földvári N Imre 
Mészáros Máriával, Vecseri Sándor Szűcs Má-
riával, Papp Imre Hizdorfer Emiliával. — Szü-
lettek Kánvasi Julianna, (iránic halvaszüle-
tett fiu, Tégla Ilona, Pardi Juliánná, öze László 
Balogh Sz. Jusztina, Zsarkókuti Maria, Kiss 
Sándor Matyó Anna, Pollak Margit. Kihal-
tak Tólli Sándor 1 hónapos, Molnár Sándor 
28 éves Szabó Juliánná 00 éves, Fekete László 
1 éves, Nemes István 22 napos, Bozó Lajos 
53 éves, Kóc/.án István 27 éves, (iái Julianna 
2 éves. Fekete N. Piroska 1 hónapos. 

Irodalom. 
O A „Vasárnapi Újság" junius 21-iki 

száma általános érdeklődést keltő közlemény-
ben, pr Térey («ábor cikkével mutaja be a 
Szépművészeti Muzeuiii ujabb szerzeményeit, 
nagyobbára régi spanyol festők műtörténet! 

jelentőségű műveit. A többi képek a buda-
pesti állami gyermekmenhely fekivatásál, az 
eperjesi vértanuk emlékét, az orosz cár és 
angol király találkozásának színhelyét, Hevalt 
a bécsi hódoló biszmenet egyes részleteit stb. 
mutatják be. Szépirodalmi olvasmányok: Te-
lekes Béla és Balla Ignác versei, Szebenyei 
József elbeszélése, Krúdy (iyula eredeti s Fo-
gazzaro olaszból fordított regénye. Egyéb köz-
lemények : paiisi levél, színházi cikk, tárca-
cikk a hétről és még azonkívül a rendes 
heti rovatok:: irodalom és művészet Közin-
tézetek egyletek, Sakkjaték, Képtalány Egy-
veleg stb. «Vasárnapi Újság» előlizetési 
ára negyedévre négy korona, a »Világ-
krónikáival együtt négy korona 80 fillér. 
Megrendelhető a «Vasárnapi Újság» kiadó-
hivatalában Budapest IV., Egyetem-utca 4.) 
sz. Ugyanitt megrendelhető a «Képes-Néplap» 
a legolcsóbb újság a magyar nép szamara 
félévre két korona 40 lillér" 

A polgári leányiskola uj tanterve! 
A polgári leányiskolák új tantervét az 

iskolák, de maguk a szülők is nagy lelkese-
déssel fogadták, amiről az életbeléptetésre vo-
natkozo rendelet kibocsalasa óla többfelül 
volt alkalmunk meggyőződni. Különösen nagy 
tetszéssel laJulkozoU Apponyi közoktatásügyi 
miniszternek az a gyors elhatározása, mely-
lyel az uj tantervet az első osztalyban uiar 
a következő 1908 1909. iskpla évben lépteti 
életbe. Ezzel a polgári leányiskolák egy 
nagy lépéssel jutnak közelebb ama céljuk 
felé, hogy az ide járó leanynépességet, mely-
nek szama ma mar megközelíti a 40000-el s 
akinek csak igen kis banyada folytatja fel-
sőbb iskolában tanulmányait, teljesen befeje-
zett, a mai fokozottabb igényeknek megfelelő 
iskolai kiképzésben és olyan általános mű-
veltségben részesíthetik, amelyek együttes 
birtokában társadalmi és életlöladatait tisz-
tán képes fölfogni és leljesiteni. A tanterv 
kibocsátását különben hosszú és bekató, szű-
kebb- és tágabbkörű szaklanacskozasok előz-
ték meg, amelyekben részt veitek a legkivá-
lóbb szakemberek, akik az uj tantervbe föl-
vett újítások szükségességéről tapasztalatilag 
is meggyőződtek. Ily módon az uj tanterv, 
amelynek tervezetét mar úgyszólván mindeu 
érdekelt fél ismerte, minden átmeneti nehéz-
ség nélkül lép éleibe, sőt azt mondhatjuk 
hogy alig tudnánk közoktatási szerveink ta-
nitasi rendjének fejlődéséből csak egy olyan 
esetet is fölhozni, amidőn az uj tanterv oly 
simán illeszkedett volna bele a gyakorlatba, 
mint ez. Ebben nagy része van annak a vi-
lágos, határozott és mindenek fölött az isko-
láztató közönség érdekeit szemmel tarló ren-
deletnek is, mellyel Apponyi az uj tanterv 
végrehajtására az illetékes tanügyi hatóságo-
kat fölhívta A könyvkiadók már a szükséges 
könyvekkel is elkészültek. Ez természetesen 
csak akképpen történhetett, hogy a hivatott 
tankönyvírók állandóan figyelemmel kisérték 
az évek óta készülő uj tantervet, a kiadók 
pedig ismerve a tanári kar kívánságát, az 
élőmuukalatokat mar régen megkezdhették. 
Ily módon a miniszteri rendelet szerint az 
első osztályban mar az uj tantervben lerakott 
fontos szempontok figyelembevételével ké-
szült tankönyvekkel lehel nemesik a főváros-
ban, hanem az egész országban a tanítást 
megkezdeni. A már teljesen elkészült köny-
vek közölt melyek Lampel R. könvvkeres-
"kedése és a Franklin-Társulat kiadásában 
jelenlek meg vannak : Weszely Ödön Ma-
gyar Nyelvtana és olvasója, (iöőz Petri Ma-

Találmányok szabadalmazására vagy értékesítése előtt 
ugy Magyarországon, mint bármely kül-

földi államban forduljon a 

„ S Z f i B r i b f i L / n i ÚJSÁG1 ' 
szerkesztőségéhez BUDAPEST, VII. ker. 

Frzsébet-körut 26 sz. 
Kér je a „Szabadalmi U , s á K - ingyen m u t a t v á n y s z á m á t 
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yyar Olvasó és Nyelvtana, Makoldyné Molnár 
Ilona és Filtsch Jolán Német Nyelvkönyve 
és olvasója, (»arai német nyelvtana. Hortobá-
gyi-Lukács Német nyelvtana és olvasó-
könyve, Simonyi—Glósz Földrajza, Deák— 
Clementis Földrajza, Némethy Földrajza, 
Háthory-Kneif Természetrajza, Szterényi ter-
mészetrajza, melyet Gáspárdy Aladár és Nyá-
rády Gyula dolgozták át az uj tanterv szerint 
Balassa József Magyar nyelvtana, Sebestyénné 
Stetina Ilona Magyar olvasókönyve, Gyulay 
Béla Magyar Nyelvtana, Donszky Lukács Ma-
gyar olvasókönyve, Szenes Adolf számtana, 
Zetlner FUle és Magyar László Számtana, Zet-
ner Ede és Magyar László Mértana. Sztanko 
- Hope Énektana, Vaszkó Ágh Természet-
rajza, Glósz—Beöthy Nyelvtan és Olvasó-
könyvei, Erdődy Sziklás Számtana, valamint 
Pásthy — Szarvasy Természetrajza. 

A kis méltóságos asszony. 
— Regény. — 
I r t a : S i m a J ú l i a . 

(Folytatás. I 
XVI. 

A grófnén könnyű borzongás futott vé-
gig. Egy mély sóhaj hagyta el ajkait, csak 
azután felelt. 

— Isten őrizz! — Ha szereti, és a le-
ány méltó a szerelmére én soha nem leszek 
akadály. — Ha te is ugy akarod Kázmér, 
mint István, miattam lehet bárki is a fe-
lesége. 

A gróf a vállát vonogatta, fejét csóválta. 
Morgott, dörmögött. 

Hm. Hm. — — Ez a fiú. Ez 
a fiú. 

A felesége észre vette, hogy nem na-
gyon örül a házasságnak. Ó sem örült. Cso-
dálatos aggály lepte meg. 

Lehet, hogy oknélküli, lehet, hogy 
unvai ösztön volt. Szótalanul járkáltak fel 
s alá a kert árnyas utain. Gondolkoztak 
tuind a ketten. Az anya tűnődött; szereti-e 
az a szép leány az ő fiát ? Az apa arra 
gondolt hogy vehet el egy gróf, egy Ke-
lendi gróf, — egy szegény ügyvéd lá-
nyát ! 

A néma tépelődésnek, Kázmér gróf 
megjelenése vetett végeit. 

Jó kedvvel jött és nagyon meglepődött 
amint szüleit némán jarkalva találta. 

— Talán csak nincs valami baj ? kérdé 
tőlük. 

— Nincs fiiam semmi baj — nyugtatá 
meg az apja, — csak most csodálkozunk. Az 
öcséd házasodik ! Szerdán már eljegyzést 
akar tartani. 

— Ne mond I — Kiált Kázmér nevetve. 
— Szép-e a menyasszony ? 

— Szép, — feleli Kelcudi. 
— Akkor hadd vegye el ! — Monda ne-

vetve Kázmér. 
— De szegény lány! — Veié ellen 

Kelendi. — Cgyvéd az apja. 
— Ra vagy te a menyed vagyonára 

szorulva? — kérdé gúnyosan a fia. 
— Hm! Morog az öreg, a va-

gyon j ó ! 
Van neked elég! — Jelenti ki Kaz-

mér. 
— A több még jobb! — Vélekszik az 

apa 
A grófné szóváltástól tartva, intett Káz-

mérnak, h o g y ne beszéljen ellenkezőleg és 
igy a liu nem szólt semmit, csupán az Ist-
ván levelét kérte el, a tol vasas céljából. 

— Írd meg Istvánnak mondá amint 
a levelet végig olvasta, -- vegye el a lányt, 
Ne ellenkezz vele. Lásd, azt irja, nem bir 
nélküle élni. — Felmegyek az eljegyzésre. 

— Oh! Még öngyilkos talál lenni! 
Rémüldözik a grófné. Jaj Istenem. 

Nagy nehezen beleegyezett az öreg 
gróf. A fiát féltelte ő is. Meg irta a levelet 

táluk nem ismert Gelléri Adélt, és hogy 
Kázmér utazik az eljegyzésre. Amint Kelendi 

| István gróf Kézhez vette a levelet, boldogan 
sietett a menyasszonyához. 

Geilériné nem volt odahaza, de ha ott-
hon volt is, nem igen szoktak találkozni. 

— Édes atyámtól megkaptam a levelet 
— mondá sugárzó arccal az ügyvédnek, 
nincs semmi kifogása a házasság ellen. 

Gelléri és Adél örömmel vették tudo-
másul a hírt. Nehánv perc múlva, hogy a 
gróf ott időzött, a szobalány kiszóllitotta az 
ügyvédet a szobából. Valami perlekedő em-
ber óhajtott tanácsot kérni. 

A jegyes pár egyedül volt. 
Adél, a Kelendi kértére, zongorázni 

kezdett. Egyikőjük sem vette észre, hogy az 
ebédlőbe, mely szomszédos volt a szalonnal, 
Kálmán most is leskelődő, hallgatódzó he-
lyet foglalt. 

Nem sejtették, hogy valaki tanúja az ő 
beszélgetésüknek. Egész zavartalannak gon-
magukat. 

( F o l y t , k ö v . ) 

ad. 6457/ki. 1908. 

Hirdetmény. 
K i s k u n f é l e g y h á z a rend. tan. város 1909 
évi január hó t-től kezdve a városi 
e l ő f o g a t o z á s t és piaci h e l y p é n z s z e 
d é s i jogát bérlet, i l letve vállalni utján 
kivánja biztosítani, melyre nyi lvános 

( szóbeli árlejtést hirdetek. 
Az árlejtés f. évi ju l ius hó 7-én 

; d. e. 9 órakor fog a gazdasági hivalal-
I ban megtartatni. 

Vállalkozni szándékozók az e lőfo-
! gatozásra 800 korona, a piaczi helv-
1 pénzszedésre pedig 1000 korona bánal-
. pénzt kötelesek az árlejtés megkezdése 
í e lőtt alólirottnál letenni. 

A vállalat és bérlel egyéb lel léte-
I lei :i gazgasági hivatalban bárki állal 

megtekinthető a hivatalos órák alatl. 
Kiskunfélegyházán, 1908. évi junius 

I hó 19-én. 
S z a b ó Is tván 

h. g t a n á c s n o k . 

Ü z l e t m e g 
SIMA A N D O R vi l lamos szerelő 

értesíti a n. é. közönséget , hogy 
villám felszerelési üzletét megnyi-
totta. A legjutányosabb árak mel-
leit elvállal minden a villám fel-
szerelés körébe tarlozó miinkáln-
lokal: v e z e t é k á t h e l y e z é s , v i l ág í -
t á s b e r e n d e z é s , l e s z e r e l é s , v i l la-
m o s c s e n g ő b e r e n d e z é s , állandó 
raktáron tart c s i l l árokat . 

Lakás I. kerület, Bocskay utca 
l ő szám. (Kégi szám I. I. '27(>. sz.) 

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

szentmártoni lakásán. 10 115 

tilitriú f ö l i l . 

5»n Valódi farünni szövetek 
az (908 . óvi tavaszi e s nyar .dunyre. 

f 1 s e.vénv 7 korona 
1 szclwnv 10 kotona 
1 s-elviiv 12 korona 
1 8/elví-nv I*j korom 
1 szelvény !7 Korvina 

| 1 sv;e!v. ny korona 
( 1 szelvény 20 korona 

Egy szelvény 
3*10 m. hosszú 
teliéi tcrlii'uhá-
hoz ».4« nit. n*á-
ráit ti mellény) 
•leaendo, csnÁ I 

t.c> s/e. ni i i.-.cU' »/ato ii ,:luiior 20 — K.-crt. i/n,!ui>, lelöi.iiiWi.iu' , »urUisl̂ deni selvem-lunigariit ifi', st . «víii álakon ki.ld a mint met-bizhaiii éi szolid mindenütt ismeil potztó-
üvari raktál 

SIEGEL-IMH0F Brünn. 
Minták injyen é. bérmentve. 

Az •lön>öh. a melvekel a »zöve«szuk»eclelt-i kö/vetlt 
nél, agyári piacon rendeli: 
Szabot t , le íolc»6bb á r a K . OrIAii vá laazt t fk . 

^Mmtal.ú, ügyeim« i*ttl««láa, mta • ltgM««W> i rendelőnél ia teljesen Iiim aml.an á 

Nök keresnek! 
(iépkolés által a csaladí körben 

2 0 k o r o n á i g h e t e n k é n t 
A gép megvételénél garanciát 
k:tp a munka folytonos átvé-
teléi«' és oktatásban részesül. 
A távolság nem határoz, min-
den egyénnek alkalmas, még 
hivabilnokok csaladtagjaínak 
is' Minden nagyobb kiállítá-
son, a legmagasabb kilúnteté-
sekkel kitüntetve. S/ámlalan 

elismerő- és köszönetlevél. 
Kérjen prospektust \V. i'l. 

r . ^ r l f t ö n i l o r l V r 
Wien, VI., Nelkengasse 134 

Tájékozást nyerhet és a 
gépel meglekintheli Dóczí B. 
Lajos képviseleténél Bercsényi 
ul 17. in 

K g j 
ügyes és jó családhói 

való fiú tanulóul fel-

vétetik, G r u b m u l l e r J ó z s e f 

borbély és fodrásznál. 

Vasút i á l l o m á s mellett , 32 ka-
t a s z t r á l i s hold k i tűnő lékele szánló lohl. 
:» raj la levő lanyaépfiletekkel egvii l l 
jutányos áron kedvező lizelési fel iéle-
lek mel le l l e l a d ó . Krlekezni lehel e 

hogv miatta elveheti feleségül a s/ép, és a \ , ap kiadóhivatalában. 

Nyomatott Vaj a Bálint utódánál Sxtnt*« lyuö. 

msmmmms 
;t le<|olr óiili áron vesz fel 
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