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Egyes példányok kapható. 
Lapunk könyvnyomdáját^ n 

valamint lapkihordóinkn 1 

kiknél lapunk előfizetésre is 
megrendelhető. 

Megjelenik hetenkint kétszer : 

c s ü t ö r t ö k ö n é s v a s á r n a p , 
a kora reggeli órákban. 
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lunk méret szerint a leg ju tányosabban számit. 

Keserves kenyér. 

Jobb ha nem panaszkodunk! 
Már jófoFfrián vége a cséplésnek. A 

kis és nagy cséplőgépek ugy — ahogy 
megtöltötték a zsákokat acélos búzával, 
magyar ember kenyerével, pénzével, va-
gyonával. 

Keserves ám ez a kenyér. Ezer el-
lensége van, de talán a legnagyobb maga 
a tulajdonosa. Azt mindnyájan tudjuk, 
hoyy az ország gabonatermése rútul ki 
van szolgáltatva a börze és a nagy mal-
mok spekulációinak, de avval eddig nem 
igen törődtünk, hogy maga a gabonater-
melő haj i ja a börzének meg a nagy mal-
moknak a kerekeit. 

A gazdaközönség a maga tájékozat-
lanságában és szervezetlenségében annyira 
félre van vezetve a börzehireszlelések ál-
lal, hogy még a saját földjét sem ismeri. 
A börzespckuláció leg hazuyabb híreszte-
léseit, melyek aratás előtt hivatva vannak 
a buza árát és evvel a liszt, lius és min-
den élelmiszer árat lelketlenül emelni, 
maga a gazdaközönség növeli a legtöbb-
ször. Tavasz elejétől gabonaérésig nem áll 
egyébből a mi mezőgazdaságunk, mini egér-
pusztításból, fagyból, szárazságból, tulued-
vességből, rozsdából, ködből slb. Nálunk 
a börze szerint soha oincs remény még 
közepes termésre seui. De az is igaz, hogy 
a börze első híreit a mezőgazdáktól kapja. 
A magyar ember természeténél fogva foly-
ton panaszkodik, tia dolgoznia kell. Es 
ezek a legtöbbször alaptalan, puszta szo-
kásból származó panaszok emelik aratás 
előtt a buza árat. 

Ha a magyar embertől kérdezzük: 
hogy áll a vetés, sohsem hallunk biztatót. 
A szántás szerinte a nagy szarazsag, vagy 
tulnedvesség miatt lehetetlen s ennél fogva 
négy hónappal előbb hirdetik, hogy az 
egész orszagban nagyon szomorú lesz az 
aratás. A vetés, az valami oknál fogva 
annyira lönkre ment, hogy abból mar 
az imádság sem fakaszt termést. Ha szé-
pen, buján kell fel a vetés, hát a féreg a 
tüvet biztosan megragla Ha hó van ki-
p.illik a vetés, ha nincs hó elfagy, a ta-
vaszi szél elsorvasztja, az áprilisi eső 
megroltiasztja, a májusi meleg elperzseli, 
e juniusi eső lefekteti, a szemet uieges/.i 
slb. slb. És ha ennek dacára még is van 
elég learatott kereszt, hál akkor a kalász-
bau nincs szem, 8 0 % a /- üszög, a/. ;»rató-
sztrák bizlos, a kevés termés lábán megy 
tönkre. 

Ezeket a híreket aztán, melyek a 
gazdák szájából erednek s önludatlanul is 

a kenyérronrást szolgálják, mini az ár-
nyék kiséri a budapesti börze tudósait, 
hogy nincs buza az országban a kereslet 
pedig óriási. 

Aratás után pedig, mikor a buza bő-
ségesen pereg a zsákokba, midőn a kalász 
önti a gabonát s midőn a gazda jóleső 
érzéssel számítgatja mi mindenre telik 
majd a buza árából, hál rendszerint nem 
telik semmire, mert a mezőgazdasági hí-
resztelések meg nem szűnnek az aratás-
sal. Ugyanolyan h a z u g s á g " ' billentik le a 
mezőgazdasági élei mérlegéi, amilyennel 
fölhúzták. Most már azt kürtölik világgá, 
hogy sohasem volt oly jó, oly meglepően 
gazdag aralás, mint az idén. Annyi buza 
termett, hogy a gazdak nem tudják hová 
helyezni. A börze pedig készségesen, ha-
mar jában rádupláz, hogy a budapesti rak-
tárak, meg a nagy malmok tele van-
nak tavalyi búzával. Az árak erre szédí-
tően esnek. 

Ezért oly keserves kenyér a magyar 
mezőgazdaság. Ezért nincs soha becsüleles 
ára a magyar búzának. 

De hát nem is leiiet ez máskép, 
míg gazdáink okosabban nem gondolkoz-
nak. Ide írok egy pár tudósítást, mit ke-
véssel ara lás előli küldtek szerkesztősé-
günkbe. Akkor elteltéin, hogy most fel-
ha: ziláljam : »Nálunk az idén örülök, ha 
egy kevés szalmát araiunk. A legtöbb 
velés uiég a velőmagot sem adja meg, 
mert tavaly nagy szárasságba vetet tünk«. 
»Hónapok óta nem eselt az eső, szomorú 
aratás elé nézünk, se szalma, se kalász, 
80 százalék üszög.« Ujabban ezeket kap-
tam : »A tenger, semmit sem ér, a szára 
ineddő maradt, a burgonya mogyoró nagy-
ságú gumókat hozott, gyümölcsnek hír-
mondója sincs«. Nem lesz az idén sem 
szülelünk, a szőlőt ellepte a peronosz-
póra.« >A sok esőzés uiegrepeszletle a 
szőlőszemeket, vege a termésnek < GÍÜ. 

Hogy a/.lán ezek a legtöbbször túl-
zott tudósítások mit eredményeznek, arról 
jobb nem is beszélni. Mi csak annyit tu 
dunk, hogy keserves a kenyér. 

Az ármentesitő társulat államosítása. 
Fábry Karoly gyomai országyűlésí képviselő 
és Farkas József makói polgármester a nép 
vagyoni helyzetének emelése és a közterhek 
igazságos megosztása szempontjából kiválóan 
fontos emlékiratot terjesztettek a képviselő-
ház elé. Az emlékiratban — igen helyesen 

azt fejlegetik és bizonyítják, hogy az ár-
mentesitő és helvizszahályo/.ó társulatok egy-
általán nem fejtenek ki olyan tevékenységet 
a melyet mezőgazdasági szempontból tőlük 
várni lehetne. Egyebet sem tesznek, mint 
óriási költségekkel a gátakra ügyelnek, de 
ugyanakkor megakadályozzák olyan vízmű-
vek létesítését, a melyek segítségével még a 
kevésbé termékeny földterületeket is teljes 
termőképessé lehetne tenni. Az volna a he-

lyes, ha ármentesitő társoiatok nemcsak ár-
víz elleni védekezéssel, belvizlevezetéssel, 
hanem csatornázással, öntözéssel is foglal-
koznának. Ezeket a fontos munkálatokat 
azonban a különböző ármentesitő társulatok 
elvégezni nem képesek. Szükséges tehát 
hogy az egységes vezetés szempontjából az 
ármentesitő és belvizszabályozó társulatok 
állami kezelés alá vétessenek. Állami keze-
lés által nemcsak kevesebb lesz az á rmen-
tesitő adó, de bizonyára öntözés, csatorná-
zás által termékenyebb lesz a föld, mely 
mai állpotában agyon van nyomorítva min-
nenféle adónemekkel. Kívánatos volna, ha a 
fentjelzett emlékirat mielőbb meghozná gyü-
mölcsét a mezei gazdálkodásra. 

Folytatás suba alatt? 

Host már csiKókfa ! 

Szentes dijai. 

AugusztusD-ediki lapunkban beszéltünk 
arról a »suba alatt« szagú jószágdijazásról, 
amelyet a helybe!, gazdasági egyesület ren-
dezett e hó 23-án marhákra. Elmondottuk 
akkor az egész dologról a véleményünket, ame 
Ível ma is fenntartunk, noha atáuna vagyunk 
a dolognak. Igaz is nagyon atyafiságosnak 
tartjuk ezeket a jószágdijazásokat s mai for-
májában ugy tekintjük, mint amelyek a nyil-
vánosság leljes kizárásával folynak le. 

Ugy értesülünk, hogy az atyafiságos 
marhamérkőzés — ezúttal csikókra — a jövő 
hónap ti-ik napján meg lesz ujitva. A nyilvá-
nosságot ezúttal ismét a »Szentes és Vidéke« 
és azon ígéret képviseli hogy mint a szarvas-
inarhadijázást, majd ezt is plakátok utján 
adják köztudomásra. 

Legyünk csak figyelmesek a dologra. 
Szeptenicer 6-ikán lesz a csikódijazás. 

Ma augusztus 25-ike van s eddig még egy 
lia plakátot ki nem ragasztottak . . . A sanda 
gyanú megint észhez kap : ahá, az atyafiság 
pénzt kap! 

De ettől eltekintünk. A legjobb az, hogy 
Szentes város dijait is kitűzte az atyafiságos 
egylet. Azokat a dijakat a melyeket a város 
nem tűzött ki. No persze ugy gondolkoznak 
az atyafiak, hogy a polgármester közgyűlési 
határozat nélkül elnöki jogon fogja a nemes 
egyesületnek azt a kétszáz koronát kiutalni, 
amelyet díjul kitűztek. 

Hat ebből nem hisszük, kogy valami 
lehessen. Előre óvást emelünk ellene. Semmi 
néven nevezhető atyafiságos csikódijazást 
nem támogathat a város többé sem UH) hol-
don alul sem 100 holdon felül. 

Igen is köveleljük, hogy a gazdasági 
egyesület oszlassa el a gyanút, rendezze ver-
senyeit a legteljesebb nyilvánossággal, ahon-
niin nem kuss annak sem, akt nem sógor! 

Azután majd lehetnek Szentes város 
di jai! Addig nem. 

Gamma. 
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ÚJDONSÁGOK. 

Tasnády Imre. 

Meghalt egy ember, akit sokan megsi-
ratnak s akiről rosszat nem fog senki sem 
mondani kálála után. 

Tasnády Imre, a csongrádi járás volt 
főszolgabirája halt meg kedden este Cson-
grádvármegye kórházában. Élete delén. Ab-
ban a korban, ámidőn, »borzasztó gondolat 
a koporsóba dőlni, itt hagyván szere ő hit-
vest és apró gyermekeket*. 

A közélet krónikása egy zajtalan köz-
életi pálya befejezéséről irhát csak. Tasnády 
Imre a minta emberek egyike volt. Nem a 
fellegekbe törés emberének mintája volt; de 
azoké, akik inkább megmaradnak itt, ezen 
a sáros földön, sem hogy a levegőbe törné-
nek : mert ez a biztosabb. 

Tasnády Imre a vármegye egyik leg-
példásahh tisztviselője volt. Á munka és 
a szorgalom embere. ¡Pályáját a zajtalanság 
jelezte. Csöndesen dolgozott; de biztosan 
haladt előre a közigazgatási pályán s arány-
lag elég fiatalon lett a csongrádi járás lő-
szolgabirája, ahonnan egyedül betegsége 
miatt dölt ki. 

A mult évi december havi vármegyei 
tisztújításon betegsége miatt maradt ki a 
vármegye tisztikarából. S akkot dr Kelemen 
Béla főispánnak egyetlen szava sem volt a 
betegsége miatt kidűlő ztviselőre, inig az 
ellenszenv miatt elbukou Herglóc főszolga-
bíró kimúlását görögtűz lénnyel kísérte. 

Kinek kinek ez az ő sorsa. 
A munka, a szorgalom, a rokonszenv és 

a szánalom nem tud megszólalni ; de a 
kaján irigység, a gyűlölet hangot ad. 

Koporsó előtt állun!. Öltsünkgyászruhát. 
A becsületes munka eiub nek adjuk meg a 
becsületes gyaszkiséretet. Sorakozzunk a ra-
vatal mellé 

Es emlékezzünk meg róla. Nem azok a 
nagy emberek, akiket a sikoltó trombita szó 
annak kiáll, de azok, ekik névtelenül hulla-
nak bár a sir mélységes ölébe, és akik azzal 
haltak meg, hogy megtették kötelességüket 
és a koporsótól a bölcsőig becsületesek va-
lának. 

Es Tasnády Imre az az ember volt. 
Nem a hírnév miatt gyászoljuk ől kö-

telesadóképen, de szívből meggyászoljuk 
benne a munka, a becsület és szorgalom 
kidőlt ba jnoká t 

* 

A megboldogult Tasnády Imre temetése 
csütörtökön délután fél I órakor lesz a vár-
megyei kórháztól. 

Lajos napja. Kedden volt Lajos 
napja. Ha Kossuth Lajos emlékére nem is 
ünnepelték a sírjában porladozó Kossuth 
Lajost, annál inkább kijutott a gratulációk-
ból az élő Lajosoknak. l)r Cicatricis Lajos 
alispánt, mint mindég, ugy ezúttal is ugy a 
vármegye mint Szentes város tisztikara tes-
tületileg gratulálta meg neve napján. 

A csatlakozási szerződés. Szentes 
városnak, mint vasullulajdonosnak, a 
szentes hmvásái hely és az o r o s h a z a -
szentes csongrádi vasultársasagokkal meg-
kötendő csatlakozási szerződéseket a máv. 
igazgatósága már megküldte Szentes varos-
nak és a többi érdekelteknek aláírás végett. 
Végrevalahára tehát ez a fontos kérdés is 
rendezve lesz. 

Úrvacsora osztás. A református egy-
háznál vasárnap délelőtt a/ ujkenyér áldá- 1 

sának elvételére úrvacsora oszlás les/, t 'gyan-
ekkor lesz megemlékezés a nagv refor-
mátorról, Kálvin Jánosról, akinek (ienf-

ben felállítandó emlék szobra javára fognak 
tordiltatni a templomi perselypénzek is. 

Távozó segédlelkész, liaróthy István 
ref. segédlelkész, ki meghívás folytán Deb-
recenbe megy segédlelkész-vallástanárnak, 
vasárnap délelőtt tartja búcsúzó beszédét. 
I j állását szeptember 1-én foglalja el. 

— A vásárhelyi református egyházta-
nács legutóbb tartott ülésén a miniszteri ren-
delet és püspöki leirat ellenére kimondotta, 
hogy a református tanítóknak az országos 
törvényben biztosított lakbérét nem adja 
meg, mert az egyháznak még az orszá-
gos törvény sem parancsol. Mint érdekes kö-
rülményt említjük meg, hogy a vásárhelyi 
református egyház évenként nagyobb állam-
segítséget kap. Érdeklődéssel várjuk, hogy a 
hmvásárhelyi egyháztanács határozatára mit 
fog felelni a közoktatásügyi miniszter. 

A Széchényi liget bérletei. A Szé-
chényi liget'italmérési jogának bérbeadására 
hétfőn délelőtt volt árverés Kalpagos Szabó 
Imre gazdasági tanácsnok hivatalos helyisé-
gében. Árverező volt elég, az eredménnyel 
is meg lehet elégedve a város. Eddig ugyanis 
ezt a jogot Borsos Szabó Antal bírta évi 
150 koronáért. Most az ítalmér »sí jogot Deutsch 
Béla vasúti vendéglős vette ki öt évre és 
pedig 733 korona évi bérösszegért. A ligetben 
lévő cukrász kioszkot hétfőn délután adták 
ki hat évre haszonbérbe. A kioszkot is Deutsch 
Béla vette ki 227 korona évi haszonli 
rért. Eddig százhúsz koronát kapott a vá-
ros évente a kioszkért. 

Ásatások, ('salláuy (labor a csőn 
grád megyei tört. és régészeti társulat titkára 
és Lakos József állami tanító a mai na 
a zalotai hatarészben ujabb ásalasokhoz 
kezdtek. Kilátás van arra. hogy ezen asata-
sokhól kifolyólag érdekes és értékes kő- es 
bronzkorbeli tárgyak ingnak napfényre ke-
rülni. 

lesz ellenőrzési sz^ml?. A had-
ügyminiszter az idén is elengedte a tartalé-
kos katonáknak i/ ellenőrzési szem.el, a 
mit bizonyara őrömmel vesznek tudomásul, 
a kik a hadsereg kötelékébe tartoznak. A 
tiszti ellenőrzési szemlék azonban ez évben 
is a szokott módon megtartatnak. 

— fl főkapitány betegsége. Atady Kálmán 
főkapitány egészsége még mindig nem alll 
annyira helyre, hogy hivatalát átvehesse. 
Betegsége ugyan muló félben van, de azért 
pihenésre van szüksége, hogy teljesen meg-
gyögyuljon. Éppen azért orvosi tanáesra 
Atady főkapitány ez év végéi" s/nbadságot 
kér, a mit a közgyűlés bízonvara meg is ad 
neki. 

— A vakáció. Tanítók, tanárok, diákok 
élvezik a munka utáni pihenést és gyűjtik 
az erőt az uj iskolai évre. I taznak, szóra-
koznak, költik a pénzt. Kinek jutna eszébe 
olyankor az élet komolyabb oldalával is fog-
lalkozni. Ili szeli a szünidő mar ucvcbeu is 
megmondja rendeltetését. És inert igy van a 
dolog, unnál meglepőbb az a hír, mit egyik 
vidéki lapban olvastunk A szarvasi tanító-
képző intézet kél szorgalmas, de a templom 
egerénél is szegényebb növendéke a szüni-
dőt nehéz munkában tölti. Beállottak nap-
szamosnak kőművesek mellé egy nagyobb 
építkezésűéi, hogy ugy keressék meg ma-
guknak a tandíjra, ruhára és egész évi len-
tartásukra szükséges összeget. Elösmeréssel 
hajlunk meg ez előtt a kél ilju ember előtt, 
akik példát adnak, mini kell segíteni önma-
gunkon a mai nehéz viszonyok között. 

— fl bökényi komp jarhatatian. Megírtuk 
hogy a bokényi komp oly rozoga állapot-
ban van, hogy azon élelvcszcdelem nélkül 
közlekedni nem lehet. A városi hatóság a 
komp sürgős kijavítását elrendelte. A mig e , 
a vizi jármű jókaiba nem lesz hozva, addig 
a bökényi átkelés szünetelni fog. 

f — Időjárás. A »Meteor* szerint e hó-
| napban meleg időt és zivatarokat várhatunk. 
. Szeptember hónapban »vén asszonyok nya-

r á é r a van kilátás, esőt nem igen remélhet-
nek a gazdák. 

— Tömörkényi hetivásár. Tömörkény 
község azzal a kéréssel akar fordulni a mi-
niszterhez, hogy az ottani hetivásárra idegen 
községből is szabad legyen jószágokat fel-
hajtani. Tömörkény község elöljárósága meg-
kereste Szentes várost is, sogy ilynemű ké-
rése ellen nincs-e kifogása ? 

- A közönség figyelmébe. Felhívjuk a 
közönség Ügyeimét a . .Magyar Élet es Jára-
dék biztosító intézet mai hirdetésére annál is 
inkább, mivel szentesi intézet az elhalt Kol-
paszki (ivörgy állal képviselt intézetnek kép-
viseletéi annak özvegyének továbbra is meg-
hagyta. 

Csongrádon nincs lepfene. Csongrád-
ról irják, hogy olt a lépfene betegség meg-
szünt, enné|fogva a határzárat a főszolgabíró 
feloldotta. 

Egy kutya miatt ötvenhat. Folyó hó 
0-ikén a nagynyomási lanyák közt egy ku-

tya kóborolt, több tanyába betért és a ku-
tyakai megmarta. A kóbor ebei agyonverték 
A/, állatorvos megállapitolta, hogy a lebun-
kósoll kutya veszeti volt. A rendőrség el ren-
delte, hogy a nagynyomási kutyákat 10 na-
pig kötve kell tartani. Azokat a kutyákat pe-
dig, melyeke! a vészelt eb megmart a rend-
őrség kiirtatta. Eddig 50 kutyát irtatott ki a 
rendőrség a nagynyomási tanyák közt. Mint 
hogy pedig utólag a rendőrség kinyomozta, 
hogy a veszett eb Ujj Mihály szenllaszló ta-
nyai lakos tulajdona volt, igy a szenllaszlói 
kutyák ellen is megindul az irtó háború, 
esetleg valamennyi ottlévő ebet 40 napitf 
kötve kell tartani. 

Talált juh. Az ecserí lanyák közt egy 
eltévedt juhot talállak. Tulajdonosa kellő iga 
zolás után a rendőrségnél átveheti. 

Hegszünt joszagbetegseg. Derekegy-
hazarol jelentik, hogy ott a lépfene meg-
szűnt. 

— Vásár a szomszédban. Csépán au-
gusztus .'10-án lartatik meg a nyári országos 
vasár, melyre vés/mentes helyről mindenfele 
jószág felhajtható. 

Tűz a putrik közt. Szombat - v a s á r -
nap közti éjjel lűzveszedelem volt a cígauy-
putrik közt. Virágos Bálint nevű magyar 
laképülete gyuladt ki ismeretlen okból. A tűz-
oltóknak sikerült a tűz tovaterjedését meg-
akadályozni. 

Rendőri apró hírek. Bazsai Anna és 
Bazsai Maria körtél loptak farkas Eugénia 
nagyhegyi szőlőjéből. A rendőrség megindi-
totla a büntető eljárást - A rendőrségen 
egy zöldes színű férlikabál és egy gyermek 
l'őkotő van letéve mint talált tárgy. Tulajdo-
nosa igazolas uláii átveheti. — ¿zalkai Ist-
ván, helybeli csavargót ki Bpestró! örökre 
ki van tiltva, a fővárosi rendőrség csavar-
gás miatt Szentesre toloncollatla. Szabó 
Mihály 12 éves eseléd a napokban eltűnt 
i'alakt János kistőkei tanyájáról. A fiú ala-
csony, kerek arcú, gesztenyés hajú, tarka 
mget, kek gályát és rossz kalapot viselt. A 
kí̂  tartózkodásai ismeri jelentkezzék a ren-
dőrségen. 

A kis iiívllos.tjjos asszony. 
I legény. 

I Folftaláü.) 
Aminl Holló meglátta a belépő Haliért, 

irtóztató haraggal támadt reá 
- Jó hogy jösz te hitvány gazem-



68. szám 

A szelíd természetű fiatal ember min 
den harag nélkül kérdi: 

Mi bajod van ? 
Holló összecsikoritotta a fogait. 
— Mi bajom van? Te kérdezed ezt ' 

Te gyilkos 1 
— Mi lelt ? 
— Gazember vagy! 
Haller nem vesztette el a türelmét 

Tudta, hogy Holló miért van így elkeseredve, 
azt ugyan nem birta elképzelni miért gyű-
löli ót oly nagyon, de hát a szenvedővel 
szemben türelem kell és szeretet. Igazi jó in-
dulatú gyöngédséggel kérüé : 

— Miért vagyok gazember ? 
— Meggyógyítottál! — kiabál Holló dü-

hösen. — Elvelted a revolvert 1 
— Nincs is neked arra semmi szüksé-

ged! _ Feleli szelíden Haller. 
Van! — Kiabál tovább Holló. — 

Téged ís lelőnélek ! 
Ernő! — Csillapítja az orvos. Ne 

légy ilyen gyerek ! 
Nem ért a csillapítás semmit, kiabált 

tovább. 
- Kálmánt, grófot, Adélt, Gellérit, ma-

gamat, éppen hat halál lenne! És te, te ál-
kozott ember megakadályozol. Add vissza! 
Hadd öllek meg legelébb is téged! 

— Mit vétettem ellened ? 
— Meggyógyholtál! 
Holló már kifáradt a hosszú beszédben 

és elhallgatott. Haller latta, hogy már elfá-
radt és csendesen, szelíden kezdett hozzá 
beszélni. 

|%des barátom. Az a leány nem méltó 
a te szerelmedre. Hónapok óta szenvedsz 
miatta, ok nélkül. Mit szeretsz rajta ? Gon-
dolkozz okosan. Mond van-e egyéb sí 
telre méltóság benne a szépségén kívül ? 
Nemes lelkű ' Hű ? Dolgos ? Hazias ? Okos ? 
Komoly ? Mond meg igaz lelkedre : feleség-
nek való nő-e ? Tud-e lemondani a szóra 
kozásról ? Tud-e önfeláldozó lenni ? Mert 
csak ilyen lányi érdemes ugy szerelni, hogy 
Uieg halj ! 11a megesküdsz ra, hogy Adél 
ilyen — hozom vissza a pisztolyt es lód 
magad szíven! Nos, mond, ilyen-e ? 

llollo csodálatos figyelemmel hallgatta 
az orvos szavait. Nagyon meglepődött, l) 
még soha sem inéi legelte a leány lelki tu-
lajdonait. Ü szerelmes volt, és a szerelmes 
neiu biral semmit csak szeret, még a hibal 
is szépnek, helyesnek talalja. Most, amint a 
barátja felallitotla elébe a kérdéseket, el-
mall minden haragja és gondolkozni kez-
dett. 

— Ernő, szól hozzá Haller, felelj a kér-
déseimre. üsziutén. 

— Felelek! — viszonza higgadtan 
Holló. 

— Adélt, — kezdé az orvos, — nemes 
lelkű, hű. dolgos, házias, okos, komoly, le-
mondó, önfeláldozó, türelmes nőnek isme-
red-e? Mond melyik kellék van meg benne 
ami ahhoz szükséges, hogy feleség tudjon 
lenni ? 

Elhallgatott és fürkészve nézett Ernőre 
de az nem felelt. 

_ Nos ? - sűrgeté Haller - Nemes 
lelkű, hű-e ? 

— Ha nemes lelke volna, nem bírná 
elviselni szenvedéseim tudatát. 11a hű volna 
nem lennék ily nyomorult lelki állapotban 
— Feleli keserűen Holló. 

Dolgos? Házias ? 
— Se nem láttáin, se nem hallottam 

erről az erényeiről. Valja meg őszintén. 
— Okos, komoly? 
— Komoly soha sem volt. Okosnak sem 

vélem. 
Az utolsó kérdéseknél felelet helyet gú-

nyosan, keserűen nevetni kezdett. 

(Folyt , köv.) 

SZENTESI LAP 

Lapkiadó: Gálfy Sándor. 
Laptulajdonos: Vajda B. utóda. 
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Iskolai értesítések. 
#

s z e " i e s Í »páros tanonciskolába az. 
1908/9. tanévi beiralások f. évi szent 1 «1 
»apjain, mindenkor d. u. 5-7-h» 1 esz 
közöltetnek, az igazgató I. k. Tóth József u 
29 sz. a. házánál. 

Beiratkozni köleles minden iparos és ' 
kereskedő tanonc, akár van szerződve, akár 
nincs. A be nem íratkozottak szepl. 15-én 
lent ve iparhatóságnál lesznek beje- j 

, A I.1,"»lk °*« ,á |y* tanoncok nem ! kötelesek beiratkozni. 
A rendes tanítás szepl. lo-én kezdődik 
Szentes, 1908. aug. 24. 

Körtvélyesy Sándor 
ipar islc. igazgató. 

k : , l v i T Wotal könyvek iélárban, szépen 
kijavítva, újonnan kötve Untermüller Ernő 
^ k e r e s k e d ő n é l kaphatók. Ne vásárol ön 
addig sehol könyveket, míg I ntermUller ár-
jegyzékét at nem nézte' Bajz füzet és író-
szere. versenyen felül állanak, minőség és ar 
tekintetében Minden vásárló értékes és hasz-
nos ajándékban részesül. I nternuiller 
könyvkereskedése a régi helyén a Petőfi 
szállóban van. lessék e cégre ügyelni, mivel 
épüVlében"°S u v a n a ,vtőfi-szálló 

A szentesi ízr. népiskolában az. 1098/9 
tanévi beiratások f. évi szeptember hó 1. és 2. 
napján d, e. 9 -12-ig eszközöltetnek. 

Az első osztalvba csakis olvan gverme-
kek vétetnek fel, akik f. évi december hó 
31-ig hatodik élelévöket betöltik. Más i s k o -
lából átlépő tanulók bizonvitv ány mellett 
vagy fölvételi vizsgalat alapjan vétetnek fel 
az illető osztályba. 

Minden újonnan belépő tanuló köteles 
a beiratásnál a korát igazoló anyakönvvi 
kivonatot és a himlőoltásról szóló orvosi 
bizonyítványt bemutatni. Minden tanuló be-
natasi díj fejében 10 lillérl, könyvlárillelék 
lejében 10 fillért és tanítói nvugdijalapra 0 
lillérl fizel; a lamlijllzelők azonkivül tartoz-
nak 0 K. negyedévi tandijat fizetni. 

Más vallásúak is ha kérvényezik 
teljes, vagy féltandi ¡mentességben részesülnek 

A tandíjmentesség iránti kérvények az. 
iskolaszékhez cimzendők és behatáskor be-
nyújtandók. 

A javító vizsgáltatok aug 31-én d. u. 
órakor tartatnak meg. Később jelentkezők 

javító vizsgálatra nem bocsáttatnak és osz-
lályismétlésre utasíttatnak. 

Szentes, 1908 aug. 18. 
Az iskolaszék. 

A református elemi iskolában a beiratá-
sok szeptember 1 - 5 . napjain d. e. 8—12, d. 
u. 2 5 óráig eszközöltetnek, még pedig a 
fiuk beiratása a központi fiúiskolában történik. 

Figyelmeztetnek a szülék, hogy gvernie-
keikel a beiralási napokban annvival "inkább 
beírassak mivel ellenkező esetben a törvé-
nyes büntetés alá esnek. 

t'gyanezen napokon íratnak be az is-
métlő tankötelesek ív 

Az iskolai év ünnepélyes megnvitasa 
hétfőn szepl. 7-én «1 e. 8 órakor tartandó is-
lenitisz.telettel kezdődik, melyen az összes is-
kolai növendékek részt vesznek. 

Az egyháztanács 87/908 sz. határozatából 
folyólag egyúttal felkéretnek a szülék, liogv 
az iskolai beíratás alkalmával nagy reformá-
torunk Kálvin János születésének 100 éves 
évfordulója alkalmából Genfben felállítandó 
szobra költségeire kíki az ő tehetsége, 
anyagi viszonyaihoz képest adakozni szíves-
kedjék, szem előtt tartván az irás szavait 
Kiki a mint elgondolta szivében ugv csele-

kedjék, nem szomorúságból, vagy kéíiyszerí-
téshől, mert a jókedvű adakozót szereti az 
Isten*, mert .AZ Isten az Ö hatalmassága szí -
rint megeselekedheti hogy a ti jókedvetekből 
való adakozástoknak haszna ti reátok térjen 
II Kor i \ 7 8. 

A beíratás helyiségeiben perselyek lesz-
nek kitéve melybe "a kegyes adakozók fillé-
reikel elhelyezhetik. 

Iskolai igazgatóság. 

e mii, hogy milyen páratlan 
kedvezményl»en részesíti előfize-
tőit a legjobban szerkesztett ma-
gyar újság az EGYETÉRTÉS 
Nem érdektelen, ha 

tudja, hogy az Egyetértés belen-
ként egy inyörűen illusztrált, 
magas irodalmi színvonalon álló 
ismeretterjesztő szépirodalmi la-
pot ad i n g y e n előfizetőinek, 
hol a 

M a g y a r o r s z á g o n 
és külföldön előforduló minden 
érdekes és nevezetes eseményt 
írásban és művészi Kivitelű k é -
pe k be n örökíti meg. Az Egyet-
értés Vasárnapja eimfi melléklet 

száma meglepetés számba megy 
gyönyörű technikai kiállítása, 
nagy gond és figyelemmel szer-
keszteti szépirodalmi tartalma 
minden magyar 

r 
teljes megelégedését fogja kiér-
demelni s ezen ujilást mindenki 
örömmel fogadja, különösen ha 
tekintetbe vesszük, hogy ezen 
nagy kedvezmény dacára az elő 
fizetési ár marad a régi: 1« évre 
7 korona. Tessék mutatványszá-
mot kérni. Kiadóhivatal: Eötvös 
utca 32. 



4. oldal 

fl ñ N b O 
műszaki vállalkozó. 

S Z E N T E S = = 
I. k. B á r ó Ma; wck*r u. 1. s í . Nagy Ferenc ház 

Elvállal: villamostelep berendezé-
seket, vezeték szereléseket, javítá-
sokat, csengő berendezéseket és 
javításokat: ártézi kutak fúrását, 
vízvezeték, fürdő szoba berende-
zéseket, vízvezeték javításokat, szc-
7 reléseket. 
A végzett munkálatok helyességé-
ért, szakszerű elkészítéséért szavatol. 

M 

L : 
•Jutányos olcsó áraK. • 

V 

13 

SZENTESI LAP 

! i : i a d ó f ö l d . 
Szabó Sándorné alsóréti 1 hold földje eladó 
Értekezni lehet 1. ker. Pintér utca 2 szám. 

l i i l l f l ó W O l l r t . 

ICgy csinosan butorzott szoba azonnal kiadó. 
Cini a kiadóhivatalban 

K z a l u M l o * J ó s B N O l n e 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. 28—35 

G09 szám. 

Híelőtt 

személy-, jelzálog- v. épités 

I Í Ö I o n ö I I 
iránt intéződnék 

k é r j e n d í j t a l anu l ¿„ . ' s p e k t u s t . 

MELLER L. EGYED 

B U D A P E S T 
IX., Lónya i -u t ca 7. 

Telcfon-lnterurban 
46—31. 

Eladú 
egv kitűnő karban lévő 
félig használt szecska- I 
vágó, vasesztergapad és 
egy konkolyozó. 

Érdeklődők fordulja-
nak az Istvánházi gőz-

malomba Kunszenlniárlon — Betekints. 

Eladó szőlőtelep. 
A Kiskunhalasi határban, tran-

verzá l i s műút mentén a várostól 5—6 
kilóméter távolságra, legkiválóbb faj-
szóllóvel és gyümölcsfákkal berende-
zett 10 kat. hold 

« T E R M Ő S Z Ó L Ó T E L E P « 

a szükséges épületekkel és minden 
hozzá tartozó szüretelő edényekkel u. 
m. hordók, kádak, permetező és szőlő-
zuzó gépek, puttonok, kosarakkal együtt, 
igen kedvező f izetés i fe l tételek melleit 
terméssel vagy a nélkül is azonnal 
e ladó . — Értekezni lehet c lap kiadó-
hivatalában. 

I t o r s o s L a j o s 
ácsiparos egy liul tanoneznak azonnal felvesz. 

Lak; sa : Rákóczi Ferenc utca 5. szám. 

Szentes város polgármesteré től . 

10%(>/15>08. szám. 

Hirdetmény. 
Értesítem a közönséget, hogy az izrae-

lita hitközség által fenntartott iskolánál az 
1!H)8/ÍH)!I. iskolai évre a beiratások szeptem-
ber hó 1. és 2-án fognak megtartatni, a ren-
des tanítás pedig szeptember 3-án veszi kez-
detét. 

Az 1808. évi XXXYI1I. I. c. 1. és ti. $-ai 
értelmében minden szütő, gyám és gazda a 
gondozása alatt lévő gyermekeket f> életévük 
betöltésétől a 1 .'-ig életévük betöltéséig a 
mindennapi s 13-ik életévüktől a 15-ik év 
betöltéséig pedig ismétlő iskolába följáratni 
s olt taníttatni tartoznak. 

A folyó év szeptemberében tehát min-
den gyermek, ki ez év szeptember l-ig 
életévét betölti, a mindennapi iskolába ja-
nisra köteles, s kötelezettsége tart azon év 
végéig, amely év folyamán a gyermek be-
tölti 12 életévét. 

Ismétlőiskolába való járásra köteles lesz 
az, aki ezen év szeptember hava 12 életévét 
betölti, s az ismétlő iskolai kötelezettség tart 
azon év végéig, amely év folyamán az illető 
betölti a 15 életévét. 

A beiratás alkalmával köteles a szülő 
igazolni azt. hogy a tanköteles gyermek jó 
sikerrel be van-e oltva, vagy a legutóbbi 5 
év alatt valóságos himlőt állott ki. 

Szentesen, 1ÍH18. évi augusztus hó 22 
M a g y a r 

h polgármester . 

Olcsó hízott marha hus. 
¡paprikásnak 44 kr. 

Nem növendék, ¡levesnek 48 kr. 
¡sütni való 52 kr-

(hizott ürü) hus 40 kr. 
a nagyérdemű közönség szíves párt-
fogását kérve maradok 

Tisztelettel 

Bleíer József 

K l n d ó l i i í x . 

Soós Józsefnek III. kerület 64 számú 
háza, mely korcsmának és bolt helyiségnek 
is alkalmas, kedvező fizetési feltételek mel-
lett eladó. — Értekezni lehel a helyszínen. 

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

földi államban forduljon a 

„ S Z f l B f l b f l L H I ÚJSÁG" 
szerkesztőségéhez BUDAPEST, VII. ker 

Frzsébet-körut 26 sz. 
Kérje a .Szabada lmi Újság* ingyen mutatványszámát 

^J/JLIFÁÍAIAI Y! IIA; AIAIÁIAIÁÍA! AIÁIA-IAI A L VÍ A! AIAI A! ! 

H 

Magyar élet- és járadek-biztosito intézet mint szövetkezet B U D A P E S T E N . 
'AÎAkkÎAkLlÀL 

VI. kerület, Teréz-kprut 54. szám. 

A szövetkezet elnöke gróf Szécheny i Aladár. 
Az igazgatóság: Báró Rudnyánszky József elnök. Dénes Tibor, Forrai Miklós, gyömröi Oyömröi Aurél, gróf Török József 

Varga Sándor vezérigazgató. 
Az intézel szövetkezeti alapra lévén fektetve, az össznyereség a biztosított tagok tulajdonátképezi és annak 70 százaléka 

a teljesített díjfizetések arányában a tagok közt felosztatík. 
Az intézet az életbiztosítás összes nemeit műveli jutányos dijak és előnyös feltételek mellett. Ajánlja különösen a halál 
esetére szóló biztosítást a család ellátásra, a kölcsönös biztosítást a házastársak részére, a halál és elérés esetére szóló 
vegyes biztosítást a kiházasitási biztosítást leányok részére, esetleg nevelési járadékkal kapcsolatosan és a nyugdíjbiztosítás 
különböző nemeit. A földbirtokos-osztály igényt inek kielégítésére az intézel jelzálogbiztositást is nyújt, mely lehetővé teszi 
hogy a biztosított fél halálával a jelzálogkölcsön törlesztetik és a birtok lehermentesen f/áll ;iz örökösre. A magy, ál'lam 

vasutak alkalmazottjainak biztosításánál a szövetkezet elengedi a kölvény-illelékel és a kamat-pótlékot 
Bővebb felvilágosításokkal készséggel szolgálnak ugy helyben mint vidékre az intézet szentesi képviseletének vezetői: 

Paks i J á n o s ref. tanító. Sz i lágyi Károly ref. uinító. 
özv . Kolpaszki G y ö r g y n é , mint a dijak beszedésével megbízott. I k. Br. Harucker u 5 3 g~ 

^ w m r i Y r r n ^ 
Nyomatott Vajda Bálint utódánál SxenUg 190& 




