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lunk méret szerint a legju tányosabban számit 

A végrehajtási novella 
szentesítése. 

Jönnek a nemszeretem napok! 

A végrehajtási novvellát, a melytől 
előre is fáznak az adósok és hitelezők, 
már szentesitelte a király. A/, igazságügy 
miniszter pedig közhírré lette, hogy az u j 
végrehajtási törvény folyó hó 9-ikén lép 
hatályba. 

Gazdag vagy könnyelmű legyen va-
laki, hogy ne agassza a jövő. A gazdag 
könnyen bírja, a könnyelmű könnyen 
veszi az életet. Legtöbben azonban nem 
vagyunk abban a szerenesés helyzetben, 
hogy gazdagok vagy könnyelműek lehes-
sünk, tisztességesen becsületesen akarunk 
élni, ennek pedig meg van az ára és ez 
— a jövő gondja. 

Képesek leszünk-e magunkat eltartani, 
nem-e ér bennünket , családunkat betegség, 
les/.-e elég pénzünk szükségleteink fede-
sésére, lesz-e folytonosan munkánk s t b ? 

Mindezen kérdésekel szorongva és fé-
lelem közi teszi fel a szegény ember, kü-
lönösen most az u j végrehajtási törvény 
szentesítésekor. 

Akit mint adós sorsa a részletes, 
vagy kiskereskedő karjai közé h a t o t t , az 
most éppen télire érezheti majd, miként 
válnak ezen karok nyaka körül fojtogató 

zsinegekké, amely zsinegnek egyik végét a 
fiskális, a másik végét a végrehajtó szo-
rongatja. A törvény már szentesítve van 
é j a perek száma máris tömegesen szapo-
rodik; birák, bírósági hivatalnokok lul-
halmozottságról panaszkodnak a végre-
hajtók szomorú kötelességüket sürün tel-
jesilik. í 

Az általános hitelképesség .«Btfléaé 
helyett, annak megszorítása következett be 
aminek máris érezhető következménye az, 
hogy az apró hitelezések forrásai belő-
mödnek. A könnyelmű adóságoktól féllik 
a szegény embert, pedig rendszerint a 
szegény ember könnyelmű adóságol nem 
is csinálhat. Bármit vegyen is, bárhogy 
tulfizesse azt, amit vesz, mindig sürgős 
szükségét elégili ki. Azt amitől a jövőre 
nézve az u j végrehajtási törvény az em-
bereket távol tartani akarja, könnyelmű-
ségnek nevezi, holott a szegény embernél ez 
a legkifejezettebb kényszer-helyzet. 

Ezentúl , ha téli meleg ruhát kiván 
venni a kisember, először össze kell, hogy 
gyűjtse a pénzét, inert sem hitelbe, sem 
részletre nem igen kap, csak az a kérdés, 
hogy a mostani munkásviszonyok és drá-
gaság mellett képe» lesz-e takarékoskodni 
és nem lesz-e mar nyar dereka, mikor a 
téli ruhára valót összegyüjtötle. 

Jellemző nálunk Magyarországon, hogy 
az emberek jövőjét végrehajtási törvények-
kel garantál ják, holott minden más nem-
zet boldogságának, jövőjének és cselekvő 
képességének kiindulási pontját a nemzeti 
műveltség és ezen műveltséggel körülbás-

tyázott és erre épitett szervezett gazdasági 
viszonyok képezik. 

Sötétnek látjuk nemzetünk, kedveseink 
és a magunk jövőjét, míg e szegény ország 
jövőjén végrehajtási tövényekkel akarnak 
lendíteni. 

Szocialista nagydiákok. 
Jó példát mutatnak! 

A közfelfogás kétféle diákot ismer. Ki-
csit és nagyol. Az első még jóformán nem 
is él, tehát nem számit. A második már élni 
kezd s igy tetteit lehet mérlegelni. Ezért be-
szélünk itt két nagy diákról, a szarvasi ta-
nítóképző két növendékéről. Hogy hívják 
őket, az mellékes. A fő, hogy szociáliskodtak. 
Nem volt pénzük ruhára , könyvre, tandíjra, 
igy azon tépelődtek: miért nincs ép nekik 
pénzük, akik azt jóra, szellemük képzésére 
fordítanák? 

De nem azért szocialisták ők, hogy a 
kérdésnél megálljanak. Öntudatusan szólalt 
meg bennük a lélek: ha nincs pénz, hát le-
gyen! Vagyis feltámadt bennük a szociálista, 

: Ám nem az izgatók recipéje szerint, nem a 
( papi, grófi meg mi inas eredetű bir-

tokelleni izgatás alakjában. Hanem abból a 
szent elhatározásból fakadóan : van két erős 
ifjú karom, dolgozni fogok, hogy kézimunka 
árán szerezzem meg a szellemi munkához 
hiányzó anyagiakat! 

S beállott a két inteligens tiu kőmives-
nek a nagy szünidőre. Dicséret nékik! Ez 
az igazi, a nemes szocializmus. Ha másnak 
lehetnek földi javai, mért ne lehetnének ne-
kem is — ha akarok dolgozni komolyan, 
becsülettel. 

A „SZEN TES1 LAP" TÁRCÁJA. 
Jegyzetek a mudaiakról. 

I r t a : t t a n u s z I s tván . 

Platón görög bölcselő kétlábú tollatlan 
állatnak mondotta egy alkalommal tanítás 
közben az embert, ludva azt. hogy sok vonat-
kozása van a madárnak az emberhez. Akadt 
pedig egy gonoszkodó görög, ki lekopasz-
tolt kakast e szavakkal dobotl be Plató ta-
nítványai közé : Íme lássátok IMato emberét. 
Népszerűtlen is leli egy időre a kakas. 

Sybaris ó itáliai görög városban nem 
volt helye a kakasnak, hogy hajnalhasitó 
kukorékolásával a későn lepihent dorbézoló-
kat korán föl ne lármázza. 

Aischylos görög költő halálai magasból 
a fejére zuhant olyan teknősbéka okozta, 
melyet sas talált elejteni. 

A hazai románok nemzeti jelvényül 
sziklán álló sast kívánnak, a melynek cső-
rében kereszt van és azt nem ejli el. 

(teológiai kérdést döntött el az Anas 
vagy Kuli gúla Maríla kacsafaj csontmarad-
ványa, melynek szinte teljes vázzá összeál-
lítható darabjait 1871-ben Belgiumban a 
harmadkori földrétegekben lalaltak és a mai 
hegyi récével való azonosság alapján iga-
zolja, hogy az a hosszú léleleniű madárfaj a 

mai negyedkori időkbe változatlanul birt 
átjutni, ami ritka eset. 

Legyeskedik Heine azzal, hogy szerinte 
az ember első beszédkisérlete éneklés volt és 
közel vannak a madarak ahhoz, hogy a csa-
csogásukból tagolt beszélőképesség fejlődjék. 

Amerikai humbug amit a lapok 1897-
ben Mr. Grant Hidley utazó gentleman pa-
pagájáról irtak, amely beszélő képességével 
a gazdájának évente 10000 forintot keresett 
meg. Ez a csodaállat három nyelvet 10 szó-
járással birt kezelni és vagy 4000-ig meuő 
szóval rendelkezelt, a mondat szerkezet el-
len sohasem vétett és mindig azon a nyel-
ven felelt, melyen megszólították. Jakab volt 
a neve és ha olyan nyelven tettek hozzá 
kérdést, amelyet nem ismert, méltatlankodva 
fordult féloldalra és ugy nézte végig a ta-
pintatlan modorú embert, közben csöndesen 
rázogztla a fejét. A madár megiuterjuvolása 
hozott legtöbb jövedelmet, miért kidobta 
Hidley azt az embert, aki csodamadarát 
:$0000 forintért óhojlotla megvásárolni. 

Amint irják, a perzsa trónörökös neve-
léséhez tartozik, hogy 6 éves korától kezdve 
minden nap néhány galambnak a nyakát 
kitekerje ; mert igy hozzá fásul a szive, hogy 
embertársainak is a «vérét vétethesse, ha 
bármely oknál fogva fölgerjed. A perzsa 
sah utóbb egyik utazásából beszélik, hogy 
kisérete valamelyik tagját otthoni szokás 
szerint rövidesen ki akarta végeztetni. Föl-

szólaltak azonban Európában, hogy ezt itt 
nem teheti. Nem is merte megtenni. 

Japánban a fecske a nyájasságot, a ka-
kas a jó kormányzatot jelenti. Nálunk ka-
kastollat a csendőrség a folyton való éberség 
(elvényeül visel kalapján, a fecske pedig a 
háziasságot jelképezi, noha nevével a fecsegő 
pletykát is, mely elmond meg nem történt 
dolgokat is. 

Giovanni Sodorna olasz festő azt mondta, 
hogy van neki hollója s a végből tartja azt, 
hogy helyette a hatósági szamarakkal be-
széljen. 

Nemzetközi fölfogásban szelídség jel-
képe a galamb, tudóssagé a bagoly, bátorságé 
a sas, butaságé a liba, élelmességé a veréb 
kapzsiságé a hollo, tolvaskodásé a csóka, 
szószátyárkodásé a szarka. 

A (iái (Gallus) név a kakastól szárma-
zott. Sok van a család nevek között család-
név, pld. Bagó, Banka, Csirke, (.sízik, Csóka, 
Czakó. Czinegc, Fecske, (ialamb, (tacser, Gerle 
Gólya, Gödény, Haris, lléjja, Holló, Kakas, 
Kakuk, Kánya, Kelecsény (Kerecsen), Kondor, 
Madár, Páva, Pelikán, Pipis, Póka (Pulyka), 
Bigó, Sas, Seregély, Sólyom, Szarka, Varjú, 
Veréb. 

Yukatan középamerikai állam fővárosa 
utcáinak jelzésére festett állatok szolgálnak, 
mert a nép közölt kevesen tudnak olvasni. 
Föltűnően sok olt a különböző színre festett 
Flamingó, mint utcanév. 
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Ez a szarvasi diákok bátor elhatározá-
sának első tanulsága. 

A második meg az, hogy ilyennek kel-
lene lenni minden ifjúnak. Nem s/égyenli a 
munkát! Ha ifjaink a lnlliárd, kártya, flört, 
korcsma, éjszakázás helyett az anyagi, a 
kézi munkában igyekeznének jártasságra 
szert tenni, derekabb lenne a mainál 
inal a magyar ifjúság. 

Különben ez a liatalság érdeke elsősor-
ban. Korunkban a szociális munkáskérdés 
megoldásra vár. A mai ifjúságnak kell ezt 
megoldani. l)e a megoldáshoz szakavatosság 
hozzáértés kell. Krdem már most: hogy fog-
bal hozzá az a jogvégzett flu a munkáskér-
dés fejtegetéséhez, ha neki büdös a bagariai 
bőr, lealázó a pudli, szégyenpír jön arcára, 
ha kézimunkában találnak az ismerősök 
Szóval hogy várhassunk hozzáértést mun-
káskérdésben áltól a magyar ifjúságtól, amely 
műhelyt belülről tán nem is látott, nem is-
meri a munkát, a munkás életét s igy nem 
képes elbírálni, hogy a jogokat ordítva 
vagy öntudattal követelő, kérő munkásság 
óhajai között melyik a bokányismus és me-
lyik a teljesítésre okvetlen érdemes ' 

Nem ér itt semmit a Ihcoria pusztán 
Csak ha a gyakorlat zománca van rajta. Az 
a két szarvasi diák jó szoeiologus lesz, mert 
ismeri ugy a kézműves, mint a szellemi 
munkát. 

Kuruc iljak! tanuljatok ebből, ha van 
bennetek komoly szándék az életre tanulni! 

lIJIIOiXSAGOk. 
I m a . 

Mély tisztelettel nyújtom fel tehozzád 
Felséges Isten a kérvényemel 
Csupán egy kunyhót adj nekem l'ram, 
Hová a szél is gyalog mehet 

Egy kis patak mellette folyjon el, 
S rigó daloljon fenn a lombokon . 
Az udvaron egy göndör kis malac 
S larka lyuk elég lesz, gondolom. 

Szobám legyen hűs, és télen meleg, 
S ingóságaim közt egy szép barna lány, 
Virágszag és pogácsa illata 
Légien be és ki kunyhóm ablakán. 

S a kis pincének öblös rejtekén 
Pezsgői mindig bőven talaljak én, 
És egy zsák pénzt, amely cl sohse fogy 
Akkor L'ram, megélek valahogy 

Városhá/épités. A városházépitö bi-
zottság hétfőn délután tárgyalta a belügy-
miniszternek a városhazépilés ügyben ke-
letkezeti rendeletét, inelylvel a varosházépi-
tésre és annak felszerelésére 400 ezer ko-
rona kindást engedélyez. Hosszas és behaló 
eszmecsere ulán a bizottság azt javasolja a 
képviselőtestületnek, hogy a miniszteri ren-
deletet vegye tudomásul és a városházépi-
tésél 400 ezer korona kiadás keretén belül 
határozza el. Hogy a városház 100 ezer ko-
ronából felépülhessen, az építkezésnél bizo-
nyos megtakarításokat kell eszközölni. Igy 
például többek közt a nagy terem nem lesz 
alá pincézve, továbbá a vízvezeték és villam-
világitási berendezésis egy szerüsíttetik. A gaz-
dasagi udvar, a városház tidvaran a jelenlegi 
épületek átalakitasával, s a színek áthelyezésé-
vel rendeztetik be. Ezen egyszerűsítések altul az 
eredetileg 188381 K01 lil. előirányzott építkezés 
csak 382037 K. .">7 fillérbe kerülne s igv még 
mindig 17 ezer korona áll a városnak ren-
delkezésére, hogv abból az esetleges pót 
é p í t k e z é s e k e t f e d e z z e A j a v a s l a t o t a hé t fő i 
városi közgyűlés fogja targyalni. 

— Városi kögyülés. Szentes város kép-
viselőtestülete folyó 7-ikén délelőtt 8 órakor 
tartja meg rendes havi gyűlését a kureántuli 
közgyűlési teremben. A gyűlés fontosabb 
tárgyai: Az 1909. évi virilis névjegyzék 
összeállítására bizottság kiküldése. - A vasúti 
csatlakozási szerződés végleges megállapí-
tása. — A belügyminiszter rendelete a város-
házépités ügyében s ezzel kapcsolatban az 
építő bizottság javaslata. - Tanácsi javaslat a 
város javadalmai kezelése ügyében. — A város 
apró földeinek eladásáról kötött szerződések. 

- Szép Mihály ajánlata a városi téglatelep 
bérbevételére, ezzel kapcsolatban a gazdasági 
szakosztály javaslata. — Csongrádvármegye 
alispánjának felhívása a vágóhídnak sertés-
vágás céljaira alkalmassá télele iránt. — Ta-
nácsi előterjesztés a külterületi iskolák épí-
tési költségének ideiglenes fedezete tárgyá-
ban. — Csongrádvármegye törvényhalósá-
gának határozata a Szentes városi tisztvise-
lői ny u gd íj szabályrendelet módosítása tár-
gyában. — A Csongrádmegyei Gazdasági 
Egyesület kérelme csikódijazásra dij megsza-
vazása iránt. Szentes rend. tan. város ügyvi-
teli szabályzat tervezete. — Kertészeti bizott-
sági javaslat a városi földek egy részének 
kertészeti célokra leendő látengedése iránt. 

— A vasúti vendéglő bérbeadása. Meg-
írtuk, hogy a vasúti vendéglő bérbevételeiére 
helyből és vidékről kilenez egyén pályázott 
A vasutügyi bizottság a pályázók közül Györy 
Sándor vendéglős pályázatát fogadta el, Győri 
Sándor akit a nagyközönség jó ételeiről és 
italairól évek óta előnyösen ismer, évenként 
3000 koronát fog fizetni a vasúti vendéglő 
bérletért. 

— Feljelentés a helyettes főkapitány 
ellen. Vasárnapi számunkban megírtuk, hogy 
Dr Hercztigh József helyettes főkapilany au-
gusztus 'iő-ikén Török Sándor helybeli liszle-
séges, becsületes földmivelőt tellegesen bántal-
mazta a rendőrkupilányi hivatalban. Nehogy 
ez az ügy elaludjék és Dr Hcrczeghnck to-
vabbra is kedve teljék artalan emberek hantul-
utazásában, Gulty Sándor, lapunk felelős szer-
kesztője még vas.,rnap délelőtt fegyelmi lol-
jelentést tett a helyettes főkapitány ellen dr. 
CicíUricis Lajos alispánnál. A feljelentés-
hez csatolta lapunk vasárnapi szárnál is 
Hiszük az alispán pártatlanságában és igy 
biztosra vesszük, hogy a megbántott Török 
Sándor teljes erkölcsi elégtételt fog kapui 
1 la Jobban József rcmlőrhudnagyol egy bűn-
vizsgálat alatt álló cigány bántalmazásáért a 
törvényszék és a fegyelmi halöság is elilclle, 
bizonyára Dr JJrtvzcgh József is meg fogja 
kapni a megérdemelt büntetést. 

— Kinevezett tanítók. A v.iilas és köz-
oktatásügyi miniszter az államosított tanyai 
népiskolákhoz ujabban még Danils László, 
Fekete Nagy Ignácz, Kréler Gyula, Teuiesvárv 
Lajos, Csillag Ferencz és ilj. Poszlavszky 
Kálmán okleveleles (anilókal rendes taní-
tókká kinevezte A kinevezeti tanítók közül 
a négy első szentesi illetőségű. 

— Elhunyt városi képviselő, lhiüiit Al-
bert városi képviselő, aki a varmegyei tör-
vényhatósági bizottságnak is tagja volt, liosz-
sz.as betegség után elhunyt, lletlön délelőtt 
temették el nagy részvét mellett. 

Csatlakozási szerződés. A minap 
omlitcllük, hogy kereskedelmi miniszter a 
vasúti csatlakozasi szerződési megküldte Szen-
té . városnak, mint vasultulajdonosuak, lo-
vábba a Szentes—hmvásárhclyi és az oros-
házi szentes csongrádi vasuttarsasaguak 
alairás végett. A vasútügyi bizottság kéllőn 
délelőtt tárgyalta a miniszteri leiratot és azt 
javasolja, hogy a képviselőtestület hízza megdr 
MutrU'y Ferencz polgármestert, hogy a csal-
lakozasí szerződési Szentes varos nevében 
irja alá. 

A virtus vége. János bátyánk a ki-
sériek közt igen csekély tiszteletnek örven-
dett, meri ugy szóbeszéd közben igen hegye-

sen tarlotta magát az asszonnyal szemben, 
otthon meg ugyancsak nyögte a papucsot. De 
csúfosabb kudarc nem eselt meg vele, mint 
tegnap virradóra. Clvén a korcsmaban a fara-
gatlan lócán, egy félliterkét ürítgetett. Beve-
tődön hozzá a komája is aztán ösztökélni 
kezdte az iddogáló János bátyánkat: 

— Nem mer kend már többet inni! 
N e m - e H o g y a uiénkübe ne mer-

nék ! Egy liter bor minden becsületes ember 
nek kid ű kai. Még egy léllitert! 

Ahogy az leszaladt, csak azért is, még 
egy féllitert! No a tetejibe még egyel! Ek-
kora már kivörösödött János bátyánk ábrá-
zatja s elszántan mondotta: No ha haza me-
gyek megverem az asszonyt. De elébb még 
becsurga tolt egy léllilerkel. Nagy dolog am 
az asszonynyal kikezdeni! Aminthogy ugy is 
leli. Virradóra még mindig a ház küszöbe 
elölt feküdt összeverve, megtépázva János 
bácsi, ahogy a felesége kezei közül élve ki-
került. Arra mentében szörnyen restelkedett 
fölötte Dékány rendőr: 

Ejnye Jancsi bácsi, már megint 
löldliő vagla kendet az a cudar bor ! 

— Nem a bor fiam — nyögte az. öreg — 
de az asszony. 

Elhelyezett csendörföhadnagy. Sz lufin 
Imre csendőrfőhadnagy saját kérelmére a 
kecskeméti csendőrparancsnoksághoz he • 
lyez.lelett ál. I j állomásai folyó hó lő-én 
fogja elfoglalni. 

— Szentesi vadászok. Azok a helybeli 
fegyvertulajdonosok, a kik a vadászat gyö-
nyöreiből ez idényben is kí akarják venni 
részöket már jobbára kiváltották a vadá-
szati engedélyt. Eddig 7«S egyénnek van va-
dász engedélye. Ila csak ennyi vadász lenne 
Szentesen, túlságosan nem is remeghetnének 
a tapsifülesek, de vaunak fölös számmal 
orvvadaszok is. a kik sokkal löhb nyulat 
puffantanak le, mint azok, akiknek vadasz 
cngciiéjük van. 

Betegzegélyzö egylet túlkapásai. A 
kereskedők és iparosok országszerte panasz-
kodnak a belegsegélyző egylet ellen. A heti 
járulékok fizetése olomsulyként nehezedik a 
munkaadókra, a kik különféle adónemekkel 
is meg vannak terhelve. Most végre országos 
mozgalom indult meg a belegsegélyzési tör-
vény ellen. Mindenütt gyűléseznek a mun-
kaadók, hogy sérelmeiket előtárhassak és a 
és a képviselőháztól a belegsegélyzési tör-
vény megváltoztatását kérjék Szentesen a 
mozgalom élén az épilő iparosok szövetsége 
áll. Az. építő iparosok ma csütörtök délután 
5 órakor az ipartestület nagytermében érte-
kezletet tartanak, melyre meghívták a hely-
beli ónálló kereskedőkel és iparosokat. Szen-
tesen különös szükség van arra, hogy a mun-
kaadók erélyesen fellépjenek a belegsegélyző 
egy lel ellen. A kelvbeli belegsegélyző egylet 
ugyanis azokat is megadóztatja a heti járu-
lekok fizetésével, a kii a belegsegélyzési tör-
vény szeiinj azzal megterhelni nem lehet. 
Ila valaki serdülő leányát varrodaha adja, 
hogy olt néhány hónapig öllögclni tanuljon 
a szülői kötelezik a belegsegélyző dijak fize-
tésére. >ok szülő éppen e miatt kénytelen 
volt leányát kivenni a varrodaitól, mert nem 
akar olyan adói venni a nyakába, a melyet 
a törvény elő nem ír és amely anélkül is 
jogtalan, mert ha leanya beteg lenne, nem a 
belegsegélyző egyleti, hanem házi orvosaval 
gyógy kezel te Iné. Jó lesz, ha az iparosok mai 
értekezletükön ezl a jogtalanságot is, a mely 
a helybeli belegsegélyző egylet túlkapásából 
szármázik, felveszik a sérelmek közzé. 

A szegedi szemkórház megnyitás. 
A Szegeden felállított m. kir. állami szem-
kórház, mely dr. Lritnrr Vilmos egy elemi 
niagantan.ii, igazgató-főorvos vezetése alatt 
áll, szeptember elsején nyílt meg. A szeni-
kórhazban 80 szembeteg, — feles számban tra-
chomas beteg apolhaló Az ápolási dij a 
kozos osztályon naponként, 1. K 01 fillér, 
külónoszlályban ~> koronaban van megalla-
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pitva. A szegénysorsu bejáró szembetegek 
mindennnpreggeli 0 órakor díjtalanul vizs-
gáltatnak meg. 

— A sógorok. Hétfőn délelőtt 11 óra-
kor véres családi esemény játszódott le 
Csukó Sándor honvéd-ulca 1 szám alatti la-
kásán. Két sógor veszett össze és egyik a 
másikat forgópisztol lyal lelőtte. Az eset a 
következő : Egri Szilágyi Mihály és Csákó 
Sándor testvérsógorok évek óta civakodnak 
5 hold föld megszerzésén, a mely tulajdon-
jogilag még mindig az öreg Egri Szílágyinéé 
a kí az egyik sógornak édes anyja, a masik-
nak pedig napa. A földet jelenleg Csákó 
használja, de Kgri is just formál hozzá. 
Hétfőn délelőtt Csákó lakásán a két sógor 
hajba kapott, a föld miatt. Csákó, akit Kgri 
Szilagyi lekisebbitett, dühbe gurult. Kezébe 
kapta I Í miliméteres forgópisztolyat s azzal 
keresztül lőtte Kgri Szilagyi Mihály balkezét. 
A lövés után a két sógor dulakodott. A föl-
dön huzgalták egymást. K közben Csákó 
még egyszer elsütötte a fegyvert s a golyó 
Kgri Szilágyi Mihály hátaba fúródott és a 
valicsontban akadt meg. Csákó a második 
lövés után is folytatta volna a vérontást. 
Mikor ugyanis a forgópisztolyt elvették tőle, 
ásóval akarta kettészelni sógorát. Szándékát 
azonban nem hajthatta végre, mert lefegy-
verezték. A vérestelt elkövetése után Csákó 
Sándor önként jelentkezeti a rendőrségnél, 
a hol kihallgatták és masnap szabadon bo-
csájlották. Kgri Szilágyi Mihály sebesülése 
ámbár súlyos, de azért nem életveszélyes. 

Lemondás. Fekete Demeter városi 
képviselő a szegényügyi bizottsági tagságról 
lemondván, a legközelebbi közgyűlés log uj 
tagot választani. 

— Iskolai könyvek félárban, szépen 
kijavítva, ú jonnan kötve UntermúUer Krnő 
könyvkereskedőnél kaphatok. Ne vásároljon 
addig sehol könyveket, inig t ntermüller ár-
jegyzékét at nem nézte! haj/, fűzet és Író-
szerei versenyen felül allanak, minőség és ar 
tekintetében "Minden vásárló értékes és hasz-
nos ajuiidékhan részesül. Untcrniüllcr 
könyvkereskedése a régi helyén, a I'elöli 
szalloban vau. Vessek e cégre ügyelni, mivel 
inas papiros boll is van a l'etőfi-szulló 
épületében. 

Értesítés. A ».Magyarországi Munka-
sok hokkant - és Nyugdijegylete« 208-ik szén 
tesi tiókpénztára szeptember havi betizetési 
napjai f. hó ti-án Yasarnap d. e. 9—' »12 órá-
ig tartja megy az ipartestület hazaban. I gyan-
akkor uj tagok is felvételnek 1 »12 orakor 
pedig választmányi ülés tartatik, melyre a 
valasztmany tagjait ez ulon tisztelettel meg-
liivom Varga József elnök. 

Uj városi képviselő. Uáliut Albert 
halalaval megüresedett városi képviselőségre 
haliul Jánost, néhai haliul József fiát, mint 
első poltagot hívja be a polgármester. 

Kiégett szalma. Sándor, dona-
li tauyajan szomhalon isnterelleii ok uiiali 
egy kazal szalma meggyűladl. A kar nem té-
rül meg, iniulau a hauiuva égett takarmány 
nem volt biztosítva. 

— Verekedő ember. Tóth János kistő-
kei lakos ellen feljelentést lelt i'usu Mária, 
inert ót megverte. 1 otn János azért baiitaliuazta 
l'ósa Mariat, mert ez a sajat gyerekeinek, 
a kik Tóthnál laknak, gzümölcsöt adott. A 
bűnvádi eljárás folyik. 

— A város jövedelmei. A városnak 
augusztus hónapban kövezet vámból l."»ti3 K. 
H| lill., belsőkertből i.Vi K. 17 lill., külső 
kertből 3.» K. ló lill, helypénzszedésböl litill 
K. 08 lill., lóid és koinokhordashol 159 K. 
50 lill., késedelmi kamatból .">."> K. 1 1 , , I I M 
tehén fedeztetésből 11 K. inázsalásbol 55 K. 
4;» lill., csürhejarasból 13 K. ."»0 lillér bevé-
tele volt. 

Vásár Dorozstnán. Kiskumlorosman 
a legközelebbi országos vasár szeptember 13-
ikau tartalik meg. Vészmentes helyről min-
denféle jószág felhajtható. 

Köszönetnyilvánítás. 
Rokonainknak, barátainknak 

és jó ismerőseinknek, akik kedves 
Mariska leányunk temetésén megje-
lentek s részvétükkel és koszorú 
hozással akarták a mi megmérhet-
len fájdalmunkat enyhíteni, fogad-
ják ez ulon is hálás köszönetün-
ket. 

Szentesen 1908. aug. 30. 
Kis Pál Mihály 

és neje 
Papp Mária. 

Irodalom. 
„A Magyar Népiskola Könyve." Kzt a 

büszke címet érdemelné meg az a kétkötetes 
munka, amely most jelent a Lampel H. (Vo-
dianer 1\ és Fiai) r. l. könyvkiadóvallalat kí-
adásában. A jeles munka azonban beéri ezzel 
az egys ei ű címmel: Falusi Iskolások Ol-
vasó- és Tankönyve.» Szerkesztette több vi-
déki tanító. 

A magyar népiskola könyvének kél ok-
ból mérnők nevezni a szóban levő munkát. 

Klöször. mert az egy- és kétlanilós nép-
iskolák számára készült, tehát a tulajdonké-
nen való magyar népiskola számára ; ugyanis 
a hivatalos kimulatas szerint tizenhetedfél 
ezer népiskolánk közül majdnem tizennégy-
ezer az egy- és kéttanitós iskola. Kzektől a 
szűkös viszonyú kulturintézetektől pedig, noha 
rendkívül mostoha a helyzetük, a nemzet és 
akormány ugyanolyan kulturmunkat követel 
ni int a "ked vezőbb helyzetben levő városi 
tóbbtanitos és jol felszerelt iskolaktol. Majd-
nem lehetetlenség ez. a követelés. Mégsem 
szabad a mértéket lejjebb szállítanunk, ha 
nem akarunk hátul maradui a nemzetek kul-
turversenyében. 

Ks masodsorban épen azért nevezzük 
ezt a munkát a magyar népiskola könyvének 
mert a magyar népiskola súlyos helyzetének 
megkönnyítésére és nehéz munkájának ered-
ményesebbé léteiére bámulatosan alkalmas. 
Számolva a falusi iskolák viszonyaival, rövi-
den velősen összefoglalja mindazt, amire otl 
szükszég van és fölöslegessé tesz minden 
más iskolai könyvek Ez a két kötetnyi munka: 
a magyar népiskola enciklopédiája. 

A" könyvet a vallás- és közoktatásügyi 
miiiiszléium - egy kiváló iró és népoktatasi 
szakfér ti ű bírálata alalapján népiskolai 
használatra altalauosan engedélyezte. A birá-
lat, mely a »Hivatalos Közlöny« ez évi julius 
J5-iki és augusztus 15-iki szainaban jelent meg 
nagy elismeréssel, dicsérettel, sőt magaszta-
lassal szól a könyvről. Kiismeri és dicséri 
annak didaktikai kiválóságát, gondos, művészi 
szerkesztését, tiszta magyaros nyelvezetét. 
Álljon itt a hivatalos bírálatból e néhány sor: 

-Sokra becsülöm ezt a könyvet; és 
őszinte örömmel köszöntöm a szerkesztőit, 
inert hasznos és okos munkát csináltak. Azok 
között a hasonló rendeltetésű népiskolai tan-
könyvek között, amelyek kezemen megfor-
dultak, ez az első, amelyikben a pedagógus 
szara/, és fölösleges fontoskodása nem loitia 
meg a nevelő munkásságot s az első, ame-
lyikben a nyelvtan az olvasókönyvel és az. 
egész tananyaggal egyesítve van és pedig 
olyan ügyesen összeszőve, hogy mindaz ész-
re vétl' inil, hogy ugy mondjam komoly j á -
tékban adódik at a gyermek lelkének, mely 
a közismeretekkel együtt tanulja és gyako-
rolja a nyelvet és érvényesiti annak törvé-
nyeit. Dicsérem a gondot és ügyeimet, ami-
vel a szerkesztők azt a nehéz feladatot meg-
oldották ; hogy szcmléllietővé telték a tan-
anyagbeli igazságokai, még a nyelvtaniakat 
is s e mellett a szórakozás és lanulas for-
máit' oly szerencsésen, jóformán művészettel 
csoportosították, az anyagot oly arányosan 
osztották be és dolgozták föl, hogy didakti-
kai nézőpontból a könyv ellenében alig le-
het kifogást emelni. Kliliez a könyvhöz még 
a vezérkönyv se szükséges, csak az, hogy a 
tanító megértse a szerkesztők in t enc ió t . . . 
Ismétlem, hogy a könyvet nemcsak nagyon 
jónak, de igazán kitűnőnek tartom, olyannak 
ami a tanilas eredményességét előre látható-
lag gyarapítani fogja és amely a falu lelki-
vilagaval összhangzó. Mint ilyet, engedélye-
zésre nemcsak érdemesnek taitom, de arra 
melegen ajanlom is« 

Külső kiállításra is páratlan ez a munka 
népiskolai lankönyvirodalmuiikban. Ára mér-
sékelt: az első köteté (mely a 11. és III. osz-
tálynak való) 80 fillér, a másodiké (mely a 
IV. V. és VI. osztalynak való) 1 K. 00 fillér. 

Azl hisszük, liogv a magyar népoktatás-
ügynek teszünk szolgálatot, midőn erre a ki-
váló munkára a tanító urak és az iskolai ha-
tóságok figyelmét fölhívjuk. A kiadóvállalat 
(Budapest, IV Egyetem-utca 4.) szivesen küld 
belőle ingyenes mutatványpéldányt, ha leve-
lezőlapon kérik tőle. 

(*) A Vasárnapi Újság" augusztus 30-iki 
száma érdekes képeket közöl a királyok szob-
rainak az Andrássy-uti niilleniumi emléken 
most folyó felállításáról, a csajkás-kerület né-
péről, a prágai csillagdáról, a mohácsi vész-
ről (egykorú török kép után), a bukaresti 
magyarok látogatásáról, Szent István napjá-
ról, "a ferenc-rendiek sírboltjáról. Szépiro-
dalmi olvasmányok: Lévay József és Kún 
József verse, Ady Endre elbeszélése, Krúdy 
Gyula eredeti és Jules Lemaitre franciából 
fordított regénye. Egyébb közlemények : Nagy 
Géza cikke a mohácsi csatáról, Linek Lajos 
eredeti rajza, tárcacikk Budapest katakombá-
iról, Bohus Szőgyéni Antóniáról, a hétről s a 
rendes heti rovatok : Irodalom és művészet, 
Kőzintézetek egyletek, Sakkjáték, Képta-
lány Egyveleg stb. «Vasárnapi Újság» előfize-
tési ára negyedévre négy korona, a »Világ-
króniká»-val együtt négy korona 80 fillér. 
Megrendelhető a' «Vasárnapi Újság» kiadó-
hivatalában hudapest IV., Egyetem-utca 4.) 
sz. Ugyanitt megrendelhető a «Képes-Néplap» 
a legolcsóbb újság a magyar nép számára 
félévre két korona 40 fillér. 

A kis méltóságos asszony. 
— Regény. 
Irta: Sima Júlia. 

(Folytatás.) 

— Lemondó ! Ha-ha! Nem mondana 
le a világ semmi hiúságáról. Becsületemre 
mondom Lajos, Adél nem volna képes egy 
sétáról sem lemondani! Egyébként be van 
bizonyítva, hogy őrült nagyravágyó. Nőül 
megy a grófhoz, csak azért, mert így grófné 
lehet, pedig nem szereti! Nem is szeretheti 
hará tom! A gróf, hallottam Kálmántól, har -
minchét éves! Adél t izenhat! 

Haller örömmel hallgatta a gróf sza-
vait. Látta, hogy az okosan kezd gondol-
kozni. 

— Meg mersz-e rá esküdni Ernő, hogy 
Adél olyan nő, aki feleségnek született ? — 
kérdé mikor elhallgatott. 

— Nem lehet Lajos! — Mondá komo-
lyan a főjegyző. Nem esküdhetek meg. 

— Miért gondoltál hát rá hogy feleségül 
veszed? 

Mert minden dacára is, én nagyon 
szeretem! - Vallja meg Holló őszintén — 
és azt hittem, szeretettel, gyöngédséggel ala-
kítani lehet a lelkét, mert íiiszen még fiatal 
és ő is szeret engem. 

— Szereted, jó. — Viszonzá Haller. — 
Lehet, hiszem hogy ő is szeret, de ha ő oly 
üres lélek, hogy pusztán hiúságból, eldobja 
azt a szívet, a mely neki kedves — barátom 
a / ilyen n ít vesd ki a fejedből. Előbb a fe-
jedből, azután a szivedből. Mert ha így nem 
teszesz nem tarthatlak okos embernek. 

Holló már lecsillapodott, meg is nyu-
godott. Csak a szive sajogott és arcán ült 
még egy különös, keserű mosoly. Lemondó-
lag legyintett és színtelen hangon felelt: 

— meggyőztél Lajos! — Nem kell 
pisztoly! 

Haller boldog volt. 
- Gondolni sem szabad ilyenre. Az 

Istennel ne szálj perbe! — Azután vidám-
ságot erőltetve mondá : 

Volt Adél, nincs Adél I löbbé nem 
okoz zavart az életemben. 

V,Folyt. köv.) 
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Eladó vendéglő. 
Közel a piactérhez egy jó forgalmú, csinos 
berendezésű, villany nyal felszerelt vendéglő 
házzal együtt eladó. Az épületben van két 
borozó helyiség, 4 szobás lakás, két pince, 
kuglizó, ártézi vízvezeték, megfelelő mel-

lékhelyiségek és külön baromfi udvar. 
Cini a kiadóhivatalban. 

Nxalmdo* J ó k m o I iiek 
A szentesi határban lévő 80 hold szántó-
földje 2 rész le iben is örök áron eladó. 
Eset leg több évre haszonbérbe kiadó 
Értekezni lehet a tulajdonossal Kun-

szentmártoni lakásán. 30—35 

n C 

s i n f l fl N b 
műszaki vállalkozó. 

Z = S Z E N T E S 
I. k. Báró Maruck«r u. 1. sz. 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, sze-
8 reléseket. 

A végzett munkálatok helyességé-
ért, szakszerű elkészítéséért szavatol. 

U 

ÍZ Jutányos o l c s ó á r a k . ' 
V 

•J 
I I I M I Ó h á v u 

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

K i a d ó Nxo l ia . 
Egy csinosan butorzott szoba azonnal kiadó. 

Cím a kiadóhivatalban 

M e g h í v ó . 

Minthogy a betegsegélyezési törvény 
által a munkaadókra ujabban oly nagy teher 
rovatott, hogy az szinte elviselhetetlen: en-
nélfogva a munkaadók országos szövetsége 
elhatározta, hogy országszerte 

nagygyűlések tar tassanak, 
melyeken az iparos és kereskedő munka-
adók sérelmeiket elpanaszolhassák és állás-
foglalásukat kifejezésre juttathassák. 

Ebez Képest szövetségünk 1908. szep-
tember 3-án d. u. ő ómkor az ipartestület 
nagytermében ilyen nagygyűlést tart, melyre 
az összes iparos és kereskedő munkaadókat, 
valamint ez ügy iránt érdeklődőket is tisz- i 
telettel meghívja és föltétlen megjelenésre kéri 

Az Épitö Iparosok Szövetsége " ' 
Tárgy: 

Határozati javaslat előterjesztése. 

11524/1908 

Hirdetmény. 
Értesítem a közönséget, hogy az 1908— 

1909 iskolai évre a szentesi református elemi 
liu és leány iskolákban a beiratkozások 
szeptember Í-től .'» napjain, a róni. kath. is-
kolákban szeptember 1-től A napjain fognak 
megtartatni. A rendes tanítás pedig a refor-
mátus és a róni. kath. iskolákban szeptem-
ber 7-én az ágostai hitvallású evangélikus 
iskolákban pedig szeptember 1-én veszi kez-
detét. 

Az 1868-ik évi 38-ik t. c. 1 és 5 *-ai 
értelmében minden szülő, gyám és gazda a 
gondozása alatt lévő gvermekeket hatodik 
életévük betöltésétől a tizenkettedik életévük 
betöltéséig a mindennapi, tizenharmadik élet-
évüktől a tizenöt év betöltéséig pedig ismétlő 
iskolába feljáratni s ott taníttatni tartoznak. 

A folvő év szeptemberében tehát min-
den gyermek ki ez év szeptember -ig ha-
todik életévét betölti, a mindennapi iskolába 
járásra köteles, kötelezettsége tart azon év 
végéig, amely évnek folyamán a gyermek 
betölti tizenkettedik életévét 

Ismétlő iskolába járásra köteles lesz az, 
aki ezen év szeptember hava l-ig tizenket-
tedik életévét betölti s az ismétlő iskolai 
kötelezettség tart azon év végéig, anielv év-
folyamán az illető betölti tizenötödik életévét 

Szentesen, 1908. évi augusztus hó 28-án. 

MAGYAR, h. polgármester. 

Fölflrtailás. 
Kistőkén lévő Fodor-lele 52 hold szán-

tóföld, örök áron eladó, v. bérbe adó Ér-
tekezni lehet Sarkadi N. Ferenccel III. t 
183 sz. 

Eladó szőlőtelep. 
A K i s k u n h a l a s i h a t á r b a n , t ran-

v e r z á l i s műút mentén a várostól f> <> 
k i lóméter távolságra, legkiválóbb faj 
szól ló vei és gyümölcsfákkal berende-
zett 10 kat . ho ld 

« T E R M O S Z Í L Ó T E L E P 

a szükséges epületekkel és minden 
hozzá tartozó szüretelő edényekkel u. 
m. hordók, kádak, permetező és szó ló-
z u z ó gépek, puttonok, kosarakkal együtt , 
igen kedvező f i z e t é s i f e l t é te l ek mel let l 
termésse l vagy a nélkül is azonnal 
e l a d ó . — Értekezni lehet e lap kiadó-
hivatalában. 

Találmányok 
szabadalmazására vagy értékesítése előtt, , 
ugy Magyarországon, mint bármely kúl- \ 

földi államban forduljon a 

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

Erzsébet-körut 26 sz. 
^Kérjca .S/ah,idaimi Ujtág- innyen mui,u,nw,m,i 

Nvomalott V»jda Bálint utódiuál SienUg tyua. 

n 

Tudja 
e már, hogy milyen páratlan 
kedvezményben részesiti előfize-
tőit a legjobban szerkesztett ma-
gvai ú jság: az EGYETÉRTÉS 
Nem érdektelen, ha 

tudja, hogy az Egyetértés heten-
kent egy gyönyörűen illusztrált, 
magas irodalmi színvonalon álló 
ismeretterjesztő szépirodalmi la-
pot ad i n g y e n előlizelőinek, 
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 -
p e k b e n örökíti meg. Az Egyet-
értés Vasárnapja cimű melléklet 

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

ember 
teljes megelégedését fogja kiér-
demelni s ezen újítást mindenki 
örömmel fogadja, különösen ha 
lekiutelbe vesszük, hogy ezen 
nagy kedvezmény dacára az elő 
fizetési ár marad a régi : « évre 
7 korona. Tessék mutatványszá-
mot kérni. Kiadóhivatal Eötvös 
utca :t2. 




