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A XX-ik században még e cím-
nek is bátornak kellene lenni — ne-
vetségesnek, mint amilyen nevetséges 
oly sok minden, ami ősapáink, de ta-
lán még nagyapáink korában is oly 
komoly, mondhatatlanul komoly volt. 

És a helyett, hogy a fegyver és 
becsület fogalma együtt különösnek, 
furának tetszenének, ahelyett, a mai 
modern korban — különösen hazánk-
ban — a becsület fegyver nélkül el 
sem képzelhető. 

"Comme il faut„ embereinknek a 
„fegyverbecsület" oly lényeges járuléka, 
mint egy jó szabású frakk, egy diva-
tos cilinder és az ezekkel járó lakk 
cipő. A politikában, közéletben, társa-
dalomban carriét elképzelni sem lehet 
annélkül, hogy annak útja pisztoly dur-
rogással, kardcsörrenéssel, embervérrel, 
esetleg államfogházzal egyengetve ne 
lett volna. 

A politikus verekszik elveiért, mert 
különben nem tudna tevékenységéről 
számot adni választóinak, a közélet 
számottevői verekszenek — a számot 
tevőségért, a társadalom férfia: női ke-
gyekért, — de rendesen oly körülmé-
nyek között, mikor a párbajnál bármi-
nek is inkább helye volna. 

És miért ? Ez a kérdés tódul min-
dig ajkunkra, valahányszor — és ez 
mindennap megesik rajtunk — a napi 
lapok szürke hasábjain olvassuk, hogy 
itt és itt két úriember a lovagiasság 
szabályai szerint ismét folytonossági 
hiányt támasztott egymás testén, avagy 
verebet ijesztett négy úr és két orvos 
jelenlétében pisztoly durranással. 

Miért e barbár szokás? Miért e 
komédiázás ? Mert nálunk a lefolytatott 
lovagias eljárások legnagyobb része 
csak komédia! Komédia, mely végig 
játszódig, csak azért, hogy lehessen 
valamivel eldicsekedni! 

Mert erősen hiszem, nem azért 
vagyunk a „párbajok országa", hogy 

ezzel dokumentáljuk, amit világszerte 
úgyis hisznek rólunk, hogy „lovagias 
nemzet" vagyunk. 

Ha mégis ezért volna, akkor iga-
zán célt téveszt az a töméntelen sok 
párbaj. Célt tévesztett, mert az igazi 
lovagiasság már szinte eo ipso kizárja 
a párbaj lehetőségét. 

Lovagias érzelmű ember nem ád, 
nem adhat okot a párbajra, az igazi 
lovagias érzelmű ember kitér az elől, 
hogy őt megbántsák, megsértsék. Amit 
meglehet tenni, — ha az ember is úgy 
akarja. 

Mert a párbaj elől való kitérés 
nem gyávaság, ép úgy, amint nem ta-
núsít bátorságról a párbajra való kiállás. 

Gyakorlat a fegyverforgatásban, 
hidegvér — későbben meg megszokás 
kell az egészhez! Vivni lőni megtanul-
hat mindenki, ép úgy amint meglehet 
tanulni mást. Ha pedig valaki kiváló 
vivó, az nem lehet gyáva, ha nem áll 
ki párbajra oly emberrel szemben, aki-
nek kard sohasem volt a kezében ! Nem 
lehet gyáva, ha társadalom még annak 
ís bélyegzi! Hol van itt a becsület, 
hol az erkölcs? Ez tisztára komédia! 

Komédia épúgy mint az az eset 

senki és senkik bebeszélni nem tudják 
— s épen azért elvárhatnók már a 
huszadik században, hogy a törvény 
mondjon tiltó szózatot a párbaj ellen. 

Különösen hazánkban férne el ez 
a tiltó szó, ahol a párbajok napiren-
den vannak, de csakis nyegleség, 
hencegés, nagyképűsködés folytán. És 
hogy a párbaj rendesen nem keletkezik 
másból, ezt már Franciaország egyik 
legnagyobb államférfia Richelleu. évszá-
zadokkal ezelőtt belátta, és mikor be-
látta, kategorikusan kijelentette, hogy 
az én országomban nem volt több 
párbaj! 

Kimondotta és bár az arcába ne-
vettek, megmutatta, hogy annak úgy 
kell lenni, ahogy ő mondja. És úgy 
lett. A párbajozókat egyszerűen vér-
padra küldötte, a legelőkelőbb családok 
sarjainak élettől viruló feje a hóhér 
bárdjától hullott a porba... és Fran-
ciaországban nem volt tőbb párbaj! 

Magyarországon is megszűntethe-
tők a párbajok. Nyiljanak meg a bör-
tönök ajtai azok számára, akik ember-
vérrel akarják becsületüket tisztára 
mosni, nyiljanak meg, de csak egy pil-
lanatra, hogy azután évek hosszú során 

j nek... biztosan tudjuk! 
És lekerülne a napirendről az a 

sok komédia, melynek nyomán, mind-
amellett, hogy komédia volt, oly sok 
könnyű és embervér fakadt! 

Diktátor. 

— amilyen száz és száz van, melles- \ át maguk mögé zárják a túlhangos 
leg megjegyezve, csak konkrét példával embereket és a párbajok megszűnné-
óhajtok szolgálni — hogy egy vivó 
mester provokáltatott egy urat, aki ál- j 
tal sértve érezte magát becsületében, i 
de csakis kardra akart vele menni. 
Pisztolyról, ahol egyenlő erősek lettek 
volna, hallani sem akart és a segédek, 
miután ő volt a sértett, megadták neki 
a fegyverválasztási jogot . . . Holl itt a 
bátorság ? És hol itt az igazság ? El-
tudja-e négy ember azt birálni, hogy 
vétett-e egyik ember oly nagyot em-
bertársa ellen, hogy azt ki kellene szol-
gáltatni egy gyilkoló fegyver önkényé-
nek? 

Nem és ezerszer nem! 
Fzt azonban társadalmunknak, 

POLITIKA 
• Beszél a miniszterelnök. A 

párisi „Mantin"-nak, ennek a világlap-
nak a tudósítója beszélgetést folytatott 
Khuen gróffal. A beszélgetés folyamán 
Magyarország belső ügyeiről a követ-

Az iparos ifjak aug. 20-iki népünnepélyén minden 
látogató kap emlékül egy alkalmi lapot. Ez a lap 
sok ezer példányban jelen meg. Hirdetéseket is 
közöl. Hirdetések már most is föladhatók a Kálmán 
Nyomdában. Iparosnak és kereskedőnek ajánlatos. 
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kezőképp nyilatkozott a granicsár: Az 
éMiig* nyugoÁ. %ncs többtt&zadás. 
Általános megfen nyebbülés álfótt be. 
Műidül'gondMóziit tudó emtfer annak 
belátására jutott. hogy esztelenség volt 
AusztMval, áirtellycfegylM k e l n ü n k , 
minden egyes alkalomul ujjat hnzni. 
.Don Quichotle-halandoknak elmúlt az 
ideje. Becsületesen akarjuk kivenni ré-
szünket a dulisztikuS 'monarchia köí&s 
munkájából, de nem teszünk le nem-
zeti érzésünkről, amit külömben senki 
se'ln ffiváfr tffliink. „És az embernek 
nincs ilyénkór a kezében egy tinta-
tartó? 

• Vége az ex-lexnek. A hivata-
los lap legutóbbi száma egész terje-
delmében közli a felhatalmazási tör-
vényt, amely az ex lex megszűnését 
vonta maga után. A hivatalos lap te-
hát a pénzügyminiszter rendeleteit is 
közzétette, amelyek szérint, azok, akik 
600 koronát meg nem haladó adóval 
tartoznak, fizetési halasztást kaphat-
nak, ha szeptember 10-éig ezért folya-
modnak. A folyamodványok a köz-
igazgatási hatóságoknál adhatók be. 
A pénzügyminiszter az adókivetések 
foiytatását is elrendelte, s igy ha va-
laki bajt nem akar a fejére, fizesse az 
adót haladéktalanul. 

Száz leány 
katasztrófája. 

K l p u N z t u l t e g y 

f r a n c i a l u x u n v o n a t . 

Bordeauxból vasárnap reggel egy 
leánynevelő intézet száz növendéke 
luxusvonaton Royan tengeri fürdőhelyre 
utazott, ahol lóverseny is volt. A luxus-
vonat, melynek a leányokon kivűl 
mintegy ezer lóversenylátogató utasa 
is volt a Charente Interieur megyében 
levő Sauyon állomáson nekiment egy 
tehervonatnak. A nyolcvankilóméteres 
sebességgel haladó vonat mozdonya 
felrohant a tehervonatra, melyet szilán-
kokká zúzott. Darabokra törtek a 
luxusvonat kocsijai is, főleg az első 
kettő, melyben a leányok ültek. 

A leányok közül egy se maradt 
sértetlen. Az első jelentések szerint 
negyvenen haltak meg, a többiek sú-
lyosan megsebesültek. Beszélnek öt-
ven halottról és százötven sebesültről 
is. A közmunkaügyi minisztériumba 
érkezett jelentés huszonöt halottról 
tud. Millerand miniszter tegnap este a 
helyszínére utazott. A mentési mun-
kák nagyon nehezen haladnak előre, 
mert a kis Sauyonban csak egy gyógy-
szertár van, amely nem birja ki a 
nagy forgalmat. Párisból különvona-
tok mentek a sebésültek segítségére. 
Eddig harminchat halottat húztak ki a 
romok alól. A katasztrófának a nyu-
goti vasútvonal elhanyagoltsága az oka. 

ili szer-
sfifi Bejelentik az 

nj törvényt. 

Számtalanszor volt szó már arról, 
hogy az a néhány korona pénzbünte-
tés, amellyel az élelmiszerhamisítókat 
büntetik, * bagatell dolog s elrettentő 
például nem szolgálhat. Mi az a,Jkét-
száz koröna pénzbüntetés, arfbllyel 
milliomos hamisító cégeket Budapesten 
sújtották ? Unos-untig hangoztatta a 
sajtó, hogy sürgősen megkell csinálni 
egy olyan törvényt, amely az élélmi-
szerhamisitókat szigorúan bünteti. E 
nélkül a bajt orvosolni nem lehet. Ha 
ez a törvény meglesz s a hamisítókra 
nemcsak pénzbüntetés, de börtön vagy 
fogházbüntetés is várakozik, majd ez 
elveszi a milliomos uraknak a kedvét 
a hamisításoktól. 

Hát ez a törvény, úgy látszik, 
mégis megszületik. Nem kis gaudiu-
mára a hamisító uraknak. 

A hamisítást ezután nem 
mint kihágást biráljak el, 
hanem mint hivatalból 
üldözendő büntettet és 
vétséget is, amelynek a 
büntetése fogház és bör-

tön lesz. 

A kormány már be is harangozta 
a készülő törvén} javaslatot. 

Borzalmas 
gyilkosság. 
Anyagyilkos fiú. 

Hátborzongtató, rémes gyilkosság-
ról adnak Lajosmizséről hírt. 

Egy magával tehetetlen, öreg mat-
rónát, Krizsán Pálné, született Miskolci 
Verona 72 éves lajosmizsei lakost 
találtak vérbefagyva, tátongó sebbel a 
szoba padlóján. 

Krizsán Pálné közös háztartásban 
élt fiával, Varga Józseffel és annak 
nejével. 

Amint a csendőrség a gyilkos-
ságról értesült, nyomós okok alapján 
mindjárt az öreg asszony fiát gyanú-
sította a gyilkossággal. 

Meg is indították a nyomozást. 
A vallatás alkalmával Varga József és 
neje tagadták, hogy nékik részök lett 
volna a gyilkosságban. Varga azt állítja, 
h ° g y a gyilkosság napján ő künn 
gépelt gróf Károlyi birtokán s csak 
akkor tudott róla, mikor felesége neki 
a szörnyű hirt kivitte, r.zzel azonban 
még a gyilkosság gyanúját nem hári- ! 
totta el magáról, — mert alibijét iga-
zolni nem tudta. A csendőrség pedig 
üres szóbeszédre nem ad semmit sem. 

— Városi közgyűlés. Hétfőn, e 

hó 23-áff a NrárosfHcépvlseffttéstületet 
közgyűíesre hivja essze dr. TCÍatéfty 
Ferenc polgármesteri A közgyűlés 
tárgysorozatát annak idején közöljük. 

— Drága lesz a sok pénz. Ab-
ban a nagy szó-csatában, mely már 
eddig is kifejlődött a felveendő 5d0 
iniítfós ma^ar'kölcsön kÖftil megszó-
laltak már a fföncia IapóU:, melyef a 
hármasszövetség ellen agitálnak, meg-
szólaltak a politikusok, nyilatkozott 
Lukács László pénzügyminiszter is. 
Egyedül a legilletékesebb fórum, a 
francia pénzpiac emberei nem szóltak 
bele ez ügybe. Most egy párisi bankár 
nyilatkozatában azt mondta, hogy a 
legjelentékenyebb nehézségeket a pénz-
piac helyzete fogja támasztani. Nem 
szabad felednünk — úgymond, — hogy 
a külföldi államok az utóbbi időben 
rendkívüli nagy összegeket vettek fel 
a francia piacon. Ebben a hatalmas 
kölcsönáradatban a magyar kormány-
nak 600 milliója is elférhet. Azonban 
nyár lévén, a legtöbb párisi bankár 
szabadságon van, ősszel pedig előre-
láthatólag a pénzpiacon olyan feszült-
ség iesz, mint amilyen három évvel 
ezelőtt volt s igy a magyar kölcsön 
feltételei valószínűleg igen súlyosak 
lesznek, sokkal súlyosabbak mint ta-
valy lettek volna. Összegezve az el-
mondottakat — úgymond a francia 
bankár, — Magyarország fog kölcsönt 
kapni, csakhogy a feltételek a pénz-
piac kedvezőtlen helyzete miatt sokkal 
kedvezőtlenebbek lesznek 

— Felhívás, a Szentesi Iparos 
Ifjak Önképző Körének f. é. augusz-
tus hó 20-án megtartandó népünne-
pélyének egyi'' fő pontja a díj birkó-
zás, e birkózásra avagy kar-verésre 
száz korona tiszteletdíj ellenében Szen-
tes város legerősebb emberit felhívja a 
nevezett naponi jelentkezésre a ligetben 

a K. Kis Kovács 
Felgyújtotta a gabonáját Timári 

Ferenc építőmester prónafalvi birtokán ki-
gyulladt az idei termés gabonája, — miből 
kifolyólag Timárinak 2000 korona kára lett. 
A tűz keletkezése azonban nagyon gyaftus 
körülmények közt folyt le, minélfogva a 
csendőrség nyomozást indított, melynek 
folyamán kiderült, hogy a gabonát biztosí-
tási csalás szándákával Timári önmaga gyúj-
totta fel, mert a kazal a Trieszti biztosító-
társaságnál nagy összegre volt bebiztosítva. 
Timárit a csendőrség letartóztatta. 

Tüzeset Kedden délelőtt ismét tűz 
volt. Ezúttal a Tyúkpiactér 3 szám alatt Sze-
der házban gyulladt ki és égett le ismeretlen 
okból egy nádfödeies mellék épület. Az épü-
let biztosítva vol. A rendőrség a nyomozást 
megindította. 
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Pesti házasság. 
Ajántótt ¡Vissza! 

N. J. fiatal bankhrvatalnok jegyben járt 
G. Jen-j trafikös kányával.-* Mirtden rendben 
volt, a fiatalembert nagyon kedvelte a meny-
asszonyé és a vőlegény is meg volt elégedve 
a választottjával, mert az após tízezer ko-
rona hozományt ígért. 

Áztatva* esküvő napján azonban, amint 
ez mar% történni" szokott, az ápős " félrevonta 
bizalmas beszélgetésre* a vélegényt és nagyon 
zavartan, tettetett kétségbeeséssel előadta, 
Tiógy csak 'fnástiá^ adHátjá át Vtiíezetkoro-
rt'át, rrfferf a' s'ók 'áZálátí&áíni' Hrató között ké-
sőn ment a bankbá; atáikor ntór nem vehette 
ki a pénzt. 
* A'vőlegény elhitte, és nem görditett 
akadályt az esküvő elé. 

Másnap, amikor már uj lakásán volt a 
fiatal asszony, a férj sietett a ttzzezer koro-
náért. Nagy -meglepetésre; azonban az após 
ravasz hunyorgatáéSál á kővetkező kijelen-
tést tettei ' 

— Kedves fiam, ugy-e neked mindegy 
hogy milyen értékben adom át a • tízezer 
koronáit ? * * 
t — Mindegy. 

— Hát akkor engedd meg, hogy a 
hozományodat levélbélyegekben adjam ki, 
mert én minden vagyonomat a trafikomba 
fektettem. 

-i- És hol vannak ayok a bélyegek? 
kérdezte fokozódó indulattal az egyna-

pos férj. 
— Itt van egyelőre száz korona árú 

bélyeg, majd aztán lassacskán megkapod a 
többit is: 

A fiatalember nem csinált botrányt, ha-
nem nyugodtan így szólt : 

— Százkorona árú az sok. Adjon csak 
annyit, amennyi egy expres-ajánlott levélre kell 

— Helybe vagy vidékre? kérdezte az 
após, aki nem tudta mire vélni a veje külö-
nös kívánságát. 

• Helybe — felelte a becsapott fiatal-
ember. 

Erre a trafihos átnyújtott 36 fillér ér-
tékű bélyeget És a fiatal férj se szó, $e 
beszéd, ráragasztotta a fiatal íisszony hom-
lokára és express-ajánlva küldte a szüleihez. V V W W S / N 

— Üdvös rendelet. A belügy-
miniszter a korai házasságok ügyéb-n 
körrendeletet adott ki, hogy melyben a 
hatóságokat figyelmezteti arra, hogy 
szigorúan ügyeljenek a leány fejlett-
ségi korára. Tekintettel a korai házas-
ságralépésből származható bajokra, a 
belügyminiszter felhívja a hatóságokat, 
hogy útasitsák a hatósági orvosokat, 
hogy fejlettségi bizonyítványok kiállí-
tása körűi a legna ycbb szigorúság-
gal és óvatossággal járjanak el ' s 
amennyiben a fejlettséget minden két-
séget kizárólag megállapító1 ták, az erről 
szóló bizonyítványban mindenkor kü-
lön említsék meg azt is, hogy az il-
lető leány fejlettségi korát meghaladja 
és egy 16 éves leány átlagos fejlettsé-
gének felel meg, továbbá, hogy a há-
zasságkötés ezen szempontból aka-
dályba nem ütközik. 

— A szentesi jótékony nőegyiet veze-
tősége a vármegyei alispán úrtól kapott meg-
hivfcfolytámm utón kéri fefc a ttőegyleti te-
feokat, hogy a kiráiy 80-ik születés napja 
alkalmából 18-án tartandó megyef diszgyű-
lésen leendó testület^ jészvé^ ..végett Me#en 
ri~pon d. e. fél 11 órakor gyülekezzenek az 
alispáni elfogadóban. . i ;> r H x ^ ; 

— Pályázat. Az orosházi Ta-
nonc-otthonban három egész és egy 
fél alapítványi hely ez év október efc-
sejével megüresedik és ázok betöltése 
végett az Otthon felügyelő bizottsága 
pályázatot hirdet. A polgári vagy kö-
zép' 'fekbiák 4 ' osj^áljrát végzett ttúk 
pályázati kéményüket auglisztü's 3T-ig 
adják-be áz ^Otth'óYi fgazgktoságSnál. 

öfJvj - l ú ^ l i l i 
— Harcias amazonok. Bárányi Etel 

és Meggyesi Eszter kecskei asszonyok vala-
min HieekegzófólkéZtak. Mikor árinak a ada-
tára jutottak, - hogy a nyetvhwcban egyik 
sem tud a másik fölé kerekedi*, ütlegekkel 
próbálták mögáfTápltani, ' hogy1 tnely iküknek 
lesz igaza. Az ütlegek ugy mutatták, hogy 
Baranyinénak van igáza mert egy megyfa 
bottal úgy elverte Meggyesi Esztert, hogy 
két heti ágyban fekvés sem fogja etfeledtetni 
'véle 'Baranyihévar fdfytatott vitáját. ' 

— A halhatatlan apácáknak ten-
mészetes'ÖN 9 S[feóyolorszá| ÉL hazája. 
Most, mikor éles harc kerekedett a 
pápa és a spanyolok között, mulatsá-
gos esetet mondanak el a madlidi új-
ságok. Még 1837-ben történt, hogy 
Aíendizabal föloszlatta a kolostorokat 
és állami ellátásba vett át negyvenkét 
Cecilia-rendi apácát, azzal a kötelezett-
séggel, hogy életük végéig eltartja őket. 
Azóta hetvenhárom év telt el, az apá-
cákrá sok milliót költöttek, de közülük 
(— szinte hihetetlen! —-) eddig még 
egyetlenegy sem halt meg. Akkor kö-
rülbelül harminc évesek voltak, ma 
mind fölül van a százon, — de egy-
szerűen halhatatlanok. A spanyol pénz-
ügyminiszter őszinte örömére. 

- Drága szundikálás. Szalai István 
kiskunmajsai lakos a tanyáján gépelt. A 
délelőtti szorgos munka után jónak találta 
nx, ebégutání lepihenést, hamarosan el is 
szundikált. Kellemes volt az álma, kellemes 
a pihenés csak ébredése volt kellemetlen, 
mert azzal egyszersmind annak a tudatára 
is ebredt, hogy pénztárcájának tartalmától 
valaki megfosztotta. A csendőrség Szalai 
feljelentésére megindította a nyomozást, a 
tettest hamarosan nyakon is csípte Halász 
Antal személyében, aki a vallatásnál azt adta 
elő, hogy azért lopta el Szalai pénzét, mert 
tavaly az ő pénzét lopták el. így akarta 
visszaszerezni eltűnt vagyonkáját. 

— Szép jó és divatos árut mindenki-
nek saját érdeke, hogy hol szerezze be leg-
jutányosabban erre a legalkalmasabb bevásár-
lási forrás, Schwarcz Antal divatáruhaza Szen-
tes, Kossuth-utca a lutheránus templommal 
szemben hol a nyári saison előre haladott-
sága miatt leszállított Árban árusítja a követ-
kező cikkeit u. m. Selyem, Pouplin Cfistalin, 
Grenádni, Francia gyapjú delaio, himzett 
batiszt, madeire,himzés, nyári szövetek, Cosma-
nosi mosó árúk, továbbá cérna és pamut 
vásznak, kanavászok, blousel ing, zep-
hiérek, ruha vásznak minden színben. Schif-
fonok, ágy és asztal teritők damaszt árúk, . 
szőnyegek cs függönyök nagy választékban, j 
állandó nagy raktár paplanokban. 

— Elveszett vasárnapra viradóra a 
Nyíri-utcától kezdve a Jelenfi-féle vendéglóig 
hét párak sátor léc, aki megtalálta, illő ju-
talom ellenébén lapunk nyomdájában hozza be. 

— Iskolai kfttynrek félirban szépen 
kijavítva," fljmtnmr* kftve Ürttérmüller Ernő 
könyvkereskedőnél kaphatók. Ne vásároljon 
addig sehol könyveket, mig Urttermüller ár-
jegyzékét át nem néetel Rfyz-füzet és író-
szerei versenyen felül állanak, minőség és 
ár tekintetében. — minden vásárló értékes 
ás hasznos ajándékban rósaesűl. Unter 
míiller könyvkeneptaedése et. .fégi helyén, a 
Petőfiszállóban van. Tessék a cégre ügyelni, 
mivel más papirosbolt is van a Petőfi-épü-
letében. 701 

j y s l . . . r í ; r i u n f nv 
*' 'Erováíhan közérdekű közleményeknek ingyen adunk helyet, 

de a fetolő—ég a beküldőt Urfaeli. 

Felkérettünk a következő sortSlc' közlésére: 
Nyilatkozat a Rokkant ügyben. 

Tekintetes szerkeszti 'úr! Bécses lapja 
135-ík vasárnapi számában a „Magyarországi 
Munkások Rokkant- és Nyugdijegyesületé'ről 
egy cikk jeleht meg, mely hiírriánus egy te-
tőnket téves világításán mutatjá. 

Addig is, mig a központi vezetőségtől 
a hivatalos cáfolat megérkezik, kötelességem-
nek tartom, — mint a helybeli fiókpénztAr 
elnöke kinyilatkoztatni, ho£y egyletünknél 
Semmi-féle alayszabály módosítás tervben 
nincs s nem is volt s így a mult vasárnap 
gyűlést nem tartottunk. — A tagok létszáma 
és a vagyon örvendetesen és rohamosan 
emelkedik s így aki a tek. szerkesztő urat 
félre vezette, — akarva, — nem akarva 
hazudott. Szentes 1910. aug. 15. Tisztelettel 
Varge József fiókpénztári elnök. 

(Egyelőre nem fűzünk az egész dolog-
hoz semmi kommentárt Az „audietur et altéra 
pdrsa" elveinél fogva a nyilatkozatnak szíves 
készséggel helyt adunk. Szcrk.) 

Közgazdaság-
A Tisza szabályozása. 

Egyre ujabb és súlyosabb áldozatokat 
igényel. A Heves, Szolnok—Jászvidéki Tisza-
és belvizszabályozási társulat 20 kilométer 
hosszúságban kénytelen az tdén védtőltéseit 
megerősíteni és a szükséges munkálatok évről-
évre növekszenek. Ezek terhe alatt nyög az 
egész érdekeltség. És a tetemes anyagi ál-
dozatok dacára sem lehet meg a várakozá-
soknak a szabályozás. Ez különösen a Duna 
— Tisza-csatorna kiépítésénél fog kedvezőt-
lenül inngnyilatkozni. Az illetékes körök egyre 
jobban meggyőződnek a felől, hogy a kérdés 
végleges rendezése csak völgyzáró gátak 
építésével lehetséges. A tanulmányok mér 
folynak ebben az jrányban. Kétségtelen, hogy 
ez a megoldás széles köröket éitlekel, mert 
különösen a Tisza felső folyását fogja ren-
dezni. Éé ezen a vidéken meg fogja terem-
teni az ipari fejlődés lehetőségét. Azt a hatal-
mas energiát, amely eddig csakis a rombo-
lásban nyilatkozott meg, könnyen fel lehet 
majd használni vízmüvek, villanyostelepek 
létesítésére. 

Piaci árak 
Ó buza mm. 9 -§.50 frt. 
Új „ 8.50—9 frt. 
Árpa mm. f>.öO—5̂ 60 frt. 
Zab mm. 6.50—6.70 frt. 
Kukorica 6.20—6.30 frt. 
Repce «.ŐO 10—frt. 
Sertés kilója 60—62 kr. 
Szalonna kilója 95— 100 kr. 

Szerkesztőségi és kiadóhivatalt telefon 20tz. 
Kiadótulajdonos : 

K Á L M Í N N Y O M D A É S K I A D Ó V Á L L A L A T . 
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Előfizetőinknek 
apró hirdeté.ekért, előizőri 

- S f S P á m » « « » « ! » » « » . APRÓ HIRDETESEH. 
Előfizetőinknek 

apró hirdetésekért, először! 
közlésért O O f i l l t , minden 
további köziébért c i i k í JC) 

Kása Sándor 
ajánlja mész, cement, tűzifa é s SÓ raktárát különö-
sen építkezők és kómivesek figyelmébe. Miaden nagyobb 

vételt házhoz szállít. 580 

Széli Imre 
hentes üzletében, szalonna, zsir, asirnabvaló kitűnő mi-
nőségű a legalacsonyabb árban kaphatók, piactér, (Ha-

riss-ház.) Ugyanott egy jó fiú tanulóul felvétetik 

Kállai Józsefnek 
Feisft csürhejárási földje haszonbérbe 
kiadó. Értekezni lehet a kiadóhivatalban. 

Sinóros Sz. Esztike 
harisnyakötő ellenféle harisnyakötéseket, javításokat, fe-
jelésöket a legjutányosabb áron, I ker, Törs Kálmán-u 
1 sz, Purjesz János ügyvéd háza mellett, Egy ügyes ta-

nuló leány felvétetik, 

Támadás Imrének 
Nagyhegyi szöllöföldje szabadkézből el-
adó. Értekezni lehet a tulajdonossal Be-
reklaposon 6 sz. alatt vagy pedig több 

évre haszonbérbe kiadó. <"3 

Olcsó pénz! 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 és fél százalékos kamató 
kölcsönnel akarja kicserélni, forduljon bizalommal ifj, 
Fazekas Antalhoz I, ker, Tóth József-utca 46 szám Tűz 

biztositások legolcsóbban felvétetnek, 482 

l ^ l O l / D K D l O l O 

S z a b ó Jánosnak 
alsóréten 3 kis hold szántóföldje eladó. 
Értekezni lehet a tulajdonossal alsóré-

ten 3 sz. alatt. 693 

Hirdetmény. 
A folyó 1910 évi ujonc-áljitásra 

az 1889, 1888, 1887 évben született 
habkötelesek vannak felhiva. 

Az 1889 évben született hadkö-
telesek (1-ső korosztály) szeptember 
hó 3-án, 

Az 1888 évben született hadköte-
lesek (2-ok korosztály) szeptember 5-én. 

Az 1887 évben született hadköte-
lesek (3-ik korosztály) szeptember hó 
6-án idéztetnek sorozás alá, miért is 
felhivom ezer. három korosztályhoz 
tartozó hadköteleseket, hogy a fenti 
napokon reggel 8 órakor a városi köz-
gyűlési teremben orvosi vizsgálatra 
tisztán és pontosan jelenjenek meg. 

Azon idegen illetőségű állítás had-
kötelesek, a kik it Szentesen sorozta-
tasukat kérték és erre engedélyt kap-
tak, továbbá az önként betépő ifjak, 
a népfelkelési szolgálatra képtelenek 
gyanánt jelentkező népfölkelő kötele-
sek, nemkülönben azon állítás kötele-
sek atyja, kik póttartalékba uelyezésért 
folyamodtak, folyó évi szeptember hó 
6-án fent jelzett helyen orvosi vizsgá-
tatra pontosan jelenjenek meg. 

Azok, kik kellő igazolás nélkül a 
sorozáson meg nem jelennének, a leg-
szigorűban fognak büntettetni. 

Szentesen. 1910 augusztus 10-én. 
Bugyi Antal 

főjegyző. 

DR. BALÁZS IMRE 
ügyvédi irodáját Báró Haruc-
ker-utca 4. szám alatt, özv. 
SZATHMÁRY LAJOSNÉ házá-
ban a csendőrlaktanya mellett 

megnyitotta. 

Lakos IjiÍNzlóinik 
Juhász Ferencfele 
IILLakos-ñ.53 sz. 

eladó. — Értekezni 
I. ker. Rakóezi-út 

07. wzám filfitt. g' 

NYOMDÁSZ TANONCNAK 
felveszünk legalább 14 
éve« jómagaviseletű ér-
telmes, egész séges fiút. 

A szülők tájékozása végett megjegyezzük, hogy nyom-
dánkban a gépmester fizetése 14 a szedőé 15 frt. hetenként. 

A tanonc lehet szedő 
vagy pedig gépmester . 

KÁLMÁN N Y O M D A SZENTES. 

FÉRIHEZ ADOM 
! A HUGÓMAT. 

Csinos fiatal kis leány, 16000 korona 
készpénz hozománnyal é s még vár-
ható 30000 kor. örökségge l . Komoly 
fiatalemberek — hivatalnok vagy 
jobb kereskedő — érdeklődhetnek 

| a kiadóhivatalba. 

! ! C i p é s z e k f t e r . v e l m ó b e ! ! 

SINGEK 
b a l k a r o H c z i p é s z g - é p 
j u t á n y o s á r o n e l a d ó 

A elmet megmondja a kiadóhivatal 

E « r y 
ere-
deti 

Poroszkőszén 
jutányosán beszerezhető 

Molnár Gézánál 
kispiactéri üzletében. 

Ugyanott jó erős uj gabonás taur-
pelin és lenzsákok kaphatók. 669 

Huszár V 
lakás, bútorozott szoba, üzlethelyi-
ség, fővárosi és vidéki ingatlan 
vétel-eladási és hirdetési irodája 

B U D A P E S T , 
Zrluyl-u. 1. Greseham palota. 

Telel'on 81 -OS. 

Külön osztály ingatlan birtok, fő-
városi házak vételére, eladására, 
cserére. - Ezenkivül mindennemű 
ügyben 5 kor. előleges beküldése 
ellenében útbaigazítást, felvilágosí-
tó it ad. E célra külön informatios 

osztálya van. 
LeynneffhlKhatól>lt v&llalat. 

Elnőrangú irániatok. 
V á l a H / b M v r j f . 

Szép bútort é s kelengyét 
adunk a kislányunkkal, halálunk után meg örökölni 
fogja 35 40000 koronát érő vagyonunkat. Tanítók 
vagv biztos állású komoly érdeklődők „Jolánka" cimen 

írjanak a kiadóhivatalba. 

HALÁSZ SZABÓ LAJOS 
é s birtokos társának Zatotán 
24 hold herés é s szántó főldjflk 
kedvező feltételekkel továbbá 
Kistőkén 34 hold szántó tanya 
földjük e ladó - alku köthető a 

B Á N Y A I J Ó Z S E F 
696 utóda piactéri kereskedésében. 

UJ PáLINKA FÖZDE 
Tisztelettel értesitem a n. é. közönsé-
get, hogy Szentesen, II. ker. Kunszent-
mártoni utga I házszám alatt kísüs-
tös pálinkafőzdét nyitottam, ahol is 
ugy egyeseknek, mint italmérőknek 
bármily anyagból a pálinkát a legtisz-
tábban kezelve pontosan és jutányos 
árért állítom elő. Főzetést elválalok 
készpénzért és felerészben is. — A t, 
gazdaközönségnek a nyári munkaidőre 
ajánlom az általam készített pálinkákat, 
melyek kizárólag fenti házszám alatt levő 

HUNYADI VENDÉGLŐBEN 
kaphatók. 

A mélyen tisztelt közönség szives párt-
fogását kérve vagyok 

Bús MJ^los 
pálinkafőző. 

Eladó földek 
Szatmár megyében, Daróc község 
határában 370 hold kitűnő szán 
tőföld a rajta levő épületekkel 
kedvező fizetések mellett eladó. 
Bihar megyében, Keserű község 
határában €80 hold szántóföld 
(olyan fekete, mint itt az Alsórét) 
kastéllyal együtt eladó és azonnal 
átvehető. — Bármelyik birtokból 
esetleg kisebb parcellák is eladók. 

Bővebb felvilágosítással szolgál: 

Ifj. Fazekas Antal 
I. ker. Tóth József-utca 46. sz. alatt 

A Dr. G. SCHM1DT főtörzs és tisztiorvos-fék 

!!FÜLOLAJ!! 
gyorsan és alaposan gyógyít Időszakom sü-
ketséget, fülfájást, ffilzúgást és nagyothall**' 
még ldfllt esetekben Is. Eggyedfll k&pb&tó 
GRÓSZ NAGY FERENC GYÓGYSZERÉSZ 

Debrecen, Kossnth-ntca 8 szám. 
Kálmán nyomda Szentes 




