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ZENTESI LAP 
Helyben egész évre 8 K 
félévrei K, negyedévie 2K 

Előfizetési árak : 
Vidéken: egesz évre 12 K 
félévre ti K, negyedévre 3 K 

Egy lappéldány ára 2 fillér. 

DK. HERCZEGH JÓZSEF 
felelős szerkesztő. 

Szerkesztőseg és kiadóhivatal: 
Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 
(ref. bérház), ide intezer.dők a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Ennek a lapnak a szerkesztőjét, a szerkesztés miatt 
Csongrádvármegye főispánja 389. számú határozatával vár-
megyei állásától felfüggesztette, 

Ezt a lapot Szentes város terein és útcáin árulni 
tilos! Legutóbb is elkobozták! E helyeken mindenki 
ingyen kapja. Itt az árát senki se fizesse meg! A két 
fillért ehelyett dobja a vakok részére elhelyezett perse-
lyek valamelyikébe! 

koboznak! 
A „Szentesi Lapu lefoglalása a 

cime a szentesi nagyhatalmak leg-
újabb balsikerének. 

A mult hét csütörötök napjá-
nak reggelén Szentes rendezett ta-
nácsú város rendőrségének két jog-
tudós főtisztviselője, dr. Dékány Já-
nos tizedes és Jobban József had-
nagy fényes segédlettel szállt ki a 
szentesi nagypiactérre. Hangot se 
szóltak, szót se beszéltek. Minden 
szónál szebben beszélt tettük, melv-
Ivel egyszerűen, szabályos időkö-
zökben fülönfogdosták lapunk jám-
bor kihordóit s diadallal előálligat-
ták a rendőrség kvártélyára. De 
odabent következett még a java, 
midőn minden további magyarázat 
nélkül elszedték a lapkihordóktól 
a náluk levő lappéldányokat s a 
jogszolgáltatás „újrateremtésének" 

eme hetedik napján istenként meg-
nyugodának. 

S ez a nyugodalom oly teljes 
és rendületlen, hogy sem az előál-
lított lapkihordók, se mi. mind e 
mái napig nem lettünk a rendőr-
ségtől értesítve róla, hogy a lefog-
lalás tulajdonképpen miért történt. 

.4 lefoglalást elrendelő vég-
zést előttünk még mind e mai 
napig egyáltalán ki se hir-
dették. 

Az egész lefoglalásról ez ideig 
még csak egy nyomorult jegyzö-
könyvet se vettek tel 

Se alakjában, se tartalmában 
nem állitható páratlan sérelemnek 
a magyar sajtó idei történetében 
az, ami most mivelünk is, minden 
teketória nélkül megesett 

Az okát is sejthetjük kilencven 
százaléknyi bizonyossággal. 

Szentesen is mélyen fájt az 
bizonyos köröknek, hogy ami sza-
bad, független lapunk kiváltképpen 
alkalmas és hathatós eszközzé nőtt 
arra, hogy a szentesi népet felvilá-
gosítsa és öntudatra ébressze. 

Bizonyos köröknek önző nagy 
érdeke az, hogy a mi lapunk hábo-
ritatlanúl napról-napra ne jelenhes-
sék meg a szentesi nép hajlékában, 
azt tanítani, azt felvilágosítani. 

A szentesiek nyakán is ülnek 
olyanok, kik a nép rovására kor-
látlanúl akarnak dobzódni a hata-
lomban és a jogokban. Ezeknek 
nem vagyunk és nem lehetünk mi 
kedvesek. 

Mi, akik igazságunk legyőzhe-
tetlen teljes erejével és sikerével 
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mindig azt hirdettük, mindig azt 
hangoztattuk, hogy ma a jogoknak 
csak hitvány morzsáin él a szen-
tesi nép is. Hogy az ó számára is 
jogokat kell adni, mert a mai álla-
pot minden isteni és emberi joggal 
merőben ellenkezik. 

A szenlesi Cézárok se szeretik 
mindezt fülükkel hallani 

Nem akarják tűrni, hogy az ő 
népbutitó hamis vallásukkal szem-
ben a szabadság, a jogegyenlőség 
igéire oktassuk a népet. 

Mert ez bajt jelent őreájuk. 
Könnyen felfordul az ő világuk, 

ha a nép kitanulja jogait. 
Ha mind több-több szó hang-

zik el az emberek feje felett, hogy 
hozzájáruljon ahoz a gyózedelem-
hez, mely a mai uralmak romjain 
a népuralmat fogja felszínre hozni. 

Mikor nem lesz többé megté-
veszthető, lebutított nép, melyet ez-
előtt engedelmességre szoritani, já-
romba fogni oly könnyen lehetett. 

A szentesi uralgok előtt is vak-
merő, lázadó és elnémítandó ember 
az, aki nyíltan meg meri mondani 
az igazat. Azt, hogy nem jól van 
ez, amint van. Hogy tele vagyunk 
bajjal, keserűséggel. Hogy az ó ural-
muk alatt nemsokára bekövetkez-
nék a mi halálunk! 

Kellemetlen az bizonyos hatal-
maknak a mi városunkban is, ha 
van, aki napról napra az orruk alá 
dörzsöli, hogy az ország gazdasági 
és szociális helyzete a lehető leg-
siralmasabb. Hogy közművelődési 
és közegészségügyi intézményeink 
nem jók, nincsenek. Hogy közigaz-
gatásunk nyomorúságos. Hogy a 
maradiság fekete köde borúit rá a 
haladás egére. Ho^y mai parlamen-
tünk, vármegyei és városi közintéz-
ményeink gyalázatos osztály — és 
családi érdekeket szolgálnak csupán. 

Kellemetlen ez a szentesi ha-
talomnak is, ha akad ember, akad 
lap, mely ez állapotokon való vál-
toztatást, mint életszükségletet fogja 
fel és hirdeti. 

Az ilyen embereket Szentesen 
is testben-lélekben tönkre kell tenni, 
a kenyeret ki kell ütni maga és csa-
ládja szájából s az ilyen embereket 
Szentesen is bármi eszközzel és 
bármi áron el kell hallgattatni. 

Az ilyen lapot Szentesen is 
Dékányokkal, Jobbanokkal; az elő-
irt jogszabályok, az előirt törvényes 

eljárás tökéletes elengedésével el 
kell, el lehet kobozni minden kis 
atyaistennek. 

Mi azonban, mindezek ellenére, 
haladunk a megkezdett úton s érez-
zük, tudjuk, hogy velünk lesznek 
továbbra is mindazok a sokak, akik-
nek az igazságtalan vakhatalom már 
csak egy könnyet okozott, már 
csak egyszer is meg akarta nehe-
zíteni az életét; akiknek egymásért 
s önmagukért ugyanazt a súlyos 
küzdelmet kell megküzdeni, s ugyan-
azon ellenség fegyverei ellen kell 
harcolni, mint minékünk. 

Mi többségben vagyunk. Mi 
összetartunk. Mi győzni is fogunk! 

Mert: 
„ Ámbár felül a gálya, 
S alól a vizek árja: 
Mégis a — viz az úrfu 

Schönaich báró felmentését és 
Auffenberg Móric lovag hadügymi-
niszterré kinevezését a hivatalos 
lap tegnapi száma közli. Általáno-
san feltűnik, hogy Schönaich bú-
csúztatója rendkívüli kurta es ri-
deg. A politikai figyelem most Auf-
fenberg lovag uj hadügyminiszter 
nyilatkozatai felé irányul. 

Az ellenzéki pártok vitarende-
zóbizottsága értekezletet tartott a 
Házban. A taktika a jövő hétre sem 
változik. Szónokul kijelöltettek a 
jövő hétre: Rákosi Viktor, Preszly 
Elemér és Baross János 

A vitarendező bizottság ülésén, 
értesülésünk szerint, Justh-párti rész-
ről szóbahozták azokat a hiresztelé-
seket, amelyek arról beszélnek, hogv 
a Kossuth párt leszerelni készül. 
A Kossuth-pártnak jelenvolt kép-
viselői a leghatározottabban kije-
lentették, hogy pártjuknak ilyen 
szándékáról tudomásuk nincsen ;el-
lenkezőleg biztosítják a küzdő el-
lenzéket, hogy ók sem teszik le ad-
dig a fegyvert, amig a kormány a 
véderőjavaslatot a napirendről le 
nem vette. 

Aki valamit hall, valahonnan megtud; 
mind akivel olyan történik, ami a kö-
zönséget érdekli, közölje azt azonnal 

a „Szentesi Lap"-paL 
A „Szentesi Lap" mindent megir, sem-
mit se hallgat el. A „Szentesi Lapp-
nak minden olvasója munkatársa is egy-
úttal. A, Szentesi Lapot-ot igazi az egész 
országban elismert hírlapírók írják. 

A KOLERA. 
Hetek óta kisért bennünket a 

kolera réme. Az ország minden 
részéből, magából a fővárosból is 
érkeznek nap-nap után ujabb kole-
ramegbetegedések hirei. Egészség-
ügyünk őreinek nem kis fejtörést 
okoz az a gond, hogyan lehet ez 
embertirtó járvány terjedését meg-
gátolni. 

Figyelmeztető plagátok jelen-
nek meg a házfalakon, ingyenes is-
mertetések terjesztetnek, melyek-
kel kioktatják a közönséget, ho-
gyan lehet a kolera ellen véde-
kezni. A hatóságok elkülönítik a 
betegeket, nehogy másokat megfer-
tőzzenek, a rossz ivóviz használa-
tától eltiltják az embereket, szóval: 
megtesznek mindent, ami a járvány 
elfojtására alkalmas. Ezeknek az 
intézkedéseknek van is eredmé-
ményök, habár csak részben is. A 
hatóságoknál legszigorúbban végre-
hajtott óvintézkedései sem bizo-
nyulnak eléggé hathatósaknak, hogy 
a kolera ujabb, meg ujabb fellépé-
sének elejét vegyék. 

Ha megvizsgáljuk, mi lehet az 
oka annak, hogv a hatóságok di-
cséretes buzgalma miért nem ér e! 
teljes sikert, meg kell vallanunk, 
hogy ebben maga a közönség, kü-
lönösen pedig az alsóbb néposztály 
a hibás. Hogy mennyire nem tö-
rődnek az alacsonyabb néprétegek 
a kolerával mindaddig, inig őket 
közvetlenül nem bántja, arra nézve 
eklatáns példát szolgáltat annak a 
gyári munkásnak az esete, kinek 
megmondták, hogy a Duna vize fer-
tőzött, s aki merő virtusból csak 
ivott belőle. Ezt a virtust életével 
fizette meg, Igaz: sokszor tőle, de 
ez a bátorság egymaga nem ele-
ge 11 dő, h ogv m egm enek ü I hessü n k 
tőle. A bajjal könnyelműes ok nél-
kül szembeszállni nem annyi, mint 
Istenben bizni, ez az Isten megkí-
sértése. 

S vájjon hányan vannak az 
alsóbb néprétegekben azok, kik 
meggondolnák,hogy életmódjuk nem 
egyéb Istenkisértésnél, nem egyéb 
annál a hencegésnél, hogy de biz 
a kolerabacilusokkal telitett Duna-
vizét is veszély nélkül lehet meg-
inni? Mintha hallanók erre a vála-
szukat, hogy a szegény ember nem 
ihat pezsgőt. — De ihat pálinkát l 



119. szám. SZENTESI LAP 3 oldal. 

Le is ihalja magát. N e m a szegény-
ség itt a baj, mert a s zegénység 
éppen arra kényszeri t , hogv kiadá-
sainkat megszor í t suk, e lősegit a 
mérték le tességre , arra a leghatha-
t ó s a b b ó v ó e s z k ö z r e , mel lye l a ko-
lerát távol tarthatjuk magunktól . 

Mert a kolera elleni védeke-
zésre k ioktató figyelmeztetések kö-
zül egyet len egyet sem kel lene any-
nyira megsziv le lni , mint a mérték-
letességre való intelmet . Az egész-
ség épségbentartására, bárminő be-
tegség elkerülésére n incsen alkal-
m a s a b b a mértékle tességnél . Túl-
terhelt g y o m o r , ittas fej nemcsak 
kolerát de s z á m o s más betegséget , 
ha lá l tokozó nyavalyát okoz . s n e m -
csak j á r v á n y o s időkben, de máskor 
is ovakodni kell attól, hogy ezt a 
l eg fontosabb egészségügyi igazságot 
s e m m i b e se vegyük. 

A népet mérték le tességre intik, 
b izonyára n a g y o n helyes , de a j ó 
tanácsnál j o b b a j ó példa. Azoknak, 
kiknek vezérszerep jutot t a nép 
irányításában, maguknak kell elól-
járniok a j ó példával. Mert lehet a 
pezsgőtő l ittas f inomabb az ut szé-
lén hempergő , pálinkától gőzö lgő 
részegnél , de k ímé le te sebben ő s e m 
bánik az egészségéve l , mint a min-
denki által lenézett, p o c s o l y á b a n 
hentergó korhely . 

Nem is volna o lyan rossz , ha 
a s z e g é n y e b b emberek többet vél-
nének az el len az általában he lyes 
e lv ellen, h o g v nem kell félni a 
kolerától , vagyis n e m kell a tény-
leges veszé ly t túlbecsülni . Talán, ha 
kissé többé félnének, jobban vigyáz-
nának magukra, mértékletesebbek 
l ennének é lvezete ikben, ami által 
n e m c s a k a kolerát kerülnék <d, de 
takarékosabbakká válnánk, félrete-
hetnének egy kis pénzt, emelked-
nék az ál l talános jóllét, s meg-
szűnne sok-sok szociál is baj, m e l v 
eleddig a magyar népet n y o m j a . 

A kolerajárványnak ez vo lna 
a l egüdvösebb leküzdési módja. 

Eladó az I. kerület Tóth Jó-
zsef-utca 17 szám alatt 
200 D - ö l porta a rajta 
l évő épületekkel , vagy 

a nélkül. Ugyanott egy utcai búto-
rozot t szoba kiadó. Értekezni lehet 
a fenti s zám alatt. 

Csongrádvármegye múzeuma nyitva: 
vasárnap és ünnepnap délután 2 — 5 óráig. 

Az Első Szentesi 
Kenyérgyár 

k e n y é r á r a i : 

f é l b a r n a 1 3 k r > 
f e l i é r 1 5 k r . 
kilogrammonként. Viszontelárúsitóink is 

ezen az áron árúsitják. 

Liszt, korpa, darák 
állandóan kaphatók kicsinyben és nagy-
ban a gyárban és a piactéri (Haris-ház) 

üzletünkben. 

HÍREK 
Szeptemberi ^si. 

Messzi mezőkön a dér feherlett. 
Őszi időben mentem el érted : — 
A hervadó taj ködbe fonódolt, 
Mikor e'őször bírtam a csókod. 

— őszi időkkel megjön az emlék . . 
Daloló ajkad játszva nevet még, 
De a jövendők alma, reménye 
Gondot rak lányos-lelked elébe. 

Sok holdvilágos november-este 
Jöttömet várod félve-repesve. 
S ugy érzed, mikor a csillag felgyúl: 
Nélkülem élni nem tudsz ezentúl. 

Kék ködök fürtje szállt le a rétre. — 
Akkor akartam : enyém legyél te : 
S mikor először bírtam a csókod. 
A hervadó táj összemosódott. 

. . . K i s feleségem! ulj az ölembe, 
Járjuk a multai ebbe a csendbe. 
— Két tüzes ajkunk csókba beszélget: 
Őszi időben mentem el érted. 

harsányi László. 

A „SZENTES/ LAP"-ot 
a következő kereskedő urak üzle-
teiben is beszerezheti a mélyen 
tisztelt olvasóközönség : 

Bartha Sándor br. Haruk-
ker-y Erlich Róza utóda 
Kossuth-utcai; Molnár 
Géza Kispiac-, Dobos Mi-
hály RákóciRóza Péter 
Rákóci-téri; Kecse Nagy 
Imre Stammer Sándor- és 
jelenfi Antal Soós-utcai 
kereskedésében. 

— Meghívó. A szentesi Független-
ségi és I-ső 48-as Népkör f. hó 17-ére 
hirdetett népgyülése folyó évi szept. 24-én 
délelőtt 10 órakor tekintet nélkül a meg-
jelent körtagok számára, meg fog tar-
tatni. A gyűlés tárgya : Burián Lajos el-
nök és Safrán Bálint könyvtárnok le-
mondása. E l n ö k s é g . 

— Avarkori aranylelet Dónáton. A 
dónáti romok közelében — hol Csallány 
Gábor múzeumi igazgató szerint Atilla 
székhelye volt és a hol a sírját is ke-
resi — Vecseri Islván földbirtokos épít-
kezés alkalmából a többek között egy 
lovas csontvázra és azok mellett edé-
nyekre, vastárgyakra, két kis aranyka-
pocsra és egy aranypénzre akadt. A le-
let, de különösen a pénz alapján, mely 
Heracles és fia, Heracles Constantintól 
való, kik 61M—41 uralkodtak, megálla-
pítható, hogy ott avarok is laktak, a mi 
szintén Csallány állítása mellett bizo-
nvit, mert történeti tény, hogy az ava-
rok a hunok telepit foglalták el. Vecseri 
István a még meglevő leletel az arany-
kapocscsal együtt a szentesi múzeum-
nak adományozta s a hely felásását is 
megengedte s így remény van rá, hogy 
e helyről még több érdekes lelet kerül 
felszínre. 

— A zsidók újéve. Pénteken, este 
az izraelita családok gyertyafényes asz-
talánál megjelent a hagyományos fonatos 
kalács : beköszöntött a ros luisonoh, a 
zsidók újéve, amelykét napon át szólítja 
a templomba a hívőket. Ez a két nap 
a zsidók nagy ünnepei közül való. (A 
legnagyobb tulajdonkép a szombat, de 
azt gyakorisága miatt szigorúan már 
nem igen tarthatják meg a modern élet-
rend megzavarása nélkül.) Az újéven 
kívül a kiengesztelés napja . a jom kippur, 
meg a sátoros ünnepek alkotják a nagy-
ünnepeket. A péntek estével kezdődött 
újesztendő a héber időszámítás szeiint 
az 5672-ik »a világ teremtése óta«. A 
kétnapos ünnep első napja nem lehet 
vasárnap, szerdán, vagyis pénteki napon, 
azonkívül szeptember ötödike előtt és 
október ötödike után a gregoriánus nap-
tár szerint. Az újévi istentiszteletnek 
nevezetes járuléka a sófár megfuvása. A 
sófár kosszarvból készült és nehezen 
kezelhető hanszerszám. Luther harsoná-
nak, a mi Károlyink kürtnek fordítja. A 
legtöbbje galíciai és oroszországi készít-
mény. Az angyaga emlékeztetőül szolgál 
Izsák,feláldoztatásának történetére. Bárha 
a zsidók nem tartják meg az újévet olyan 
szigorúsággal, mint a kiengesztelés huszo-
negy órai teljes bőjtöléssel párosult ün-
nepét, ezen a két napon is meglehető-
sen benépesednek a templomok. 

— Hímen. Mecs Balogh Sándor ; 
Mecs Balogh István helybeli gazdalkodó 
íia f. évi szeptember hó 30-án délután 
1 órakor eszküszik örök hűséget a hely-
beli róm. katholikus templomban F. Tö-
rök Etelka kisaszonynak. Szívből gra-
tulálunk. 
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— A Nap királysértési pöre. A bu-
dapesti ügyészség pere fogta »A Nap« 
cimü napilapot az augusztus hó 18 ik 
számában megjelent »Véres emlékek« 
cimü vezércikkének királysértő tartalma 
miatt Az esetből kifolyólag a polgár-
mester a lap kolportázs-jogát is meg-
vonta. A megindított királysértési sajtó-
perben az inkriminált cikk szerzőjéül 
dr. Kalmár Antal jelentkezett, aki ellen 
a kir. ügyészség királysértés sajlóvét-
ségéért emelt vádat. Ebben a sajtóper-
ben a budapesti büntető törvényszék 
esküdtbirósága október hó 13-ára tűzte 
ki az esküdtszéki főtárgyalás!. A főtár-
gyaláson dr. Balogh György fog el-
nökölni. 

— Hegyi Antal ellen. Csongrád kép-
viselőtestülete kérdést intézett a vaci 
megyés püspökhöz és gróf Karolyi László 
kegyúrhoz, hogy Hegyi Antal plébános 
újra való kinevezése tárgyában fog d-
ják-e a képviselőtestület egy küldöttsé-
gét. Ugv a püspök, mint a kegyúr érte 
sitette Csongrád elöljáróságát, hogy ez 
ügyben nem fogadjak a küldöttséget. 

— Időjárás. Hazánkban tegnap sza-
raz és jérészt derült idő uralkodott, ki-
véve Fiume környékét.és maga' Fiumét, 
ahol 41 mm. esett. A hőmérséklet lassan 
tovább emelkedett és anormális körül 
ingadozott; a maximum ¿8 C. fok volt 
Egerben, a minimum pedig 2. C. fok 
Árvaváralján. A következő huszonnégy 
órára lényegtelen hőváltozás és nyuga-
ton helyeukint eső várható. 

— Tanítóból bognársegéd. Hód-
mezővásárhelyen nevezetes példát mu-
tatott Imre József református tanitó az 
tparos munka megbecsülésére. Egy év-
vel ezelőtt bognarinasnak szegődött el 
az okleveles tanitó, mostanában felsza-
badítottak és mint segéd folytatja a 
mesterségét. Imre Józsefet mar nem ag-
gasztja tovább a tanítói nyomor. 

• A vekeralji tüz. A Tary Ernő m. 
kir. honvéd huszár főhadnagy, földbir-
tokos vekerlaposon fentartott gazdasaga-
ban folyó évi augusztus hó 20-adik nap-
ján asztag-tűz ütött ki. Mint értesülünk 
a Tari Ernőre e tűzvészből szakadt kilenc-
ezer korona kárt a Fonciére budapesti 
biztosító társaság teljes összegében, a 
káreset után rövid időn belől kifizette. 
A leégett asztag a tűzvész előtt tizenöt 
nappal Depszer Károly úr, a Fonciére 
biztosító társaság helybeli képviselője 
által lett bebiztosítva. A Fonciére bizto-
sító társaságnak ez esetben is tanúsított 
előzékeny magatartását és szolgálatra 
készségét a gazdák figyelmébe ezek után 
mi is szívesen ajánljuk. 

— Szüreti mulatság. A szentesi 
szervezett épitő munkások szüreti mu-
latsága annyival inkább is jó sikerűnek 
Ígérkezik, amennyiben sikerült a ren-
dezőségnek megnyerni, mint vendéget 
Európa leghíresebb divatkirálynőjét, aki 
nadrágszoknyában jelenik meg Délután 
2 órák or felvonulás a kispiactértől a 
Petőfibe 3 órakor a szüret megnyitása 
a falu dobossá által. Beléptidij szemé-
lyenként 20 fillér. Ezen kedélyesnek 
Ígérkező mulatságra a nagyérdemű kö-
zönséget tisztelettel meghívja a rende-

zőség. Ha valaki tévedésből meghívót 
nem kapott volna és arra igényt tart, 
forduljon a rendezőség bármely tagjához. 

— Kenyér ára Szentesen. Schwarc 
Mór sütő és lisztkereskedő most adta ki 
árjegyzékét, mely szerint a fehér kenyér 
kilóját 14, a barna kenyérét 12 krajcárért 
méri. — Felhivjúk e tisztességes mester-
ember műhelyére olvasóink figyelmét. 

— Fogorvos. K o v á c s J. a fog-
ós szájbetegségek specialista ja, ki mar 
évek óta latogat ei városunkba, meg-
érkezett és működését megkezdte. Kéri, 

i ama fogbetegeket, kik segítségét igénybe 
óhajtják venni, őt mielőbb felkeresni, 
mert vannak műtétek melyek hosszabb 
időt igényelnek. - Lakik : Petőfi szálloda 
9. szám. 

— Baktai Bandi (l. k. Törzs Kálmán 
u. 6) elismert jó cimbalom slimoló, cim-
balom stimolást és lanitast vállal. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a 

Vajda Ernő és társai az „Al-
földi Ellenzék" citnű lapban a műit 
vasárnap a „Szentesi Lapu elien 
sértő és támadó cikkeket adott ki, 
bejelentvén, hogy ók ellenünk bűn-
vádi eljárást tétettek folyamatba. 
A bűnvádi eljárást nem mi várjuk 
nyugtalanul, hanem az, aki a végén 
— megkapja érte a jutalmát. Az 
pedig a Vajda Ernő-féle társaság 
lesz. 

Szentes, 1911 IX/23. 
A „Szentesi Lapu 

szerkesztősége é s kiadóhivatala. 

A sir fölött is nő még 
virág. 

Irta: Wagner Károly. 

Balajthi hirtelen megállott a pad 
előtt. Meglepte az édes látvány. Szép, 
szőke, fehérruhás lányka olvasta köny-
vét, átszellemült arccal. Szempillái reb-
benésén, arcizmai vonaglását) meglát-
szott, hogy mennyire a költemények 
hatása allalt áll. 

Balajthi megemelte kalapját és le-
ült a pad másik végére. Kíváncsian vette 
szemügyre bámulóját, Megállapította, 
hogy határozottan csinos, hogy a szigeti 
nyaralók egyik, mert hullámos makran-
szőtce haját nem takarta kalap. 

A hajók kéménye búgott olykor-
olykor, egy-egy sétáló lépése zavarta 
fel a nagy csendet. A sziget élénkülni 
kezdett. 

A leányka felsóhajtott, visszalapo-
zott a könyvben s ismét olvasni akart. 
Balajthi felállott, hozzálépett és meg-
szólította : 

— Mint a költő jóbarátja merem 
csak háborgatni. Nagy örömei szerez-
nék vele Balajthi barátomnak, ha el-
mondhatnám, melyik költeménye tet-
szett annyira, hogy újra visszalapozta. 

A leány eleinte idegenül nézte vé-

gig a fiatalembert, de csakhamar kide-
rült az arca. 

— Maga ismeri Balajthit? Milyen 
pompás. Legalább életrajzi adatokkal 
fogja kommentálni költeményeit . . . 
Bár — tette hozzá bizonytalan hangon 

nem tudom, nem szólnak-e meg 
érte, ha egy idegen úrral beszélgetek 
egyedül. 

— Megnyugtathatom, hogy nem. 
Azután, mihelyt megtudja tőlem, amit 
tudni kíván, elküldhet s én elmegyek. 

A kis olvasó pajkosan felnevetett. 
— Maga jó ember. Hívjon engem csak 
Alisznak, maga pedig tanár úr lesz. Egy-
más nevét nem kutatjuk. Jó lesz? 

Balajthi persze, hogy beleegyezett. 
— Tehát, tanár úr, mondja meg —-

kezdte Alisz — ki volt a Rózsakiralynő, 
miért irt hozzá olv szépen Balajthi, sze-
retik-e egymást s ha igen, miért szakadt 
félbe az a gyönyörű regény? 

Balajthi arca elkomorult. Nehéz, 
kinos emlék kelt újra életre lelkében. 
Idegesen kapott a homlokához, azután 
beszélni kezdett: 

— A Rózsakirálynő egy fekete hajuf 
acélszemü kislány volt, a kit Balajthi 
nagyon szeretett. Szerelmük kezdete 
visszanyúlik a boldog gyermekkorig. 
Két boho gyermek megesküdött egyszer, 
hogy egymáséi leszne«. Ennek az eskü-
nek csodás ereje volt. A lány pompázó 
virág lelt. Balajthi jónevü poéta s ők 
szerették egymást. Sokszor mondotta 
nékem, hogy költeményeit nem egyedül 
irja. A Rózsakirálynő és társa. Az ihleti 
meg, az sugalja s az apró, fekete sorok 
az ő fekete hajára emlékeztetik, a köl-
temények zeneiességét a leány szavai-
nak melodiaja adja meg. Szent, őrüle-
tesen szent volt ez a szerelem. A költő 
dalaiból megismerheti maga is. Az a 
visszalapozott vers, az olasz utcai énekes 
bus tragédiája ennek a szerelemnek ter-
méke. 

Alice kíváncsian hallgatta Balajthit. 
— Mondja csak tanár ur, ha ugyan sze-
rették egymást, miért lett oly korán vége 
reményüknek. 

— Mert az élet meglepetésekkel 
kedveskedik az embereknek. Mikor már 
azt hitte a fiu, hogy soha sem vesztheti 
el a lányt egy napról a másikig meg-
változott. Az éveken át tartó szerelem-
nek nyoma sem maradt. Megtudta, hogy 
szép, hogy ővé az élet. Szabadulni akart 
attól, a ki csak magának foglalta le, a 
ki még a levegőtől is féltette. Nem 
mondta meg Balajthinak de az megé-
rezte rögtön. Kérdőre sem vonta. Elte-
mette élete legszebb álmát. Bus bolon-
dos dalai mindenütt könyeket fakasz-
tottak. Csak azt nem indították meg, a 
kihez irta. Emlékszik a búcsújára. La-
pozza csak fel. 

Alisz remegő kezekkel lapozta fel 
azt a költeményt. Utolsó sorait könyes 
szemekkel olvasta: 

Én Rózsakirálynőm, kis csalogányom. 
Megjött a valóság, foszlik az álom. 
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Előtted az élet, a napsugaras, 
Rád szórja világit az enyhe tavasz . . . 
Az én utamat a ködök de belepték!. . . 
Nincs már egyeben csak a sok, kinos 

[emlék! . . . 

— Úgyis volt. Az ég szakadt le, a 
világ omlott össze. Elpusztult nótás ked-
ve, lehervadt mosolya. 

— És hogy tudta mégis elfeledni ? | 
— Munkával, Alis/.. Kemény mun-

kába fogott. Minden percét elfoglalta s 
a sok fáradság közepette nem gondol-
hatott magával. Lassanként almai is 
könnyebbek lettek. Felejtett. A múlt 
csak úgy zsong néha vissza, mint egy 
édes-bús nóta. 

— És nem szeretett azóta meg sen-
kit Balajthi? Uj szerelem nem fogant 
meg szivében ? 

Balajthi hosszan, melegen nézett a 
szép leányra. Nézéséből annyi őszinte-
séget, annyi szivjóságot olvasott ki. — i 
Érezte, hogy a kiégett vulkán helyén 
még teremhet uj, pompázó rózsa. Meg-
indúltan szólt: 

— Azt hiszem, már igen. Talált egy 
édes, s<ép leányra, akinek a lelke rokon 
az övével, a kinek mosolya napsugarat 
teremt mindenütt, a ki parányi fehér 
keze egy érintésével meg tudná gyó-
gyítani. 

Alisz önkénvtelen kapott a férfi 
keze után. Alig, hogy megérintette, mar 
is visszahúzta restelkedve. 

— Csak hagyja itt édes, hagyja itt 
örökre. Az a bús fiú én vagyok. — Meg-
ragadta a kis kezet s csókjaival árasz-
totta el. Alisz nem ellenkezett. Könyei 
között mosolyogva súgta : 

— Hiszen tudtam, éreztem azonnal! 

KIBICVÉR. 
Az események szakadatlan kör 

futásában, íme, rövid időközben el-
jutottunk másodszor is a kibicker-
désekhez. Minap pusztán arról volt 
szó, hogy milyen erkölcsi színvo-
nalon áll az a társaságbeli férfiú, 
aki nemcsak szórakozásból nézi a 
játékot, hanem azért — vagy leg-
főképpen azért — hogy pénzt nyom-
j o n a markába a játékos, ha nyer. 

Azóta néhány „szakvélemény" 
is hangzott el erről a kérdésről. 
Olyan körökben, amelyek magukat 
il letékeseknek mondják arra, hogy 
félig meddig kompetens véleményt 
mondjanak, hangoztatták, hogy a 
kibicpénzt egyszer s mindenkorra 
el kellene törölni legalább uri 
klubbokban és kaszinókban. A ki-
bicpénz — úgy mondják — már 
csak azért is csúnya dolog, mert a 
kibic semmit sem kockáztat, m i g a 
játékos a bőrét viszi a vásárra. 

Azonkívül rút dolog lesni-várni, 
mikor kegyeskedik a játékos áten-
gedni bizonyos hányadot a nyere-
ségből. 

És — teszik hozzá — vannak 
gavallér-játékosok, akik bőven osz-
togatnak kibicpénzeket, valahány-
szor nyernek. S azután továhb ját-
szanak a játékosok. Megeshetik 
ilyenformán, hogy a gavallér-játé-
kos elveszti minden pénzét annyira, 
hogy még vacsorára sem telik, mi-
alatt a kibic jó' c somó pénzt szo-
rongat a markában. Ez valóban 
méltatlan dolog. Előfordult az is, 
hogy a megjutalmazott kibic köl-
csön adott a ¿ibicpénzből a játé-
kosnak, hogy folytathassa a játé-
kot s irgalmatlanul behajtotta rajta 
másnap ugyanazt a pénzt, amelyet 
a játékostól ajándékba kapott. 

Egész sora az anomáliáknak 
keletkezett már ebből. S valameny-
nyi elég súlyos arra, hogy az uri 
kaszinók kimondják az anatémát a 
kibicpénzre és diffamálják azokat, 
akik kibicpénzeket fogadnak el. 

S most egyszerre váratlanúl a 
törvényszék is foglalkozik majd a 
kibickérdéssel s a kibicpénzzel. Egy 
kávéházi kibic nemcsak várta, ha-
nem követelte is a kibicpénzt. Még 
pedig oly prepotens módon lépett 
fel, oly erő zakós volt, hogy a 
játékos revolvert fogott rá; lelőtte 
s oly súlyosan megsebesítette, hogy 
aligha marad életben. 

Igaz, hogv ennek a játékosnak, 
mint rusztikus nyelven mondani 
szokás, vaj van a fején. Kávéház-
tulajdonos létére a saját kávéházá-
ban hazárdot játszott a vendégei-
vel és sokat nyert. A kibic nyilván 
zsarolni akarta és ezért keveseltea 
kibicpénzt. 

Ez mindenesetre speciális eset 
a vérengző játékos okvetlenül la-
kolni fog. De egv dologra minden-
esetre jó lesz, aminthogy kevés 
olyas valami van, aminek valami 
üdvös eredménye ne volna. A ki-
bickérdés megoldását okvetlenül si-
ettetni fogja. Egyrészt minden úri-
embernek eszébe fog jutni a kávé-
házi kibic és nem akar hozzá ha-
sonlatossá válni; másrészt a prece-
dens mégis csak precedens. Meg-
történhetik, hogy akad még szang-
vinikus játékos, aki lelövi a kibicet. 
Ennek pedig mai kibic még sem 
akarja magát kitenni 

Anyakönyvi kivonat. 
— Szept. 14—23-ig. — 

S z ü l e t é s : Nagy Mária, Szecskó 
Imre, Gránicz Franciska, Bugyi Péter, 
Maglóczki Anna, Miskolczi Juliánná, Lu-
dányi Mária, Faragó Ferenc, Dancsó Er -
zsébet, Benedek Mihály, Száméi Imre, 
Paksi Ferenc, őze Lajos, Sipos Lajos, 
Merta Mihály, Vecseri Imre, Benedek 
halva született fiú, Mecs Imre, Sarkadi 
Nagy István, Csernus Lukács Antal, Dé-
kány Terézia, Varga Etelka, Dögei La-
jos, Mészáros Erzsébet, Molnár Etelka, 
Molnár hszter, Sallai János, Kiss János, 
Nagy Erzsébet, Szanyi Bálint, Böször-
ményi Zsuzsán na, Fekete Eszter, Bod-
nár Pál, Horváth Ferenc, Dancsó Ferenc, 
Sramek Irén, Dobos Poszter. 

E l j e g y z é s : Kollár Péter Berez-
vai Juliánná, Lengyel Antal Gál Erzsé-
bet, Mácsai József Tar ján Mária, Szabó 
Szűcs Antal Medgyesi Eszter, Fiala An-
tal Kozma Mária, Halász István Kérdő 
Mária, Kovács Sándor Bölcskei Molnár 
Klára, Fekete Nagy Ignác Gálfi Mária, 
Józsa Vendel Mácsai Terézia, Kis János 
Nagy Anna, Józsa Mihály Gál Mária. 

H á z a s s á g o t k ö t ö t t e k : Ju-
hász Ferenc Pap Teréziával, Burkjis 
János Martok Rozáliával. 

E l h a l t a k : Tihanyi Sándor 16 
éves, özv. Bori Sándorné Bakonyi Esz-
ter 77 éves, özv. Czakó lmréné Tibrik 
Mária 58 éves, Vecseri Erzsébét 10 éves, 
Molnár Farkas László 45 éves, Szath-
máry Ede 76 éves, Böszörményi Antal 
3 hónapos, Bartlia Borbála 52 éves, Szo-
boszlai Szabó Bálint 81 éves, Kántor 
Gergely 5 hónapos, Markócs József 7 
hónapos, Tar Juliánná 66 éves, Nyiri 
János 2 éves. Merta Mihály 8 napos, 
Kis Juliánná 21 éves, Papp István 55 
éves, Vida János 2 hónapos, Győri Gál 
Istvánné Borbély Kovács Zsuzsánna 69 
éves, Sarkadi Nagy Eszter 54 éves, Piti 
István 17 napos. 

Kiadja : 
br. Nerczegh és Vajda B Utóda vállalata. 

Egy ügyei fiú 
fizetéssel ácstanoncnak felvétetik Bartus 

János ácsmesternél. 

Egy régi 

o l a s z i i i e m t c r l f t e g e d ű 
eladó II. Bercsényi-útca 119. szám alatt. 

Emdeni gúnárok 
és egy pár igen szépen fejlett 3 éves 
páva eladó. — Cim a kiadóhivatalban. 

Pataki Lajosnak 
a derekegyházi oldalon 9 hold 1100 • -
öl földje eladó, vagy haszonbérbe kiadó. 
Értekezni lehet I. ker. Béládi-u. 1. sz. a. 

Olcsó pénz! 
Aki drága kamatú kölcsönét + és 
fél százalékos kamatú kölcsönnel 
akarja kieserélni, fordulion biza-
lommal ifj. Fazekas Antalhoz I. ke-
rület Tóth József-utca +6 szám alatt^ 
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Eladó ház. 
Rákóczi-lér 18. számú ház szabad-
kézből eladó. — Értekezhet ni ugyan-
ott Kristó Nagy Antal tulajdonossal. 

Tanulónak 
felvétetik egy jóházból való fiu, fizetés-
sel, Dobos Mihály kereskedőnél a vásár-

szélben. 

Eladó borok 
350 hektó kitűnő minő-
ségű fajborok 2—3 éve-
sek, kisebb és nagyobb 

B mennyiségben kaphatók, g 
vehb értesítést e lap kiadóhivatalában. 

! I 
: Legjobb: 

cserépkályhát és 
íahüPéhíüzhelyet 

J l a z u r n Y Í I I I I O N 
készit, vasútállomással szemben 

Ház- és földeladás. 
Csernus L. Imréné kistőkei tanyaföldje 
(32 hold, li'OO •-ölével) örök áron elad'o. 
— I. ker. Szemere Bertalan-utca 5 számú , 
háza, mely villanyvilágítás és vizveze- í 
fékkel van felszerelve, szintén eladó. — 

Értekezni lehet a fenti szam alatt. 

Sarkadi Nagy Mihálynak 
Székháton 30 hold szántó, ismét 20 hold 
szántó föidje akár haszonbérbe, akár 

feles munkálatra kiadó. 

BÁROHMÁHTON 
bádogosmester az építtetők figyelmébe 
ajánlja jól berendezett bádogosmühelyét 
es elvállal minden, a szakmajába vágó 
munkák készítését igen jutányos árért, 
£ i Épület-munkákra költségvetés- H 
BT sel dijtalanúl szívesen szolgál, m 

Tihanyi János örököseinek 
Magyar-Teésen 103 hold 1200 D-ol szántó 
kaszaló és legelő földjük két tanyával 
több gazdasági épületekkel az összes ta-
karmánnyal szabadkézből jutányos árért 
eladó. Értekezni lehet a helyszínen a tu-

lajdonosokkal bármikor. 

1041 k. ü. 911. 

Hirdetmény. 
Az 1893. évi XXXVII. t.-c. alapján 

közhírré tétetik, hogy a népfelkelésre 
kötelezett egyének szemlevizsgája a folyó 
évi október 2, 3 és 4-ik napján fog 
megtartani. 

Jelentkezni kötelesek: a város te-
rületén tartózkodó itteni és vidéki ille-
tőségű népfelkelők közül azok, kik ka-
tonailag ki vannak képezve és védköte-
lezettségük leszolgálása után jutottak a 
népfelkeléshez vagyis mindazon kikép-
zett egyének, kik a H3-ik életévtől kezdve 
a 42-ik életévben vannak; 

a katonailag ki nem képzettek kö-
zül és fölülvizsgálat folytán elbocsátott 
katonailag kiképzettek közül azok, kik 
ajánlati lappal elvannak látva. — E sze-
rint azon katonailag kiképzettek és vizs-
gálat folytán elbocsátották, kiknek aján-
lati lapjuk nincsen, nem tanoznak meg-
jelenni. 

Október hó 2-án jelentkezni köte-
lesek a szentesi illetőségű I-ső osztályú 
katonailag kiképzett népfelkelők, akik 
az 1878., 1877., 1876., 187o és 1874. évben 
születettek, továbbá az 909. év végével 
elbocsátott tartalékosok. 

Október 3-án jelentkezni kötelesek 
a szentesi illetőségű li-od osztályú ka-
tonailag kiképzett népfelkelők, akik az 
1873., 1872., 1871. 1870, 1768. évben 
születtek. 

Október 4-én jelentkezni kötelesek 
az ajánlati lappal ellátott katonailag ki 
nem képzett és idegen illetőségűek. 

A jelentkezéshez a népfelkelési iga-
zolványi könyvek, vagy ha ez nincs, 
egyéb katonai okmány elhozandó. 

A jelentkezés elmulasztása az 18^9. 
VI. t.-c. 62. illetve 5. alapján 4 Ko-
ronatói 200, illetve a katonailag ki nem 
képzettek 10—200 koronáig terjedő 
pénzbüntetéssel esetleg szabadságvesz-
téssel büntettetik. 

írasbeliieg a városi katonaügyve-
zetői hivatalban jeletkezhetnek: tiszt-
(tisztviselő) katonai vagy honvéd inté-
zeteknél alkalmazott népfelkelők papok, 
papjelöltek, papnövendékek, közigazga-
tási és állami tisztviselők, hivatali szol-
gák. őrök s többi ilyen alkalmazásban 
lévők ; a pénzügyőrség személyzete, va-
sutak, gőzhajózasi tarsulatok, posta, tá-
vírda és egyéb közforgalmi intézetek 
alkalmazottjai; a népfelkelési szolgálat 
alól ideiglenesen felmentettek; kik a 
kitűzött napon, sürgős családi vagy ma-
gánügyek miatt meg nem jelenhetnek; 
a betegek megbízottjai vagy csaladtag-
jai. Az itt fel nem soroltak személyesen 
a tul a kurcai közgyűlési teremben tar-
toznak megjelel, ni a fent jelzett napokon 
pontosan reggel 8 órakor. 

Kelt Szentesen, 1911 szeptember 
12-én. 

B u g y i Antal 
föjegvzö. h polgármester 

Kiadó lakás. 
2 szoba, konyha, kamra és pinre, eset-
leg kerttel: úgyszintén egy butorzott 
szoba is kiadó I. ker. Pólya-utca 2. sz. 

(a kenyérgyár mellett). 

J Ó , i l S V C S l i l l t 
ácstanoncnak fizetéssel felvesz Borsos 
Sz. Lajos ácsmester Rakóci Feienc-utca 

5. szám. 

T a n u l ó n a k 
felvétetik egy ügyes és szorgalmas fiu 
Béder M.-né kereskedésében. Sáfrány 

Mihály-utca. — 
Szentes város polgánnesterétől. 

7593/1911. szám. 

l l i r < I H n i c ; n y . 
Felhívom mindazon méntulajdono-

sokat, kik ménjeiketaz 1912 évben köz-
tenyésztésre óhajtják használni, hogv 
ménjeiket a gazdasági tanácsnoknál ez 
évi október hó 15-ig jelentsék be. 

Szentes, 1911. évi szept. hó 7-én. 
B u g y i Antal 

h. polgármester. 
Szentes város tanácsától. 

6120/1911. sz. 

Hirdetmény. 
Szentes város középületeinek fűté-

séhez szükséges 234 öl '-ső rendű hasá-
bos bükk tűzifa beszerzésére zárt aján-
lati verseny tárgyalást hirdetek, felhí-
vom mindazon kereskedőket, kik a 
szükséges tűzifa szállítását elnyerni 
óhajtják, hogy 1 koronás bélyeggel el-
látott »Ajánlat Szentes város tűzifa szál-
lítására« címzésű lepecsételt borítékba 
zárt ajánlatukat, melyhez 300 kor. kész-
pénz, vagy ovadékképes értékpapír csa-
tolandó, f. évi október hó 3. napjának 
d. e. 10 órájáig a polgármesteri iktatói 
hivatalban adjáK be. 

A későn tavirati uton, vagy bánat-
pénz nélkül beadott ajánlat figyelembe 
nem fog vétetni. 

Ajánlat tevő köteles ajánlatában 
számmal és betűkkel kiírni, hogy a 
szükséges tűzifának ölét hány koronáért 
adja, és hogy a kibocsájtott hirdetmény-
ben foglalt teltételeket ismeri és azokat 
elfogadja 

A tűzifa a városi középületek ud-
varában 5 öles rátakha összerakva fog 
átvétetni, tehát annak a vasút állomás-
ról, vagy a Tisza partról való befuvaro-
zása és összerakasa vállalkozó köteles-
sége. ugy a befuvarozás, mint az össze-
rakás költsége az ölenkénti egységárba 
besxamitar.dó. 

Vállalkozó köteles a szükséges fa 
mennyiséget október 7-érc leszállítani. 

A vetelár a leszállítás után 15 na-
pon belől készpénzzel fog kifizettet ni. 

Kelt, Szentes város tanácsának 1911. 
évi szeptember hó 7-én tartott üléséből 

Dr. Máté f fy Ferenc 
polgármester. 

C Z U K o a B E T E G S E Q ELLÉN 
.. . speciál is qyóqv i ta l . 

K0H06EST. REKEDSÉGET. »DÚLT GYOMOR Z' \ 
HUGY5ZERVI BAJOKAT 

G Y Ö K E R E S E N G Y Ó G Y Í T . 

Vezérképviselő Csongrádmegyére: 

H Szentesi Hezőgazdasági 
Ipar és Kereskedelmi Bank 
Részvénytársaság, Szentes 
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H i r d e t m é n y . 

A bökényi csárda és révjog 1912 
január 1-től 1915 szept. HO-ig terjedő 
időre 1911. évi szeptember hó 27-én 
délelőtt 9 órakor a gazdasági tanácsnoki 
hivatalban nyilvános szóbeli árverésen 
bérbe fog adatni. 

Részletes feltételek a gazdasági ta-
nácsnoknál hivatalos órák alatt megtud-
hatók. 

Szentes, 1911 szept. 12-én. 
K a l p a g o s 

tanácsnok. 

ELflbÓ 
H a l á s z Istvánnak egy jókarban lévő 

1 7 s o r o s v ^ t ő g é p j ^ . 
Megtekinthető csütörtökön és vasárna-

ponként Rákóczi-tér 16 szám alatt. 

Lakos Lajosnak 
kistőkei (I)ömsödi féle) 4 hold földje 
úgyszintén Magyartési 9 hold földje 
tanya épületekkel eladó. — Értekezhetni 

Magyartés 42. sz. a. 

Brazzorotto Jánosné 
, Simonyi Ernő-utca 26. számú háza 

eladó. Értekezhetni ugyanott. 

H i r d e t m é n y . 

A bökényi csárda és révjog 1912 
január 1-től 1915 szept. HO-ig terjedő 
időre 1911. évi szeptember hó 27-én 
délelőtt 9 órakor a gazdasági tanácsnoki 
hivatalban nyilvános szóbeli árverésen 
bérbe fog adatni. 

Részletes feltételek a gazdasági ta-
nácsnoknál hivatalos órák alatt megtud-
hatók. 

Szentes, 1911 szept. 12-én. 
K a l p a g o s 

tanácsnok. 

ELflbÓ 
H a l á s z Istvánnak egy jókarban lévő 

1 7 s o r o s v ^ t ő g é p j ^ . 
Megtekinthető csütörtökön és vasárna-

ponként Rákóczi-tér 16 szám alatt. 

Lakos Lajosnak 
kistőkei (I)ömsödi féle) 4 hold földje 
úgyszintén Magyartési 9 hold földje 
tanya épületekkel eladó. — Értekezhetni 

Magyartés 42. sz. a. 

Eladó 
négy házi Szentlászlói föld. Értekezni 

Ujj Mihálynéval Szent Lászlón. 

H i r d e t m é n y . 

A bökényi csárda és révjog 1912 
január 1-től 1915 szept. HO-ig terjedő 
időre 1911. évi szeptember hó 27-én 
délelőtt 9 órakor a gazdasági tanácsnoki 
hivatalban nyilvános szóbeli árverésen 
bérbe fog adatni. 

Részletes feltételek a gazdasági ta-
nácsnoknál hivatalos órák alatt megtud-
hatók. 

Szentes, 1911 szept. 12-én. 
K a l p a g o s 

tanácsnok. 

ELflbÓ 
H a l á s z Istvánnak egy jókarban lévő 

1 7 s o r o s v ^ t ő g é p j ^ . 
Megtekinthető csütörtökön és vasárna-

ponként Rákóczi-tér 16 szám alatt. 

Lakos Lajosnak 
kistőkei (I)ömsödi féle) 4 hold földje 
úgyszintén Magyartési 9 hold földje 
tanya épületekkel eladó. — Értekezhetni 

Magyartés 42. sz. a. 
1 Pozderka Péter 

kunszentmártoni lakosnak kistőkei 334 
' tanyaszám alatt levő 40 hold földje 
; örökáron eladó. — Értekezhetni a hely-

színén. Földeiadós. 1 tev* k ó k n i J o z * e f n é 
Alsórét 48. szám alatt levő 60 hold földje 

holdanként is haszonbérbe kiadó 

1 Pozderka Péter 
kunszentmártoni lakosnak kistőkei 334 

' tanyaszám alatt levő 40 hold földje 
; örökáron eladó. — Értekezhetni a hely-

színén. 

Szolnokmegyében a ( zolnok-
hoz 1 és fél óra járásnyira) 

f kövesút mellett eladó 

431 hold föld 
mentett rét. tiszta fekete, 1 és 
fél méter mélységű príma buja 

7 termő tala j. A~ hajóállomáshoz V 
j fél óra. Községhez tiz perc, ahol 

posta, távirda, orvos és gyógy-
szertár is van. 

A véte lárnak e g y n e -
g y e d é t kell kifizetni. 

1 A birtok akár egészben, akár « 
5—10—20 holdas parcellákban 

jegyezhető 
i f j . F a z e k a s A n t a l n á l 

t Szentesen, (l. ker. Tóth József- 1 
utca 4-6 szam alatt.) L 

ÚP^t — a — ¿ k i 

íl vásártéri „Fehete Sas" szállodában 
felállított Edison mozgófénykép-szinházban 

ma, vasárnap délutáni 5 és este fél 8 érakor 
nagy mozgéfénykép előadás kezdődik. 

Az előadásra jegyeket a „Fekete Sasu-ban 20, 40, 6 0 és 8 0 fillér 
árért lehet kapni. 

A mai előadás műsora a következő: 
1. Ártatlan Zsuzsi, humoros. 
2. Párbajmizériák, humoros. 
3. A j ó nyeremény, humoros. 
4. Uj divatok, humoros 
5. A rézbőrű, dráma. 
6. Ifjúság, dráma 
7. Orosz városok, látkép. 

Szives látogatást kér tisztelettel 

M e b e s y JafcnoNi ié . 

özv. Papp Sándorné 
I. ker. Bartha János-
útca 15. sz. háza eladó. 

íl vásártéri „Fehete Sas" szállodában 
felállított Edison mozgófénykép-szinházban 

ma, vasárnap délutáni 5 és este fél 8 érakor 
nagy mozgéfénykép előadás kezdődik. 

Az előadásra jegyeket a „Fekete Sasu-ban 20, 40, 6 0 és 8 0 fillér 
árért lehet kapni. 

A mai előadás műsora a következő: 
1. Ártatlan Zsuzsi, humoros. 
2. Párbajmizériák, humoros. 
3. A j ó nyeremény, humoros. 
4. Uj divatok, humoros 
5. A rézbőrű, dráma. 
6. Ifjúság, dráma 
7. Orosz városok, látkép. 

Szives látogatást kér tisztelettel 

M e b e s y JafcnoNi ié . 

e i a d i s ! 
Libicz-Kozma község határában fekvő Kopári -puszta ímelv tiz magyar 

lakta falu szomszédságában van) 

oOOO hol«8 |>B'in»a Nxántóföld 
parcellázás folytán e ladó , az ingatlan a vasút állomástól 10 percnyi távolságra esik. 

A vételár 1200 D - ö l e s ho ldanként fíOO korona, a teljes vételár A O 
év alatt ^ T é V V o tőkekamat törlesztéses kölcsönnel, félévi részletekben fizetendő. 

A megvett ingatlan fo lyó év október hó 1-én lesz a vevő nevére átirva s 
birtokába bocsájtva; mindenki csak a saját tartozásáért szavatol. 

A termett szalma, polyva, törek a vevőket illeti, valamint az ott levő épü-
letek is egyenlő arányba lesz szétosztva. 

Aki a birtokot megnézni hajlandó legkésőbb szeptember hó 25-ig jelentkez-

zen s bővebb telvilágositást kap; valamint kötelező előjegyzés tehető: I i Ö W y 

é s L e n g y e l bankkölcsön közvetítőknél N z C I l t P N (uj csendőrlakta-

nya mellett), i f j . F l I X O k l I W Á l l t a i jelzálogkölcsön közvetitónél 

S z e i l t e N (Tóth József-ú. 46. s / >,Ytl j l l l l I B . utóda nyomdájában S z e i t -
t e * « p l a c - t é r (a reform, bérházában.) 

KERESTETIK 
2 szobás lakás hozzávaló 
mellékhelyiségekkel (le-
hetőleg pincével) f. évi 
szeptember 29-ikére. Cini 
a kiadóhivatalban meg-

tudható. 

RIKRINÜ5ÜK 
teljesen megbízhatók, fel-
vétetnek lapunk árúsitá-

hoz jó fizetéssel, "faii 

Eladó 
Simonyi Ernő-utca 4 sz . 
alatti ház . — Értekezni 
lehet a fenti s z á m alatt . 

Egy szorgalmas fiú 
tanulónak felvétetik 6 r u b -

ini ü l l e r József fodrásznál. 
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Eladó ház 
III. ker. Villogó-utca 9-ik számú ház 
szabadkézből eladó. — Értekezhetni a 

fenti szám alatt. 

KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
Egy kitűnő magyar irónk északi 

utazást tett s ez alkalommal Fin-
országot is meglátogatta. A fineket 
kiknek rokonságát oly sok nyelvtu-
dósunk erősítette, de a kiknek 
hozzánktartozását még az Akadé-
mia is csak immel-ámmal akarja 
elismerni, akik velünk ellentétben 
azonban igen nagyra tartják a ve-
lünk való rokonságot. E kitűnő ma-
gyar iró, aki különben mint nyelv-
tudós is elsőrangú helyet foglal el 
irodalmunkban meglepetéssel látta 
nyelvbeli, sőt fajbeli hasonlóságun-
kat a finekhez s gyönyörű cikkben 
emlékszik meg tapasztalatairól. 

Tehát mégis vannak rokonaink 
s még hozzá előkelő müveit nem-
zetek, akiknek rokonszenvére el-
szigetelt helyzetünkben számit ha-
tunk s akiknek segítő karja min-
denkor mellettünk álland valahány-
szor azt a körülmények megkí-
vánják. 

S mindezt csupán azért emiit-
jük fel, mert ez a kiváló cikk ak-
tualitást szerzett ismét annak a kér-
désnek, hogy a magyar nemzet ro-
konait kikutassuk s velük a kon-
taktust megteremtsük. Egyetlen 
nemzetnek sincs annyira szüksége, 
hogy jóbarálok, rokonlelkekre szert 
tegyen, mint épen a magyar nem-
zetnek. Elszigetelten áll Európa 
közepén. Körülövezve a gyűlölködő 
szláv gyűrűvel, leigázva az osztrák 
nép fensöbbségétől, gazdaságától s 
vértezetlenül azok ellen a temér-
dek támadások ellenében, melyek 
napról-napra érnek a világ minden 
részéből. S tudva ezen körülményt, 
érezve ezen egyedülvalóságunkat 
nem kapva kell kapnunk a finnek 
rokonságán s nem minden eszközt 
kell megragadnunk, hogv e kiváió 
rokonainkkal a rokoni kapcsolatot 
erősítsük, barálságot előmozdítsuk 
s azt tápláljuk ?! S vájjon mi tör-
ténik? Egyetlenegy lépéssel sem 
viszik előbbre ezt a reánk nézve 
íontos kérdést, senki sem vállalko-
zik, hogy tudományos, modern ala-
pon igazolja a finn-magyar rokon-
ságot, hogy végre napnál világosab-
ban álljon mindenki szeme előtt. 

hogy csakugyan a finnek és ma-
gyarok egy anyatőböl származnak 
s hogy vérrokonságuk elvitázhatat-
lan. De mig a finn a svéd behatás 
következtében a svédekkel asszimi-
lálódott nyelvben és szokásokban, 
addig mi a szláv gyűrűtől körül-
övezve s török-tatár rabságban 
szenvedve ezeknek nyelvéből vet-
tünk át olyan fogalmakat, melye-
ket ezen idők alatt volt alkalmunk 
megismerhetni. De a vérünk, a kül-
sőnk s a nyelvünk alaptörvényei 
azonosok. A külsőben szokásokban 
meglátszik a vérszerinti kötelék s 
ezt kell igazolnunk, minden ren-
delkezésünkre álló erőnkkel s esz-
közzel, ez volna hivatása tudomá-
nyos egyesületeknek, melyeknek 
elegendő anyagi áll rendelkezésekre e 
fontos kérdések megoldását illetőleg. 

De természetesen semmi sem 
történik. Mineden megy a maga ut-
ján s ha a véletlen e nagy jótevőnk 
közre nem működne akkor bizony 
nagyon sokáig kellene várakoznunk 
arra, hogy a reánk e lőnyös viszo-
nyok kiderüljenek. Olyan sokáig, 
ameddig talán e szerencsétlen nem-
zet beleolvad az öt környézók ve-
szedelmes asszimiláló képességébe^ 

VflJbfl BflLINT (JTODfl tf SZENTESI LflP 
[7] KÖNYVNYOnbfl Jfl L§ 

SZENTES, KOSSUTH-TÉR 4. SZ. " 

W: I P ( 

Könyvek Gyászjelentések Levélpapírok, 
HirlapoK Levelezőlapok, Névjegyek, 
HeghivóK Költségvetések, Étlapok, 
Számlák Vonalozott Cégkártyák, 
Borítékok nyomtatványok Árjegyzékek 
és egyáltalán mindenféle könyvnyomdai 
munkák a legolcsóbb árszámitás mellett 

készíttetnek-

Pontos és tiszta Kiállítás. 

Ukjadóhiv 
Kossuth-tér 

ivatalaü 
r 4. szám. | 

Szerkeszti: 

br. Merczegh József 

felelős szerkesztő. 

Kiadja: 

Vajda Bálint Utóda 
könyvnyomda. 

ö " 
hirdetni is e lapban érde-
mes, és itt a legolcsóbb^j 

Nyomatott Vajda Bálint Utóda könyvnyomdájában Szentes 




