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DK. HERCZEGH JÓZSEF 
felelős szerkesztő. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 
(ref| bérház), ide intezendőkga lapot erdeklőu mirdenféíe 

küldemények hirdetési és* előfizetésig dijak.^fc "gg 

Ennek a lapnak szerkesztőjét, a szerkesztés miatt Csongrádvármegye 
főispánja 389. számú határozatával vármegyei állásától felfüggesztette. 

Ezt a lapot Szentes város terein és utcáin árulni tilos! Legutóbb is 
elkoboztak! E helyeken mindenki ingyen kapja! Itt az árát senki 
se fizesse meg! A két fillért ehelyett dobja a vakok részére elhelyezett 

perselyek valamelyikébe! 

Ausztria nvúz bennünket. Egész 
gazdasági politikája is a kiaknázásra 
van alapítva. 

Mi látjuk ezt. Mi írjuk ezt na-
ponta. A bajok orvoslására azon-
ban bizony kevesen sietnek, sie-
tünk . . . 

A „szomszéd" rombol, pusztit. 
Ipart. Kereskedelmet. Mindent. 

Mi pedig összetett kezekkel, 
behunvott szemekkel nézzük mind-
ezt. Mindent. 

Amikor cselekedni kellene. Ami-
kor végre valahára már tennünk 
kellene. Feladatul kitűzni, legalább 
hazánk — közgazdaságának tel-
virágoztatását . . . 

Ám, nagy bajunk van. Hiány-
zik belőlünk itt is, mint sok más 
téren is, a lüktető erö. A kereske-
delmi szellem. Meg a többi. Es a 
többi hasonló. 

Még csak a fiatalságunkban 
sincs meg a hajlam erre. Ezekre. 
Legkevésbé a közgazdasági pályák 
iránt nincs bennük semnn. 

A szülők vájjon az okai en-
nek ? Ezek ölik ki mindjárt csirá-
jában ezt a hajlamot? 

Igen. Ezek. Akik az iskolás 
gyermeknek, aki bizony legkevésbé 

gondolja meg a jövőt, a jövendő 
pályát, mondják, mondogatják el 
annyiszor: „te fiam, ügyvéd, orvos, 
katona stb. leszel, semmi más!w 

Hát a gyereknek az ily szó 
imponál. Az ilv szó jelszó lesz 
neki. Jelszó, amely mellett folytat-
ja az ő — göröngyös tanulmány 
útját. 

A jóra. a jó útra való buzdí-
tások között csak az nem hangzik 
szülők ajkáról, hogy te fiam, ke-
reskedő, vagy iparos leszel. 

Hogy is hangzanék el ez ? 
A szülők ajkáról? Akik lené-

zik ezt a foglalkozást. Akik. dehogy 
is hinnék el, hogy fiaik ezekkel a 
foglalkozásokkal egyáltalában meg-
vethetnék a — jövendő Magyar-
ország alapját! 

így van. Hiába mondunk mást. 
Nem az ifjúság itt a hibás. Maguk 
a szülők itt a hibások. 

Mert sok gyermekben, sok ifjú-
ban — magunk tapasztaljuk — meg 
van, meg volna a hajlandóság az 
ipari, a gazdasági pályák iránt. Ha-
nem a szülők a mindenható, a tu-
dományos fokra vágyódnak!? 

Ki hát a hibás? 
A szülő. 

Van eset, van példa rá sok-
sok, mely mind bizonyítja, hogy 
mennyire irtózik a mai ifjúság a 
kereskedelmi és ipari pályáktól, 

íme egy a sok ezer közül: 
Egy gazdag uri embernek volt 

egy fia, aki a gimnázium negyedik 
osztályába járt, de az év végén el-
bukott vagy hat tantárgyból. Mikor 
haza jött az ifjú a bizonyítvánnyal, 
azt mondta neki az atyja: „No 
most már inasnak adlak, tovább 
téged nem érdemes taníttatni." A 
gyermek erre megijedt s fogadást 
tett, hogy tanulni fog szorgalmasan. 
Az apa ebbe persze nagy bölcsen 
beleegyezett, megsajnálva az ő sze-
gény fiát. Persze ez megismétlődött 
minden év végén. S ahelyett, hogy 
apja bölcsen cselekedett volna, lett 
a fiúból egy naplopó, csavargó. 

íme a példa. Egy megtörtént 
példa. 

Ebből is láthatjuk, hogy a fiút 
mai napság már csupán büntetés-
képpen küldik e pályákra. 

„Iparos leszel, ha nem ta-
nulsz!u Ezzel buzdítanak az or-
szágban ezer és ezer gyermeket a 
tanúlásra. 

Ez „átok"-lói való félelmében 
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viszi keresztül a „tanúláa*-1 ezer 
és ezer fiú. A legnagyobb erőmeg-
feszités árán. A legnagyobb és a 
legokszerűtlenebb megter keltetés 
árán. 

Ezért adják a szülők az ő gyer-
mekeiket a „ t u d o m á n y o s " pályákra, 
akkor — mikor rengeteg sok ta-
núit ember cserélne az iparossal 
pályát. 

És azt hiszik, hogy az ipari és 
kereskedelmi pályáknak ez a meg-
vetése csak az úgynevezett v úri" 
körökben talál visszhangra? 

Nemcsak. A szegényebb osztá-
lyokban is. 

Máma már a szentesi iparos, 
földmiveiő is tudományos pályára 
adja a fiát, hogy „úr u legyen ott 
belőle. 

És mi lesz evvel a „ v é g z e t t " 
itjúval. Akkor is, ha elvégzi a tu-
dományos pályák egész sorozatát? 1 

Mikor kész már mindezekkel? 
A saját munkájával keresett 

kenyér fogja őt eltáplálni? 
Fenét. Legfeljebb valamiféle — j 

alamizsna. 
S meggondolják-e mindezt a 

szülők, mielőtt szeretett gyermekei-
ket a „ p á l y á k " nehéz ösvényeire 
elbocsájtják, kidobják? Gondolkoz-
nak-e vájjon komolyan azon a szü-
lők, hogy a „pályák" között kedves 
gyermekeiknek csakugyan melyik 
is lenne a legalkalmasabb ? Jövendő 
boldogságukat melyikkel is alapit-
hatnák igazájában meg ? 

Gondolkoznak-e azon a mai 
szülők, hogy fiaiknak oly sokszor 
itt, Szentesen is, épp azt az útat 
jelölték már meg, mellyel álló-
pontra jutottak ? Célt vesztettek ? 
Csalatkoztak ? 

Gondolkoztak-e már azon a 
szülők, hogy Magyarország ipara 
és kereskedelme igy nem fog fel-
virágozni? Ha az ipari és kereske-
delmi pálya fölvirágoztatásán ők is 
„/7y odaadóan" dolgoznak? 

Pedig, ha elérnénk azt, hogy ! 
Magyarország ipara és kereskedeí-
me azon a fokon, magas fokon ál-
lana, mint a nyugati államoké, ak-
kor bátorsággal elmondhatnánk a 
legnagyobb magyarral, Széchényi 
Istvánnal, hogy „Magyarország nem 
volt, hanem lesz!" 

S hogy — Ausztria nem soká 
lesz. Legalább is nem soká lesz — 
ennyire úr telettünk. 

POLITIKA 
Azokból a tudósításokból, a 

melyeket a kormány politikáját tá-
mogató lapok a nemzeti munka-
pár eszmecseréjéről adtak ki, a liáz-
szabályrevizió kérdése csillan ki 
uralkodó pontként. 

A munkapárti beszélgetések 
mintegy aláfestik azokat a nyilatko-
zatokat, amelyeket a miniszterelnök 
a Ház ülésén Ráth Eendre in-
dítványának megokolása kapcsán 
tett. 

Mi itt a kérdés ? Ráth Endre 
azon a tapasztalaton okulva, hogy 
a kormány szemmel láthatóan mibe 
sem veszi az interpellációs jogot, 
indítványt terjesztett elő. Azt akarta, 
hogy utasítsa a Ház a kormány 
összes tagjait, hogy az interpellá-
ciókra azok előterjesztésétől számí-
tott harminc nap alatt kötelesek 
legyenek sorrendbe válaszolni. Azt 
célozta hatékonyabban, a mit egyéb-
ként a házszabályok kettőszáznegve-
dik szakasza is. előír, hogy a minisz-
ter az elóterjesztelt interpellációra 
rögtön is válaszolhat, különben har-
minc nap lefolyása alatt nyilatko-
zik. Volt a Ráth-féle indítványban 
egy nyolcnapos terminus is, arra, 
hogy a miniszter ezalatt az idő alatt 
kötelts bejelenteni okát annak, ha 
egyik vagy másik interpellációra a 
harminc nap folyamatán nem vála-
szolhat. Ezt a mondatát az indít-
ványnak Ráth törölte, mert érezte, 
hogy ezzel már belenyúlna a ház-
szabály módosításának, ugv látszik, 
már most is igen kritikussá váló 
kérdésébe. 

És a miniszterelnök mégis a 
házszabályok körül mondotta el 
válaszát, olyan izzó hangulatban, a 
mely, megállapítjuk, átszármazott 
pártjára is. Nem sok híja és a mun-
kapárt ebben a szenvedélyében 
kész volt volna intésre talán még 
az elnököt is leszállítani magas he-
lyéről. 

Kategorikusan jelentgette ki a 
miniszterelnök, hogy ő és kormánya 
csak rövid kérdésekre adnak fele-
letet, mert amit az ellenzék mivel, 
fölér formalizmussal. 

Fokról-fokra emelkedett a mi-
niszterelnök hangja és tábora nagy 

hanggal vele ment érzésben is. Erő-
vel csattantotta ki, hogy itt az el-
lenzék a házszabályokkal most visz-
szaél és csakhamar hozzátette, hogy 
ugyan miként is felel a nemzet előtt 
az ellenzék cselekedetiért. amelyek-
kel a parlamenti élet egész műkö-
dését zavarba hozta. 

Orkánszerü taps kisérte a mi-
niszterelnök kijelentését és az ellen-
zékből önkéntelen tört ki a kor-
mánypárti szenvedélyek ilyetén ha 
talmas hullámzására a fölkiáltás: 

— Itt készülődés fo ly ik! Az 
erőszak e lője le l 

Az ellenzékről Polónyi Géza 
szólt hozzá a miniszterelnök nyilat-
kozatához. Viharzás fogadja a jobb-
oldalon már a jelentkezését is és 
lárma kísérte szavait, amelyekkel 
visszautasította a házszabályokkal 
való visszaélés vádját, amely sze-
rinte az elnökséget is éri, mert hi-
szen a házszabályokat az e lnökség 
alkalmazza. 

A folyosóra is kivert a szenve-
dély és a kormánypárt tagjai cso-
portokba verődötten a házszabályok 
szigorításáról beszéltek délben is 
ugy, mint este. 

* 

A horvát helyzetet, kapcsolato-
san Tomas ics Miklós bán tényke-
déseivel. a Kossuth-párti Mezzősy 
Béla vetette fel majd pedig a Justh-
párti Polónyi Dezső folytatta az ak-
ciót. A vádak zuhataga ömlöt t ez-
úttal is Tomas ics Miklós bánra, 
anélkül, hogy Khuen-Hédervári Ká-
roly gróf miniszterelnök szükséges-
nek tartotta volna a válaszadást. 
Az ellenzék elhatározta, hogy a hor-
vát bán dolgát mindaddig szőnye-
gen tartja, amíg a miniszterelnök 
nem felel. 

* 

Tegnap előtt Lukács László 
pénz és kereskedelmi miniszter, teg-
nap pedig Zichy János gróf vallás-
és közoktatásügyi miniszter járult 
a király elé kihallgatásra. Bár mind 
a két kormányférfiról azt j e l e n t i k 

félhivatalosan, hogy t á rcaügyekben 
járultak az uralkodó elé, politikai 
körökben mégis a rendesnél na-
gyobb jelentőséget t u la jdon í tanak 
ennek a két kihallgatásnak, ami 
egyébként a mind élesebbé váló 
politikai helyzetből folyik is. Lukács 
László miniszter már vissza is ér-
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kezett Bécsből, Zichy János grófot 
estére várják Budapestre. 

A politikai diskusszió előteré-
ben állottak a miniszterelnöki nyilat-
kozatok. Mind tisztábbá válik, hogy 
a kormány a házszabálymódositást 
célozza mindenek előtt, hogy, amint 
ezt megirluk, ezen a réven azután, 
ha lehet, súlyosabb tartalmú véd-
erőjavaslatot hajtson keresztül a 
parlament retortáján. Plósz Sándor 
volt igazságügyminiszter, értesülé-
sünk szerint, éppen most a házsza-
bály kérdésében nagy tanulmányon 
dolgozik, amely egyik bázisa lesz a 
reformnak. 

A bécsi lapok igen élénken fog-
lalkoznak ma a politikai helyzettel. 
A Neue Freie Presse Budapestről 
keltezetten azt is jelenti közönségé-
nek, hogy Khuen-Héderváry Károly 
gróf pénteki beszéde nemcsak a pár-
tot lelkesítette fel óriási tünteté-
sekre, hanem a karzati közönség is 
elragadtatta magát és ugy éljenzett, 
hogv a terembiztosoknak kellett 
közbelépniük. A budapesti lapok or-
szággvülési tudósításaiban ennek az 
incidensnek nyomát nem láttuk, de 
nincs benne a hivatalos Értesítő-
ben sem, pedig ha tényleg igy esett 
volna, akkor az elnök mindenesetre 
közbelép és rendreutasította volna 
a karzati hevülőket. Ami egyébként 
nincs, hát megeshetik, mert csodák 
nincsenek és rendelésre is lehet ám 
inszceniálni ilyet. 

Az ellenzék folytatja akcióját, 
a j övő héten azonban két ülés lesz 
csupán, mert a király nevenapja és 
az aradi emléknap miatt szerdától 
vasárnapig bezárólag szünetel a Ház. 

A „SZENTESI LAP„-ot 
a következő kereskedő urak üzle-
teiben is beszerezheti a mélyen 
tisztelt o lvasóközönség: 

Bartha Sándor br. Haruk-
ker-, Erlich Róza utóda 
Kossuth-utcai; Molnár 
Géza Kispiae-, Dobos Mi-
hály Rákóci-, Róza Péter 
Rákóci-téri; Kecse Nagy 
Imre Stammer Sándor- és 
/élenfi Antal Soós-utcai 

kereskedésében. 

Törvényhatóságok 
az ellenzék mellett. 
A véderöjavaslatok eilen. 

— Saját tudósítónktól. — 

A törvényhatóságok obstruk-
cióellenes állásfoglalásával szemben 
egyre több megye és város hoz oly 
határozatot, amely a véderöjavas-
latok nagy terheit az országra nézve 
elviselhetetlennek tartja és helyesli 
az ellenzéknek azok ellen irányuló 
harcát. így nagy megelégedést kel-
tett ellenzéki körökben, hogy teg-
nap Hajduvármegye és Kolozsvár 
város Ítélte el a katonai javaslato-
kat s kimondta, hogy az obstrukció 
jogos parlamenti eszköz,szerdán pedig 
Hódmezővásárhely és Szilágvvár-
megye csatlakozott az ellenzéki küz-
dők táborába. Az ujabb törvény-
hatósági megnyilatkozásokról itt 
következnek részletes jelentéseink: 

Hódmezővásárhely város tör-
vényhatósága szerdán közgyűlést 
tartott, amelyen tárgyalta a verseci 
átiratokat. Dr. Cicatricis Lajos nagy 
erőfeszítéssel dolgozott, hogy az 
obstrukció-ellenes átiratoknak több-
séget szerezzen, ez azonban dacára 
annak, hogy az összes tisztviselők 
a munkapárttal szavaztak, nem 
sikerült. A városi tanács javaslata 
az volt, hogy a törvényhatóság itélje 
el az obstrukciót. Kun Béla ország-
gyűlési képviselő másfél óra hosszat 
tartó beszédben az ellenzék harcá-
nak jogosultságát bizonyította. End-
rey Gyula volt képviselő hasonló 
szellemben szólott és előterjesztette 
a következő határozati javaslatot: 

Hódmezővásárhely törvény-
hatósági bizottsága a verseci és 
Selmecbányái átiratok fölött 
megbotránkozással napirendre 
tér és kimondja, hogy az or-
szággyűlési függetlenségi pár-
toknak a katonai törvényjavas-
latok ellen indított parlamenti 
harcát teljesen jogosnak tartja, 
azt helyesli s a magyar nem- I 
zet érdekében annak diadalát 
kivánja. 

Az elnök ezután elrendelte a 

szavazást, amelynek eredménye az 
lett, hogy Endrey javaslatát 99 sza-
vazattal 85 ellenében elfogadták. 
Az ellenzék győzelme a városban 
nagy lelkesedést keltett. 

Szilágvmegye szerdai közgyű-
lésén tárgyalta Versec obstrukció-
ellenes átiratát. Az állandó választ-
mány javaslata az volt, hogy Ver-
sec mindhárom inditványa fölött 
térjenek napirendre. A javaslathoz 
egyedül báró Wesselényi Miklós 
koronaőr szólt hozzá, aki szintén 
azt javasolta, hogy az átiratokat 
tegyék irattárba. A közgyűlés ehez 
egyhangúlag hozzájárult. 

A jegyzi mint rendőr im 
A sokat emlegetett közigazga-

tási reform fogalomhatárai, minél 
tovább halogatják annak modern, 
gvors keresztülvitelét, annál inkább n . 
tágulnak és amennyivel késleltetik 
az adminisztráció szervezetének, lé-
nyegében az uj idők szelleméhez 
mért reformálását, annyival súlyo-
sabbá, lehetetlenebbé teszik a köz-
igazgatási tisztviselőknek a válto-
zott, fejlődött igények kielégítését. 
Mert a sebesen gördülő élet min-
den nap több-több kívánalmat for-
mál a közigazgatás teljesítő képes-
ségével szemben, az ujabb és ujabb 
találmányok, lépten-nyomon felve-
tődő reformeszmék csak szüntele-
nül nagyobbítják azt a terrénumot, 
amelyen a közigazgatás segitó, el-
lenőrző működésére szükség van. 
Ma már jelszóvá vált a közigazga-
tási reform, amelv mögött helvet 
talál minden elégedetlenség, minden 
jobb jövendő utáni vágy, amely 
egyrészt a nagyközönség, másrészt 
a közigazgatási tisztviselők lelké-
ben él, ma már olyanformán áll a 
dolog, hoey egymáshoz régi szem-
pontból igen távol álló fogalmakat 
békés, produktív szomszédságba le-
het hozni a közigazgatási reform 
érdekkörében, amelyben sok olyan 
eszmét össze tudunk egyeztetni a 
lehetőséggel, melyről régi állapotok 
mellett álmodni is alig lehetett. 

Ilyen eszmék közé tartozik töb-
bek között a községi jegyző rend-
órbiráskodási joga, amely a mai 
hivatali és képesítési viszonyok 
mellett ugyan jámbor vágyakozás, 
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de a közigazgatás reformálása könv-
nyen teremthet olyan helyzetet, 
hogy szükséges közérdekké válik. 
Mert nézzük csak meg a dolgot 
közelebbről . . . Mi szükséges ahoz, 
hogy a községi jegyző ilyen rend-
órbiráskodási jogot gyakorolhas-
son? Első sorban jogászi képzett-
ség, másodsorban idő. 

Ami a jogászi képességét illeti, 
a közigazgatási reformnak úgyis 
egyik sarkalatos tétele a képesítés 
emelése, illetőleg az egységes köz-
igazgatási képesítés megalkotása. 
Előtérbe kerül itt mindjárt a jegy-
zői képesítés kérdése. Mindinkább 
fontos állami érdekként kezdik el-
ismerni a községi elet helyes, töké-
letes vezetését. Állami életünk sok-
sok bajának főokozójában ugyanis 
a községi viszonyok mostoha össze-
visszaságát ismerték fel intéző kö-
reink. Régente még ugy-ahogy he-
lyes irányítás nélkül is elvegetálta 
községi organizmus, de a mai szo-
ciális és gazdasági világítás mellett 
hatalmas formában domborodik ki 
a szakszerű, tökéletes községveze-
tés fontossága. A községi elöljáró-
ságnak egy újszerű kötelezettsége 
kerül igv felszínre, amely mig nagy-
tömegű, fontos munkát ad, addig 
világos fejű, képzett, széles látó-
körű elmét kiván. Ám más tekin- , 
tetben is annyi felől van sulvos 
kötelezettségekkel igénybe véve a 
községi vezető, jelesen a községi 
jegyző, hogy kívánatos őt a lehető 
magasabb elméleti, tételes képesí-
téssel ellátni. Mikor megállapítjuk, 
hogy ez a magasabb kepesités min-
den bizonnyal a jogi végzettség lesz, 
okkal kérdezhetjük azt is: Miért ne 
felelhetne meg ez a teljes jogi ké-
pesítéssel ellátott jegyző a rendőr-
bíráskodás kötelezettségének is? 

Másik szükségletként fentebb az 
időt tüntettük fel. A községi jegyző 
képtelenül nagy elfoglaltságára gon-
doltunk itt, arra a szörnyű munka-
halmazra, amelyet törvények, ren-
deletek egész légiója utal a jegyzői 
irodába. Ám ezen is segít a köz-
igazgatási reform azzal, hogy az adó-
ügyködést és a végrehajtásokat ki-
kapcsolja a jegyző hatásköréből, 
így tetemes időhöz jut az adónyü-
göktől megszabadult jegyző és min-
den fennakadás nélkül elláthatja a 
rendőrbiráskodást. 

Vessünk egyébként szempíllan-

végett. Na azután végre megszen-

tást a rendőrbiráskodás mai álla-
potára, hogv belássuk, mennyire in-
dokolt a jegyzőnek rendőrbirásko-
dási hatáskörrel való felruházása. 
Községekre nézve a járási szolga-
bíró, illetőleg a felhatalmazott szol-
gabíró gyakorolja a rendőrbirásko-
dást, amely igv mai formájában 
képtelenül sok vesződséggel, Írás-
beli munkával jár. A községi elöl-
járóság megteszi a följelentést, ter-
mészetesen írásban. A főszolgabíró 
kiadja az idézéseket. A községnél 
iktatni, kézbesíteni kell őket s a 
vétivet visszaküldeni. A följelentett 
megjelenik a tárgyaláson és termé- ! 
szetesen védekezik. A főszolgabíró 
kiadja az iratokat: nyilatkozzék az 
elöljáróság, mi igaz a védekezésből ? 
Visszamegy a je lentés azzal, hogy a 
kihágás tényleg megtörtént. A fő-
szolgabíró meghozza az Ítéletet és 
ismét a községhez kerülnek az ira-
tok Ítélet kihirdetés végett. Kihir-
detés után visszamegy az iratcso-
mag. Elmúlik a fölebbezési határ-
idő s a főszolgabíró elrendeli az 
Ítélet végrehajtását. Persze az ira-
tok vándorolnak. A pénzbírság be-
hajthatatlan, miért is immáron tisz-
teletreméltó nagyságúra nőtt akta-
csomag a főszolgabíróhoz kerül 
vissza a pénzbírság átváltoztatása 

bíróságok föltételes Ítélkezési jogát, 
nézzük az alkoholistákról alkotott 
amerikai lex Pollard-t, amely egyik 
legmelegebb szivre valló és legmé-
lyebb belátásról tanúskodó törvény-
hozási intézkedése minden időknek. 

Ma még érdekes, a maga nemé-
ben nagy horderejű, de csak elmé-
leti értékű kérdés a jegyző rendőr-
bíráskodási joga, ám ha a közigaz-
gatási reform megteremti a kedvező 
helyzetei, mihamar megkapja e kér-
dés a maga gyakorlati* súlyát, je-
lentőségét is és akkor már csak 
egy lépésnyire van a megvalósu-
lástól. 

Az Első Szentesi 
Kenyérgyár 

k e n y é r á r a i : 

fél l>a r ii a 13 Itr* 
feliéi* 15 Itr. 
kilogrammonként. Viszontelárúsitóink is 

ezen az áron árusítják. 

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

üzletünkben. 

HÍREK 
ved a bűnös. De csak a bűnös va-
j o n ? S a rengeteg munkát végző 
főszolgabíró és községi elöljáróság 
nem? 

A büntető novella hozott volna 
némi egyszerűséget és rövidséget a 
kihágási bíráskodás teren. h a o i y i l -
luzóriussá nem tenné az egyszerű-
séget és rövidséget a vádlott ama 
joga, melyszerint az ügyet pár szó-
nyi kívánságával rendes eljárásra 
terelheti. S akkor ismét jön a ten-
gerikigyószerü rendes eljárás. 

Mennyivel egyszerűbb, rövi-
debb, közvetlenebb és gyorsabb 
volna a jegyző rendőrbirói ítélke-
zése I És még e g y e t : méltányosabb 
is. A jegyző közvetlenül a magán-
életben ismeri a feleket, világos, 
nyitott előtte sok olyan titkos ru-
gója az emberi cselekedetnek, amely 
a legszabatosabb jogászi elmeél előtt 
is hozzájárulhalatlan a helyi viszo-
nyok és egyének ismerete nélkül. 
A méltányosság és belátás ugvis 
mindinkább hódit nálunk is, a kül-
földi jogban is. Nézzük nálunk a 

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

— S z é k e l y Mihály S z e n t e s e n , 
Csallány Gábor, múzeumunk agilis 
őre S z é k e l y Mihály aviatikust 
szeretné megnyerni Szentesen egy 
kis röpködésre. Mint értesülünk, a 
kitűnő magyar aviatikus hajlandó 
is volna szarvasi légi útja alkalmá-
val Szentesen leszállani. E tárgyban 
már levelet is irt egykori osztály-
társának, S z a k á i Antal dr.-nak, 
csak az a kérdés, hogy a majdan 
megalakulandó rendező-bizottság a 
kért 1000 koronás minimális tisz-
teletdijat biztositani tudja-e a kiváló 
magyar pilótának. Azt hisszük, ügyes 
rendezéssel ezt az összeget biztosí-
tani lehetne s ezzel városunk kö-
zönsége hozzájárulna Székely ma-
gyar repülőgépjének előállítási költ-
ségeihez. A tiszta jövedelem bizo-
nyos hányada a szentesi múzeum 
javára esne. — Székely most Bécs-
ujhelyen tartózkodik az osztrák 
aviatikai telepen. 
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— Tanulmányut. Csongrád várme-
gye történelmi és régészeti társulata 
képviseletében C s a 11 á n y Gábor mu-
zeum igazgató fog részt venni a mu-
zeumok és könyvtárak országos taná-
csának Nagyváradon tartandó ülésen. 
Csallánynak két figyelemre méltó indít-
ványa lesz előterjesztve e kongreszusson 
a kórházi könyvtárak létesítése és a vi-
déKÍ muzeumok fejlesztése tárgyában. 
Bővebbet ez ügyről a jövő számunkban 

— Elhalasztott közgyűlés. Mint-
hogy a helybeli állami főgimnázium se-
gítő-egyesületének folyó évi szeptember 
25-ikére egybehívott évi rendes közgyű-
lése nem volt határozatképes, a közgyű-
lés ugyanazzal a tárgysoiozattal e hó 
9-én, azaz hétfőn délután 3 órakor fog 
a szoKott helyen megtartatni s a meg-
jelenő tagok számara való tekintet nél-
kül jogérvényesen határozni. E közgyű-
lésre az érdekelt tagok ismételten meg-
hivatnak. — Az elnökség. 

— Látogatás a múzeumban. Mint 
értesülünk, e héten dr. P o r s t Kálmán 
a kiskunfélegyházai gimnázium igazga-
gatója Szentesre érkezik s magával hozza 
a kiskunfélegyházai gimnázium hatodik 
osztályának növendékeit, hogy Csongrád 
vármegye muzeumát megtekintsék. 

— A szegény menház. A szegény 
menház üres, ápolúja, gondozója, élei-
mezője is lemondott az ő állásáról. F a-
z e k a s Antalné a neki juttatott koszt-
pénzért nem tudja élelmezni a szegény 
benelakókat. — A főispán javaslata alap-
ján hozott képviselőtestületi határozat 
alapján, az üres menházi épületet az 
alsórét—újtelepi iskola illetőleg kisded-
ovoda fogja elfoglalni. 

— A helybeli kölcsönös segélyzö 
szövetkezetben a legközelebbi heti be-
fizetés, tekintettel zsidópolgártársaink 
nagy ünnepére, nem holnap, hanem 
utána való kedden, azaz október har-
madikán lesz. 

— Kereskedőinknek. A kereskedő 
tanonciskola vezetősége tisztelettel hivja 
fel kereskedőink figyelmét arra, hogy 
akik kereskedő tanoncaikat a kereskedő 
tanonciskolába még nem Íratták be, — 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi-
niszter urnák 1897. 25314. s?. a. kelt 
rendelete értelmében beíratni szíves-
kedjenek. A beiratás mindennap — va-
sárnap kivételével — a református köz-
ponti elemi iskola emeleti termében dél-
után 5—7 óráig végzi a tanonciskola 
vezetősége. A tanitás megkezdődött ; az 
első osztályba járó tanoncok hétfőn, 
szerdán, és pénteken d. u. 5—7 óráig, 
a második osztályba járók kedden, csü-
törtökön és szombaton d. u. 5—7 óráig 
kötelesek pontosan megjelenni a taní-
tási órákon. Egyúttal arra is felhívja a 
vezetőség az igen tisztelt kereskedő 
urak figyelmét, hogy tanoncaikat ren-
desen és pontos küldjék az iskolába, 
mert máskülönben a mulasztás a sza-
bályzat értelmében előirt büntetés alá 
esik. — A kereskedő tanonciskola veze-
tősége. 

— Kultura. Most jelent meg ennek 
a bámulatosan fejlődő folyóiratnak a 
12-ik száma, amely újra csak arról tesz 
bizonyságot, hogy a Kultura messze 
megelőzi mindazokat a szépirodalmi és 
művészeti lapokat, amelyek a monar 
chiában megjelennek. Komoly, tartal-
mas cikkei, élvezetes novellái, nívós 
versei, terjedelmes irodalmi, művészeti 
és színházi cikkei kétségtelenül beiga-
zolják azt, hogy a művelt családnak 
olyan lapja a Kultura, amely minden 
irányban kielégítheti azt, aki a modern 
és egész ízében magyar művelődés iránt 
érdeklődik. És a szellemi részt minden-
ben erősiti az a pazar, fényes kiállítás, 
ameh folyton ujabb és ujabb meglepe-
tést tartogat olvasói számara. — Ezt a 
két erősséget méltányolta fővárosunk-
nak legelőkelőbb művészi egyesülete, a 
»Művészház« is, amely kétezer példány-
ban fizetett elő a Kultura folyóiratra, 
hogy azt tagjai részére tagilletmény 
gyanánt adhassa. — A Kultura előfize-
tési ára évnegyedenkint 5 korona. — 
Megrendelhető Röttig Gusztáv és Fia 
kiadóknál Sopron. 

— Hogyan lett Dörmögő Dömötör 
b a j n o k k á ? A kitűnő mackó, aki már 
mindenféle mulatságos szerepben mu-
tatkozott be a »Jó Pajtás« olvasóinak, 
most uj vállalkozásra adja magát: sport-
e nber lesz és bajnoki címre törekszik. 
Sok kacagtató kaland fogja ezenközben 
érni, amelyeket most kezd elmondani 
képes gyermeklapja, a »Jó Pajtas« októ-
ber 1-i számában Sebők Zsigmond. — 
Ugyané számban kezdődik Móricz Zsig-
mond pompás párbeszédes tréfája Egy 
kis séta a helvarosban címmel; Endrődi 
Sándor kedves verset irt, Sebők Zsig-
mond cikket a vértanú Vécsey tábornok 
kézcsókjáról, mellyel Damjanicstól a vér-
padon elbúcsúzott. Egy sorozat a világ 
legszebb meséiből is most kezdődik. — 
Garay Ákos pompás képet rajzolt Lam-
pérth Géza verséhez, Benedek Elek ver-
set irt, egy uj rovat Kis diákok leveleit 
közli, Fanigo Géza kitűnő képet festett, 
Schöpflin Aladár a villamos világítást 
ismerteti élénk formában, Szabóné No-
gáll Janka elbeszélést irt, Mesemondó 
bácsi mulatságos mesét mond. Uj re-
gény is kezdődik. Benedek Elek pom-
pás műve. A Kis Krónika rovat aktuali-
tásai, rejtvények é* szerkesztői izenetek 
egészítik ki e szám gazdag és változa-
tos tartalmát. — A »Jó Pajtás«-! a Frank-
lin-társulat adja ki; előfizetési ára ne-
gyedévre 'i korona 50 fillér, félévre 5 
korona, egész évre 10 korona. Egyes 
szam ára 20 fillér. Előfizetéseket elfogad 
s kívánatra mutatványszámokat küld a 
»Jó Pajtás« kiadóhivatala Budapest, IV., 
Egyetem-útca 4. sz. 

— Fogorvos. K o v á c s J. a fog-
és szájbetegségek speciálistája, ki már 
évek óta látogat el városunkba, meg-
érkezett és működését megkezdte. Kéri, 
ama fogbetegeket, kik segítségét igénybe 
óhaj t ják venni, őt mielőbb felkeresni, 
mert vannak műtétek melyek hosszabb 
időt igényelnek. — Lakik : Petőfi szálloda 
9. szám. 

— Magyarország legnagyobb és 
legelterjetebb lapja a Pesti Hírlap az 
uj október—decemberi évnegyed küszö-
bén felhívja a magyar olvasóközönség 
figyelmét a következőkre: A Pesti Hír-
lap napról-napra a legnagyobb ter je-
delemben, tehát legbővebb tartalommal 
jelenik meg ; naponkint 10—10—20 ol-
dallal is többet ad, mint más lapok ; te-
hát járatása egyenlő előfizetési ár mel-

lett legelőnyösebb. Hogy ma kétségtele-
nül a legelterjedtebb lap, amennyiben 
példányszama a legnépszerűbb boule-
vard-lapokét is felülmúl ja : az a hirdetők 
szempontjából fontos, lévén a hirdetés 
a Pesti Hírlapban a legcélravezetőbb. A 
Pesti Hírlap minden iranyban független, 
szókimondó, demokrata, "szabadelvű el-
lenzéki újság. A Pesii Hírlap munkatar-

sorába számítja hazánk legjelesebb 
és legkedveltebb íróit, kik közül kiemel-
jük Gárdonyi Géza, Molnár Ferenc, Hel-
tai Jenő, Szomaházy István, Abonyi Ár-
pád, Porzsolt Kálmán, Lux Terka, Szabó-
né-Nogáll Janka, Murai Károly, Szász 
Zoltán, Színi Gyula, Tömörkény István, 
Bokor Malvin Diplomata, Pásztor József 
és gróf. Vav Sándor neveit. A Pesti Hir-
lap speciális rovatai: Vasárnapi krónika, 
Hétköznapok, Kis komédiák, Kulisszák 
mögül, Pesti erkölcsök, Vidéki esetek 
(csupa mulattató tartalommal) s az Esti 
levél és Mindennapi problémák (aktuá-
lis társadalmi kérdések megbeszélése.) 
A Pesti Hirlao mindennap annyi szer-
kesztői üzenetet hoz, mint más lapok 
egész héten át, tehát a közönség igé-
nyeit e téren is legnagyobb mérvben 
elégíti ki. A Pesti Hirlap külön kedvez-
ményeket is nyújt előfizetőinek, ameny-
nyiben a Divat-^alon című kitűnő divat-
lapot kedvezményes áron rendelhetik 
meg és ingyen, karácsonyi ajándékul 
kapjak a Pesti Hirlap nagy képes nap-
tárát. A Pesti Hirlap 1912. évi naptárát, 
gazdag szépirodalmi és közhasznú tarta-
lommal, minden új előfizető is meg-
kapja, aki legalább október óta előfize-
tője lesz a lapnak. A Pesti Hirlap elő-
fizetési ára egy hóra 2 kor. 40 fillér, két 
hóra 4 kor. 80 fillér, október—december 
negyedévre 7 korona. A Divat-Salonnal 
együtt negyedévre 9 korona A Pesti Hir-
lap kiadóhivatala, hova az előfizetést leg-
célszerűbb postautalványnyal beküldeni, 
Budapest. V. ker. Váci-körut 78 szám 
alatt van. 

SZÍNHÁZ. 
„A Testőr" Szentesen. 
Péteken este M o l n á r Ferencnek 

»A testőr« cimű vígjátékával muta tko-
zott be K r é m e r Sándor szabadkai 
színigazgató társulata a Tóth József-
szinházban. — Az első előadást is ter-
mészetesen — f é 1 h á z mellett játszot-
ták. De ez a félház olyan volt, amely-
nek láttán a neves igazgató egy percig 
sem töprenkedett azon, vájjon megtart-
sa-e jókedvvel az előadást, vagy se. — 
Ez a »félház« vitte szerte a városba 
ugyanis másnap már azt a hirt, melyet 
egyik » s z ó v i v ő n k « szájából megfo-
galmazva imigyen hallot tunk: A K r é -
m e r társulatának »A t e s t ő r«-ben fel-
lépett tagjai, mindjár t eleinte olyan jól 
játszottak, hogy még szentesi embertől 
sem volt önfeláldozásnak tekinthető azt 
végighallgatni! 

Szerintünk, amely társulatnak az 
első előadása is ily élvezhető, kerekded 
és folyékony, mint a K r é m e r társu-
latának volt, annak a legkevésbé sem 
fájhat a feje azon, hogy pláne pár nap-
pal később, mikor már a tagok az úgy-
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nevezett » ő s s z e s z o k á s « folytán még 
az elsőnél is jobb és szebb előadásokat 
produkálhatnak, üres lesz a »ház«, amely 
a színész kedvét, akaratát, ambícióját — 
bárhogy duzzadna is — lerontja. 

Sőt jól fog menni a dolga most 
Szentesen K r é m e r n e k , az előjelek 
után. Különösen, ha minél többször fel-
lépteti T a l i á n Lászlót, különösen men-
nél többször fellépteti H a l a s i Mariskát, 
no meg L á s z l ó Gyulát, S e r f ő z i 
Etellal kapcsolatban, kiknek igazán 
művészi játékukban igazán gyönyör-
ködött az első este az egész publikum, s 
kik a le se szerepelt S z é c h i v e 1 
egyetemben, csodálatosan kedves és 
művészi vonásaikkal elsősorban kedvel-
tették meg magukat egészen a megje-
lent a közönség előtt — a levegőáje-
res folyósokon is. 

A ticser. 
Aki nem tudná, miféle szerzett az 

a ticser, annak a kedvéért ide irom. 
Teacher angol szó s körülbelül annyit 
jelent, mint a magyar tanitó. Sőt épen 
annyit jelent. A mi ticserúnk jobb sorsra 
érdemes buzgó vezetője volt annak a 
tanfolyamnak, amely ővele együtt öt ta-
got számlált. 

Ha valaki e fiatal gentleman után 
próbálná megítélni az egész ködös 
gentleman világot, tévútra jutna. A hír-
hedt angol flegmát ide való útjában bi-
zonyosan a La Manche csatornájaban 
ejtette s lelke a francia mezők könnyű 
párájából öltött magára uj vidámabb 
lepelt. 

Folytonosan mozgott, ugrált, mint 
egy elfáradhatatlan szöcske, irgalmatla-
nul köpuödve szemükbe a kimondha-
tatlan angol szavakat. — Berlitz módszer 
szerint. Ha az ablakon keresztül benéz 
valaki s látja az örökmozgó ticsert és 
az asztalnál nyugodt komolysággal ülő 
négy pupil-t (tanítvány), mérget vesz rá, 
hogy csak mi négyen vagyunk Albion 
fiai s a fentemiitett nyugodt komorság 
nem más, mint a legelőkelőbb angol 
hidegvér. Pedig nem az volt. Egysze-
rűen nem értettük a ticsert s bámultunk 
rá. Ez volt. 

Iamnyour teacher — mondta sok-
szor és mutogatott magara. 

Ahán — szólalt meg végre az egyik 
pupil, aki már harmadikszor fogott hozzá 
az english-hez — azt akarja tudtunkra 
adni, hogy ő a tanítónk, a ticser. 

Így hát megtapasztaltuk, miről van 
szó. Egy - vagyis négyhangu éljent ki-
áltottunk neki, had lássa, hogy tud tisz-
tességet a mokány kun is. S a ticser 
szó ugy belevésődött az emlékezetünkbe, 
hogy ha az összes angol szavakat elfe-
lejtenénk is, ez az egy megmaradna 
tudományunk fejfájának. 

Kis dologból lesznek a nagyok. 
Betűkből a szavak, szavakból a monda-
tok s ezekből a beszéd. Észre se vettük, 

egyszer csak beszéltünk angolul. Nem 
jobban, vagy talán úgyse, mint azok az 
apró gentlemanek, akik a Themse part-
ján hátulgombolós nadrágban futkároz-
nak. De egymást megértettük ugy-ahogy 
és ennek a tudata végtelen gyönyörű-
séggel töltött el benünket. Nemkülöm-
ben a ticsert. 

Csinos szőke fiu volt, a közepes-
nél valamivel magasabb termetű. Egész 
élete folyása, beszámítva az éjszakákat 
is amikor pedig aludt, nem terjedhetett 
többre huszonhárom évnél. Makacsul 
borotválta a bajuszát s az — boszuból 
— makacsul nem nőtt. Pedig a szemé-
ből is kilátszott, hogy szívesen a fülére 
kanyarítaná, ha volna mit. Tudta, hogy 
a"magyar lédy-knek szörnyen imponál 
ez a férfiékesség. 

És itt már akarva — nem akarva 
lecsöpög a pennám hegyéről, hogy volt 
ám köztünk, a négy pupil közt, egy lady 
is. Szép magyar lady, aki kevés idejét 
nem llirtölésseJ, hanem hasznos serény-
kedéssel tölt. Ámbár nyugtával dicsér-
jük a napot. 

A ticser mindig szívesen s kézzel-
lábbal magyarázott. Mi felváltva olvas-
tunk kérdéseket a könyvekből s felváltva 
felelgettünk. Ami a ladyit illeti, ő a fe-
leletnél rendesen megakadt, mert azt már 
könyv nélkül kellett volna mondani. Ez 
nem volt szép egy ladytól, de hát igy 
volt. Azért ő nem jött zavarba. A fejét 
hátravetette, mint valami akaratos őzike : 

»Nem tudom!« A ticser nagykomolyan 
ismétli a kérdést, de amaz a szemébe 
kacag s vagy nekünk telefonál az asztal 
alatt, hogy sugjunk, vagy kifakad: »De 
hát látja, hogv nem tudom! Mondja 
meg maga!« És a ticser, pedi*> nem is 
érti a magyar szavakat, látja, hogy nincs 
kibuvo s szépen megfelel az engedetlen 
pupil helyett. 

A/tan megyünk tovább. Kérdésre 
kérdés, vagv inkább: kérdésre felelet. 
Csakhogy néha milyen feleietek. 

— What colour are the chairs 
(milyen színűek a székek). 

Nem csapsz be gondolja magába 
a lady. 

— No, the chairs are not collars 
(a székek nem gallérok) mondja aztán 
diadalmasan. Összezavarván a hasonló 
hangzású colour (szin) és collar (gallér) 
szavakat. 

— Can vou go in ther room wit- j 
hout opening the door (Átxtud ön menni 
a másik szobába, anélkül hogy kinyitná 
az ajtót ? 

— Ves, I can ! hangzik a felelet 
erős meggyőződéssel s mi szent borza-
dalommal nézünk a boszorkánymesterre, 
aki ugy járkál keresztül-kasul a kucs-
lyukon, mint más közönséges ember a 
budai alagúton. 

Két évig laktam a klinikával szem-
ben s ezen a réven értek valamit az 
orvosi tudományhoz. Egyes betegsége- i 
ket már messziről megismerek. A ticser- 1 

ről is csakhamar alkalmam nyilt meg- I 

állapítani, hogy gyógyíthatatlan beteg-
ségbe szenved: szerelmes. A beszédjéből, 
magyarázás közben felhozott példáiból 
nyilvánvaló volt ez. Egy idő óta gyak-
ran lehetett tőle ilyen kitételekel hallani. 

A magyar ladyk nagyon szépek. 
Sietett azonban hozzátenni, hogy mint 
minden világon a magyar ladyk szépsé-
gében is fokozat van. A melléknevek fo-
kozásáról volt szó s ő ticsersége erősen 
fogadozott, hogy ő még annyi szép lady 
közül is kitudná választani a felső fo-
kot a legszebbet. 

Most még többet és még lelkeseb-
ben beszélt, mint előbb. Pedig idáig 
sem volt fukar a szóban. Szükségesnek 
tartotta tudomásunkra hozni életének 
főbb eseményeit, családi dolgait, jövendő 
terveit. És mi szivesen hallgattuk a me-
leg szavakat. Amelyekkel szüleiről em-
lékezett meg. Technikai szaktanár pa-
pája, olyan műegyetemi tanár féle. S 
neki magának is, (már mint a ticsernek) 
tanári diplomája van. Elmondta, hogy 
itt Magyarországon telepszik meg, ha 
bizonyos terve sikerül. De hiába kér -
deztük, mi ez a terv, nem állott kötél-
nek, nem mondta el. 

Én sejtettem a tervét s még a most 
történtek után is azt hiszem, hogy nem 
csalódtam. Sőt épen a történtek lettek 
bizonyossá a felől, hogy jól sejtettem. 
De mik történtek há t? Bizony szomorú 
dolgok. 

Azon évnek egyik keddi napjan 
angol orn előtt a ticserről jár t a szó. 
Hárman voltunk jelen a tanfolyamon, 
három férfi tagja a lady nem volt még 
ott. Kisütöttük a ticserről, hogy tartal-
mas, talentumos ember, simulékony is, 
s az unokái már mint tősgyökeres ma-
gyar emberek vándoroltak ki Amerikába. 
Éppen a végső következtetést simogat-
tuk, mikor az óra ütni kezdett a nyo-
morult épen olyan vígan csinálta, mint 
máskor, úgyhogy én is ép oly jókedvűen 
szóltam. 

— Csend u rak! Itt a lady. 
Pont óra ütéskor szokott jönni . Most 

azonban hiába ugrottunk fel mindhár-
man ajtót nyitni. A lady nem volt 
sehol. 

Nemsokára jött a ticser. 
— Where ist the beautiful lady ? 

kérdezte mosolyogva. 
— Még nincs itt feleltük bölcsen. 

De a ticsernek mindegy. Őt nem is 
annyira a felelet mind inkább a tárgy 
érdekelte. 

— Vájjon miért nem jött el ? 
— Miért ? Hát honnan tudjuk tnl 
Talán férhez ment, szóltam én, de 

tüstént megbántam, amint a ticser 
arcára néztem. Nagyon komoly lett hir-
telen és nem is faggatol tovább ben-
nünket. 

Aztán másra tértünk. Az egyik pu-
pil bevezető csemegéül elmondta, hogy 
ma délután az uszodába ellopták az 
aranyóráját és a pénzét. Mindössze két 
krajcárja maradt. Sajnálkoztunk az ese-
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ten. Részvétünk azonban harsogó kaca-
gássá változott át, amikor megkezdjük 
a Sixteentb Lesson olvasását s a leg-
első kérdés, amelyre a póruljárt pupil-
nak felelnie kell, ez : 

How mucb money have you in your 
pocket (mennyi pénz van a zsebébe)? 

A ticser egész órán át izgatott. 
Folyton az ajtót vizsgálgatja, nem moz-
dul-e rajta a kilincs. Hanem a ladyt hi-
ába várjuk. Nem jön. A következő és 
az azután következő angol lecke is nél-
küle múlik el. A ticser pedig egyre 
szomorúbb. 

Három vagy négy hét múlva még 
nagyobb meglepetés ér benőnket. Uj 
ticsert kaptunk. 

— Áthelyeztette magát Berlinbe? 
Ugy! hszerint nem lesz belőle ma-

gyar honpolgár. Itt olyan valami tör-
tént, amiről nekem sejtelmem sincs. 
Azaz sejte'mem épen volna de sejtés 
és való két egymástól távol élő madár 
s a nem tudom még, hasonlitanak-e 
egymáshoz. 

Pár nap múlva talákoztani a ladyvel. 
— Áh! Kezeit csókolom. Milyen 

pompás szinben van. 
— Ugy találja? Nem csoda, me-

nyasszony vagyok. 
— Ej ha ! Megengedi, hogy gratu-

láljak ? És ki az az irigylésre méltó vő-
legény, ha érdeklődnöm szabad ? 

— V. Ede városi főmérnök. Talán 
ismeri is ? 

— Oh hogyne — látásból. No és 
az angol leckék ? Teljesen szakított ve-
lük? Oly unalmasak azóta az angol 
órák. 

— Hála Isten, nincs szükségem többé 
az angol nyelvre, a főzőkanalat magya-
rul is elforgathatom. Hát az a bolond ti-
csert képzelje mit csinált! ? 

— Egészen megijeszt. Mi történt? 
— Borzasztó. Megkérte a kezemet. 
— És? 

És? Kikacagtam. Adta tói ti-
cserje 1 

— Hiszen nem tót, született angol 
és . . . 

— Az már egyre megy. Jónapot. 
Kikapok az uramtól. 

És ott hagyott. Elfutott, elszállt vi-
gan mint a tavaszi napsugár. 

Eleget hallottam, de a kíváncsiság 
ördöge nem hagyott nyugodni. Levelet 
irtam a ticsernek Berlinbe angol nyel-
ven »Lássa — irtam — milyen haladást 
tettem Albion zengetes nyelvében. És 
ezt elsősorban Önnek köszönhetem, 
kedves ticser!« Aztán kértem, hogy ő 
is irjon. 

Pár hét múlva kaptam választ s 
már Londonból. Nagyon rövid volt. 

»Szives megemlékezését köszönöm. 
Itthon vagyok. Mennyit változott ez a 
vidék mióta elszakadtam tőle. Olyan kö-
dös, sötét minden alig látom a napot. 
Mennyivel más az önök szép országa, 
a Duna völgye, a budai hegyek, az örökké 

ragyogó nap. És még is., odi> sem vá-
gyok most már nem. Good-bey, sir. 

Szegény ticser!... 

Kiadja : 
br. herczegh és Vajda B Utóda vállalata. 

Alsóréten 
közvetlen a város alatt 30 kishold első-
rendű föld azonnal eladó. — Értekezni 

lehet dr. Balázs Imre ügyvédnél. 

Lajos Imre kovácsmesternek 
Magyartés 41. szám alatt jókarban levő 
kovács-szerszámja, valamint széna, szal-
ma, polyva és kukoricaszára julánvos 
áron eladó. Értekezhetni a fenti sz. alatt. 

M a i Pao István örököseinek 
IV-ik ker. Sáfrány Mihály-útca 4b. számú 
műút mellett lévő hazuk és Kistőkén 
3000 négyszögöl területű házutáni föld-
jük örökáron eladó, vagv esetleg ha-
szonbérbe kiadó. Értekezni lehet Pap 

Lajos körlelkészszel 

Kiadó lakás. 
2 szoba, konyha, kamra és pince, eset-
leg kerttel: ugysz ntén egy butorzott 
szoba is kiadó 1. ker. Pólya-utca 2. sz. 

(a kenvérgyár mellett). 

özv. Papp Sándorné 
I. ker. Bartha János-
útca 15. sz. háza eladó. 
J ó . i i g j e s f i i í t 
ácstanoncnak fizetéssel felvesz Borsos 
Sz. Lajos ácsmester Rakóci Feienc-utca 

5. szám. 

Eladó ház. 
Rákóczi tér 18. számú ház szabad-
kézből eladó. — Értekezhetni ugyan-
ott Kristó Nagy Antal tulajdonossal. 

B M N M Ö H T O H 
bádogosmester az építtetők figyelmébe 

Szentes város polgármesterétől. 
7593/191L szám. 

Hirdetmény. 
Felhívom mindazon méntulajdono-

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

Szentes, 1911. évi szept. hó 7-én. 
Bugyi Antal 

h. polgármester. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A szentesi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy Zsoldos Ferenc végrehajtatónak 
özv. Kovács Lászlóné Dömsödi Anna 
végrehajtást szenvedett elleni 166 kor. 
30 fill. tőkekövetelés és jár. iránti vég-
rehajtási ügyében a szentesi kir. já-
rásbíróság területén levő, a szentesi 
897J. sztjkvben felvett A. t 2848/b. 
írsz. ignatlannak Dömsödi Anna özv. 
Kovács Lászlóné nevén álló fele ré-
szére 1376 koronában ezennel megál-
lapított utóajánlati árban az árverést 
elrendelte és hogy a fentebb megjelölt 
ingatlan az 1911. évi október hó 30-ik 
napjának délelőtti 9 órájakor ezen te-
lekkönyvi hatóság helyiségében meg-
tartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított utóajánlati áron alul eladatni 
nem fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak 

és elvállal minden, a szakmájába vágó 
munkák készítését igen jutányos árért. 
• Épület-munkákra költségvetés- • 
• sel dijtalanúl szívesen szolgál. • 

Tanyás kerestetik. 
Bugyi László a róm. kath. egy-

ház javadalmi földjén levő bérelt 
tanyájára, tanvást keres. Értekezni 
lehet I. ker. Törs Kálmán-útca 2. 
szám alatt 

Hirdetések olcsón felvétetnek. 

az ingatlanok becsárának 10 %-át, 
vagyis 156 korona 10 fillért készpénz-
ben vagy ovadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges el-
helyezéséről kiállított szabályszerű el-
ismervényt átszolgáltatni. 

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb igérelet tett, ha töb-
bet ígérni senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az 
általa igért ár ugyanannyi százalékáig 
kiegészíteni. 

Szentesen, a kir. járásbíróság, 
mint tkvi hatóságnál 1911. évi szep-
tember hó 16-ik napján. 

Katkics s. k. 
kir. járásbiró. 

A kiadmány hiteléül: 
Korbuly 

kir. telekkönyvvezetö. 

Olcsó pénz! 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 és 
fél százalékos kamatú kölcsönnel 
akarja kicserélni, forduljon biza-
lommal ifj. Fazekas Antalhoz I. ke-
rület Tóth József-utca 46 szám alatt. 
Örvénysor 1. számú ház kedvező 
fizetési feltételek mellett e l a d ó . 

Értekezni lehet a helyszínen. 
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L e g j o b b : 

cserépkályhát és 
tokoréktiizhelyeí 

I I t i k u n t Y i l n i o * 
készit, vasútál lomással szemben 

Ház- és földeiadás. Emdeni gúnárok 
¡pmus lmr¿n¿ kistókei tanvaföldie Csemus L. Imréné kístőkei tanyaföldje 

(32 hold, 1200 [>ölével) örök áron eladó. 
— I. ker. Szemere Bertalan-utca 5 számú 
háza, mely villanyvilágítás és vízveze-
tékkel van felszerelve, szintén eladó. — 

Értekezni lehet a fenti szám alatt. 

Hirdetések olcsón íelvéieínek. 

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

Egyf lgyesM 
fizetéssel ácstanoncnak felvétetik Bartus 

János ácsmesternél. 

Tihanyi János örököseinek 
Magyar-Teésen 103 hoW 1200 [>ÖI szántó 
kaszáló és legelő földjük két tanyával 
több gazdasági épületekkel az összes ta-
karmánnyal szabadkézből jutányos árért 
eladó. Értekezni lehet a helyszínen a tu-

lajdonosokkal barmikor. 

f C Z U K O f t B C T E G S E G E L L E N 
= ®cjáJl5 . q y ó q v i l a l . 

KÖHÖGÉST. REKEDSEGET. IDÜLT GYOMOR ES 
|HÚGYSZERVI BAJOKAT 

G Y Ö K E R E S E N GYÓGYÍT. 

Vezérképviselő Csongrádmegyére: 

fl Szentesi Hezőgazdasági 
Ipar és Kereskedelmi Bank, 
Részvénytársaság, Szentes 11 

fl vásártépi „Fekete Sas" szállodában 
felállított Edison m o z g ó f é n y k é p - s z i n h á z b a n 

ma, vasárnap délutáni 5 és este fél 8 órakor 
nagy mozgófénykép előadás kezdődik. 

Az előadásra j e g y e k e t a „Fekete S a s i b a n 20, 40, 6 0 é s 8 0 fillér 
árért lehet kapni. 

A mai e lőadás m ű s o r a a k ö v e t k e z ő : 
1. Kaukázus, t ermésze tes , 140 méter. 
2. Szöges me l l ény , komikus , 120 méter. 
3. Tonni , a szinész, komikus , 110 méter. 
4. Hű mindhalál ig, dráma, 150 méter. 
5. Frici, mint Serlok H o l m e s , komikus , 250 méter . 
6. Frentó, s z ines tájkép, 130 méter. 
7. A fekete álarc, dráma. 300 méter. 
Szives látogatást kér t isztelettel 

S e l i C N y J á n o N i i é . 

i 

) VflJbfl BÁLINT UTÓbñ 
¡3KÖNYVNYOf\bflJfl|j 

SZENTES, KOSSUTH-TÉR 4. SZ. 

m 

Könyvek Gyászjelentések Levélpapírok 
hírlapok Levelezőlapok Névjegyek 
Heghívók Költségvetések Étlapok 
Számlák Vonaiozott Cégkártyák 
Borítékok nyomtatványok Árjegyzékek 
és egyáltalán mindenféle könyvnyomdai 
munkák a legolcsóbb árszámitás mellett 

készíttetnek. 

Pontos és tiszta kiállítás. 

^T) 
^ í l SZENTESI LflP 

|jKiadóhivatala[| 
Kossuth-tér 4. szám. 

Szerkeszt i : 

br. Merczegh József 

felelős szerkesztő. 

Kiadja: 

Vajda Bálint Utóda 
könyvnyomda. 

v 
J t ¿ 

H!rdetni is e lapban érde 
rtuís, és itt a legolcsóbb S J 

Nyomatott Vajda Bálint Utóda könyvnyomdájában Szentes 




