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Elöfizetesi árak : 
Helyben : egész évre 8 K 
félevre4K, negyedévie 2K 

Vidéken : egész évre 12 K 
félévre6K, negyedévre 3K 

Egy lappéldány ára 2 fillér. 

A szerkesztésért felelős 
SIMA LÁSZLÓ 

f 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája.^Kossuth-tér 4. szám 
(ref. bérház), idegintézendőkSa* lapot%érdeklő$mindenfélc 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak.; 

Nem kell a béke! 
Nem kell a béke! Nem kell az 

a béke, melyet a munkapárt kinál. 
Nem kell a béke, melyet Bécsből 
hoznak s amely világosan a mi ká-
runkat célozza Nem kell azokból 
a békekötésekből, melyeknek árát 
a magyar nemzettel fizettetik meg. 
Elég- volt a lemondásból s épen 
elég a tanulság, hogy az a béke, 
melyet Bécs és a kamarilla kinál 
az országnak, nem nekünk, de csak-
is nekik s a „Gesamtmonarchin" el-
méletének hasznov A történelem 
lapjai tanúskodnak amellett, hogy 
a békekötésekre mindenkor ez a 
szerencsétlen ország fizetett rá, hogy 
mindenkor mások aratták annak a 
békének termékenyítő gyümölcseit , 
melyet mások érdekéből s nem a 
mi nyereségünk miatt kötöttünk. 

Most sem kell tehát nekünk a 
béke. Ha elkezdtük a harcot álljuk 
is becsülettel. Lássuk végre azt a 
hires medvét. Lássuk meddig ter-
jedhet az osztrák önkény. Meddig 
merészkednek abban a hazárd já-
tékban, mit egy nemzet rovására 
immár századok óta űznek s a mely-
nek árát mindenkor rajtunk vasal-
ták be. Ha mi vagyunk alul, ám 
bánjanak el velünk érdemünk sze-
rint. ha azonban mi győzedelmes-
kedtünk, mint ahogy hisszük is, 
hogy diadalmaskodtunk, akkor félre 

a ravasz s ármányos békével. Nem 
kérjünk belőle. Tartsák meg maguk-
nak. 

Az osztrák akkor kinál békét, 
ha már látja, hogy a harcot nem 
birja tovább. Akkor egyezkedik, mi-
kor sarokba szorították, mikor nem 
lát semmere sem kiutat. Ha tehát 
mi ilyenkor eiszalasztjuk a kínál-
kozó jó alkalmat, hogy végre or-
szág-világnak megmutassuk, hogy a 
magyar vér még nem vált vízzé, 
hogy az acélos magyar kar már 
csupán legendás emlék, akkor való-
ban igazuk lesz mindazoknak, akik 
azt állítják hogy a magyar politika 
csupán az egsigentiák tudománya, 
de produkálni, elérni mit sem tud, 
mert arra fizikailag képtelen. 

Nem kell a béke, bármily sze-
líd a bármily fényes keretek között 
kínálják is azt fel nekünk. Nem kell 
a béke, mert nem hiszünk annak 
öszinteségeben. még kevésbbé tar-
tósságában. Mert meni is lehet béke. 
Az oszrák és magyar egymásmel-
leit, mint szövetséges társ megáll-
hat, de mint egységes egésszel, még 
csak elképzelni is képtelenek va-
gyunk. Az a szoros kapcsolat, me-
lyet évtizedek erőszakoltak reánk, 
végre megboszulja magát s azI, hogy 
erőszakos módon keletkezett, mert 
mindaz a kelevénv s fekélv. mely 

rejtve lopakodott ezen organismus 
sejtjeiben, most fakad fel, hogy rut 
látványával undort keltsen az egész 
világ közönsége előtt. 

Nem békélünk, mert nem is 
haragszunk. Mi nem kerestük a har-
cot, de ha bele kényszeritettek, ak-
kor a Magyarok Istenének segélyé-
vel dicsőséggel meg is vívjuk. De 
olyan bolondot igazán nem teszünk, 
hogy a mikor a kivívott diadal la-
komájához ülhetnénk, akkor o lyan 
szégyenteljes békét kössünk, mely-

! az ellenfél győzelmét dokumentálná. 
Nem erőszakoskodunk s nem zár-
kózunk el ridegen a megegyezések 
elől. De nagyon is ismert álarc 
alatt közelit az ellen, ugv, hogy 
előre is tudjuk a békekötés ered-
ményét, melynek folvamánya a na-
gyobb adó s a felemelt katonai 
létszám. Mit bolonditsuk magunkat 
s minek az országot félrevezetni ?! 
Ha ők békekötés formájában akar-
ják az országra oktrojálni azt, ami-
ért immár hónapok óta küzd az 
egyesült ellenzék, miért nvujtsunk 
ahhoz mi segédkezet. Ha rá tudják 
erőszakolni igaztalan akaratukat az 
osztrák hatalmasok az országra, 
ám tegyék, de nyílt sisakkal, min-
den kertelés nélkül. Tudja meg ez 
az ország, hogv az ellenzék gyöngé-
nek bizonvult ez erő ellen s beadta 

Egy főzőutasitás! 
D a r a g a l u s k a - l e v e s : 

V4 liter forró tejbe 3 evőkanálnyi darát keverünk, szintúgy 
eKy galambtojás nagyságú darab vajat; a darát kásává 
gőzöljük s kihűlni hagyjuk. Ezután egymásután 2 tojás-
sárgát, egy kevés sót, citromsárgát vagy metélőhagymát, 
végül pedig két tojásfehérjéből ~vert habot és egy evő-
kanálnyi tisztet keverünk az elfőtt kásába. Közben l1
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galuskát készítünk s azt a forró levelesben kifőzzük. 

Győződjék meg kérem arról, hogy a husieves, mely a 
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kényszerűségből derekát. De béke-
kötés ürügye alatt elveszteni az 
egész küzdelmet nagvon rut komé-
dia lenne bármely oldalról is kí-
nálnák fel azt. 

Nem kell a béke, mert nem 
volt háború. — Nem kell a béke, 
mert nem érezzük legvőzöttnek ma-
gunkat ! (P. A.) 

POLITIKA 
A Berzevicy Albert által meg-

indított békeakció ugyancsak fog-
lalkoztatja a politikai köröket és 
megindultak a tanácskozások az 
egész vonalon. A legkülönbözőbb 
pártállásu és legellentétesebb felfo-
gású politikusok állanak össze, hogy 
a parlamenti béke sorsát megvitas-
sák, de — megállapodásra jutni 
nem tudnak, és ez lesz a sorsuk a 
Berzevicy-féle tanácskozásoknak is. A 
harcoló felek közt az ellentétek 
óriásiak és azok áthidalása — a 
kölcsönös jóakarat dacára — le-
hetetlen. 

Olyan expediens, amely a véd-
erőreform ellen megindított harc 
döntő csatáját elodázza, ugyan kí-
nálkozik, de ez a kérdést nem oldja 
meg. Hiszen a j ö v ő évi költségve-
tés beterjesztésénél, az összes ellen-
zéki pártok készséget vállaltak arra 
nézve, hogy a költségvetéssel szem-
ben kivételes küzdő fegyverekkel 
élni nem fognak. Ha tehát a kor-
mány feltüggesztené a véderóreform 
tárgyalását, ugy a költségvetést tető 
alá hozhatná, sót időt nyerhetne 
egy esetleges kibontakozás előké-
szítésre is. 

Azonban a kormány ebbe bele 
nem mehet. Mert magába véve az 
a tény, hogy a kormány — ha csak 
rövid időre is — kénytelen vissza-
vonni a véderőjavaslatokat, oly ku-
darcot jelent a kormány politiká-
jára nézve, hogy azt többé ki nem 
heverheti. A tárgyalások tehát eb-
ben az irányban csak ugy folyhat-
nának tovább, ha Khuen lemond 
é s átadja helyét egy másik kor-
mánynak, mely a nyert időt fel-
használva megcsinálja a kibon-
takozást. 

Erről azonban egyelőre nincs 
szó és igy a politikai helyzet és 

vele együtt valószínűleg a béketár-
gyalások is megmaradnak azon a 
holt ponton, amelyre a munkapárt 
szerencsétlen katonai politikája jut-
tatta. 

Khuen-Héderváry gróf minisz-
elnök egyik lap politikai munka-
társa előtt a következő nyilatkoza-
tot tette: 

— Álláspontom a nyugodt 
várakozás. Teljesen intencióm 
szerint történt, hogy a Ház el-
nöke és a munkapárt más ki-
váló tagjai az ellenzék kezdemé-
nyezésére o ly tárgyalásokat foly-
tattak, amelyeknek célja a nor-
mális parlamenti rend helyreál-
lítása, mert mindnyájan ugy vél-
jük, hogy semmit sem szabad 
elmulasztani, ami az ország za-
vartalan nyugalmát biztosilhatná. 
Köztudomásu, hogy ez volt elvi 
álláspontom a véderőjavaslatok 
egész tárgyal 

ása alatt és csak 
természetes, hogy ezen elvi ál-
láspontom most sem változott. 
Aminthogy természetes az is, 
hogy más elvi álláspontjaim 
szintoly kevéssé változtak meg. 

Mondani is teljesen felesleges, 
hogy a miniszterelnök egy kissé 
téved abban, hogy a békeakció kez-
deményezését az ellenzéknek tulaj-
donítja. Szó se lehet róla. A kezde-
ményezés a Ház elnökétől jött s 
eddig mindenben eredménytelen, 
épen azért, mert a miniszterelnök 
olyannyira a nyugodt várakozás ál-
láspontján van. * 

A Nap ismert királysértési pő-
rében, amelyet az ügyészség indí-
tott a lap ellen, de a láthatatlan 
vádhatóság voltaképen a kormány 
volt, ítélkezett a budapesti esküdt-
bíróság. Az ítélet fölmentő. Az es-
küdtek nem találták büntethetónek 
az inkriminált cselekményt . 

Ez az Ítélet sokkal nagyobb 
jelentőségű, mint az ügy, amelyből 
kipattant. Mert ez a verdikt nyil-
vánvaló tanúsága annak, hogy az 
esküdtek állást foglaltak a kormány 
sajtópolitikájával szemben. Talán 
nem tévedünk, ha azt hisszük, hogy 
e fölmentés elitéli azt az eljárást, 
amely országos hajszát és üldözést 
indított egy cikk miatt, amely fö-
lött az egyedüli hivatott bíróság 
m é g , n e m döntött. E fölmentés el-

itéli azt a semmiféle jogon nem 
alapuló önkényességet , amely sta-
táriálisan büntetett egy lapot, noha 
annak bűnösségét még bíró nem 
mondotta ki. És elitéli a verdikt 
azt a politikát, amely az erőszakot 
akarja a biró helyére ültetni, amely 
előzetes ítéletével befolyásolni akar-
ja az esküdteket, akiknek a befo-
lyásolása a törvény is liltja. 

Azok, akik azt a tanácsot ad-
ták a kormánynak és azok, akik 
arra a tanácsra hallgattak, megfog-
hatják az orrukat. Es konstatálhat-
ják, hogy tévedtek akkor, amikor 
azt hitték, hogy a sajtó és bíróság 
csak olyan szélkakas, amely ugy 
forog, ahogy ráfúj a hatalom. 

9 város háztartása. 
Az 1910-ik evi 
zárószámadás. 

Az elmúlt héten került ki a 
sajtó alul a város háztartásának 
1910. évi zárószámadása, amely a 
város pénzügyi helyzetét egészen 
kedvező szinben tünteti föl s tanú-
ságot teszen arról, hogy a termé-
szetes szükséglet szerint mutatkozó 
kiadási többletek nemcsak hitelát-
ruházás, hanem a tényleges ered-
mények szerinti több bevételekben 
kellő fedezetet leltek. 

Lapunk szük tere nem engedi 
meg, hogy nagy részletességgel tár-
gyaljuk a zárószámadást, megelég-
szünk azzal, hogy az összehasonlí-
tásokat ismertetjük. 

A) B e v é t e l e 

Rendes beveteli elő-
irányzat . . . . 

Póthitelek fedezésére 
kijelölt bevét, több-
letek 

k : 

608.698*68 

7745 — 
Összes előirányzat 

Ezzel szemben előira-
tott 

616.44368 

651.018-20 
Előírási többlet 34.574 52 

Rendkívüli és átfutó 
előirányzat . . . 17.629* — 

Ezzel szemben előira-
tott 95.065*03 

Előírási többlet 77.436-08 
Ehez a rendes kiadási 

többlet . . . _. 34.574-52 
Mutatkozik többletül 112.010-55 
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Ez a horribilis előírási többlet 
onnan nyer magyarázatot, hogy a 
községi adónál, részint az adóalap 
emelkedése, de főként azért, mert 
a kezelési könnyebbségek miatt az 
adómentes adóalap után is kirótta 
a városi adóhivatal az adót, (mely 
összeg azután természetesen ieirás 
alá jött), van 18.832 K 40 f előírási 
többlet, s a rendkívüli és átfutó 
bevételeknél pedig az előlegek fe-
jezete alatt a mult évben folyamat-
ban volt műutépités és egyéb nagy 
beruházások folytan 78.790 K 13 "f 
többlet jelentkezik. Ha ezt a két 
tételt kikapcsoljuk, abban az eset-
ben a tiszta bevételi többlet 14.397 
K 02 f, mely összeg fedezetet nyúj-
tott a tulkiadásokra és azokra a 
kiadásokra, amelyek előirányzaton 
kívül és fedezet nélkül történtek. 

Lerovásban, tehát a számadási 
év eredményeiben a rendes keze-
lésnél: 13.068 K 37 t többlet van 
az előirányzattal szemben, ami az 
előírási többleteket véve figyelem-
be teljesen kielégiíő eredmény. A 
rendkívülieknél mutatkozó lerovási 
többlet a föntebb emiitett okokon 
nem vehető figyelembe. 

B) K i a d á s : 

Rendes kiadási elő-
irányzat . . . . 588 .633 ' -

Póthilelek . . . . 22.901 — 
Lenne előirányzat 

Ebből azonban levo-
nandók a póthite-
lek fedezetére hitel-
leszállilás címén ki-
jelölt összegek . . 

Tiszta előirányzat 
Ezzel szemben tény-

leges előírás . . . 

611.534-

22.876; 
588.058*— 

591.059-56 
Előírási többlet 2.401-56 

vagyis ennyivel kedvezőtlenebb az 
eredmény az előirányzatnál. 

Rendkívüli és átfutó 
előirányzat . . . 38131*— 

Póthitelek . . . . 8.722 — 
Lenne előirányzat 46.853-— 

Ebből le a hitelleszál-
litás . . . . . . l.OQO'— I 

Lesz tiszta előirányzat 45.853 — 
Szemben az előírás . 253.137*32 

Előírási többlet 207.284*32 
mely összegben : 
a kölcsön utján fedezett városháza 
építkezés: 104.574 K 79 f, a járás-
bíróság építkezés: 5515 K, a katasz-

teri költségek 18997 K 69 f, az elő-
legek 78070 K 82 f-rel szerepelnek 
s igv a tiszta előírási többlet tény-
leg csak 126 K 02 f. 

Lerovásnál a rendes kezelés-
ben 300 K 92 f kevesbblet van, a 
mit nem foganatosított, de hitel-
lekötés címen kiadásra előiratott 
tételek okoznak. A rendkívülieknél 
mutatkozó lerovási többleteket a 
fentebb érintett okok miatt figye-
lembe nem vehetjük. 

C) A m é r l e g : 

A zárószámadás egyébként be-
vételben is, kiadásban is 1,653.466 
K 28 f összes lerovást mutat és 
maradvány nincsen. 

Itt emiitjük azt is föl, hogy 
Szentes város zárószámadása még 
sohasem zárult ekkora összegekkel, 
de a nagy összegeket a folyamat-
ban levő óriási építkezések termé-
szetszerűvé teszik. 

A hiányzó paragrafus. 
Régi panasz, hogy nagyon sok 

a paragrafus és még régibb az a 
panasz, hogy vannak, akik az igaz-
ságszolgáltatás mesgvéjén belül szí-
vósan ragaszkodnak a törvénysza-
kasznak nem szelleméhez, hanem 
betűjéhez. Nem vitatkozunk sem 
azokkal akik emiatt keserű pana 
szókban törnek ki, sem azokkal, 
akik ragaszkodnak a paragrafusok- j 
hoz. De igenis megállapítjuk, hogy 
bármennyire tulsok is a paragrafus, 
egygyel kevesebbet tartalmaz a 
büntető törvénykönyv, mint ahányra 
szükség van. 

Ez a paragrafus pedig az alko-
hollal való visszaélésre vonatkoz-
nék, ha benne volna a törvény-
könyvben. A részeg, ha garázda, 
büntetést kap ugyan, de csak a ga-
rázdasága miatt, nem azért mert 
részeg volt. S ebben a büntetésben 
is enyhítő körülmény gyanánt sze-
repel a részegesség, melyet a figye-
lembe vesznek. Ha valaki hatvan-
hatszor kerül emiatt kollizióba az 
igazságszolgáltatással, hatvanhalszor 
a garázdasága miatt büntetik és 
egyetlenegyszer sem a részegség 
miatt. 

Idők során az élet sok ese-
ményt produkált, mely megérlelte 
volna az alkoholellenes paragra-

fust, de csodálatos módón az al-
koholt noli me tangeré-nek tartják 
és törvényhozóink fáznak az ilyen 
paragrafus megteremtésétől. 

Most pedig történt valami, ami 
elodázhatlanná tenné ezt a szakaszt, 
ha nálunk egyáltalában le tudnák 
vonni az eseményekből a szüksé-
ges konzekvenciákat. A napokban 
irták a lapok, hogy egy tizenhét-
éves legény agyonlőtte az édesap-
ját, amikor az részegen fetrengett 
odahaza egy elronygyolódott fekvő-
helyen. A nap eseményeinek kró-
nikásai kissé félénken, de azért 
félre nem érthető módon és egy-
értelműen kifejezést adtak annak, 
hogy ebben a kivételes esetben a 
gyilkos sokkal rokonszenvesebb, 
mint a meggyilkolt, bárha ször-

1 nyübb bűn alig képzelhető el, mint 
az apagyilkosság. 

De vegyük figyelembe, hogy 
éppen azzal a bűnnel lehet legjob-
ban visszaélni, amelyre törvényho-
zóink elfelejtettek paragrafust al-

; Itomi. Az adott esetből világgá ki-
áliódik ennek az igazsága. 

Ott van egy ember, aki csalá-
dot alapit. Minden családnak bol-
dogsága, vagy boldogtalansága asze-
rint alakul, amint a családfő visel-
kedik. Az a „családfő" nem ösniert 
mást, mint az alkoholt. Nyolc gyer-
meke és felesége ritka esetben lát-
ták józan állapotban. Mindig részeg 
volt s mindig garázdálkodott ott-
hon s pokollá tette a szerencsétlen 
család életét. i 

Hagyján lett volna. Sorscsapás-
nak tekintették ezt az apát s arra 
törekedtek, hogy életüket máskép-
pen rendezzék be. Az apát kihagy-
ták az összes számításokból. Vala-
hogy csak élni kell. Dolgoztak, fá-
radoztak ; becsületesen munkálkod-
tak egymást biztatva és támogatva 
egy jobb és szebb jövő reményben. 

De minden fáradozásukat meg-
hiúsította az alkohol. Az apa elitta 
az ő keresetüket is és azonfölül 
ütötte-verte, életökben veszélyez-
tette őket. Mindennap remegve fe-
küdtek le, rájuk tör egy nagy bal-
tával üti agyon, vagy megfojtja 
őket. Egyetlen gyermeke sem me-
nekült tőle. Mindegyiknek a testén 
voltak sebforradások, amelyek az 
apa bestialitásának következményei 
voltak. 

Mily boldog lehetett volna az 
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a família, ha törvénykönyvűnkbep 
volna egy alkoholellenes paragrafus-
Ha csak annyi volna benne, hogy 
a gyógyíthatatlan alkoholistát, aki 
magára, vagy környezetére elvisel-
hetlenné, veszélyessé válik, hatósági 
intézkedésre gyógyintézetbe kel-
lene szállíttatni, akár elmegyógyin-
tézetbe is! 

De nálunk szó sincs erről. Az 
alkohol ellen nincs paragrafus volt 
az, amely most egy különben jó 
érzésű, szorgalmas, dolgos fiúból 
apagyilkost csinált, ölnie kellett, 
hogy családját megváltsa. 

Ennél gyászosabb és szörnyebb 
hatása nem lehet már hiányzó pa-
ragrafusnak. 

De még gyászosabb az, hogy 
erről a vérfagyasztó esetről fönn 
és alant még sokáig beszélni fog-
nak s megdöbbenve tárgyalják min-
denfelé. Hanem a hiányzó paragra-
fus mégsem születik meg. Lega-
lább egyhamar nem. Nálunk Ma-
gyarországon már csak igy van ez. 

Az Első Szentesi 
Kenyérgyár 

kenyérárai: 

félbarna 13 kr* 
fehér 15 kr. 
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 
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Csongrádvármegye múzeuma nyitva: 
vasárnap és ünnepnap délután 2—5 óráig. 

— Személyi hir. Dr. M á t é f f y Fe-
renc polgármester a városok kongresszu-
sának tanácsülésére Budapestre utazott. 

— Gyűlés a városnál. E cim alatt 
közöltük, hogy a jövő évi költségvetés 
megállapítására október 23-án gyűlést 
tart. Mint értesülünk a közgyűlés csak 
november 2-án lesz, mert a költségvetés 
még nincsen kinyomatva s a vállalkozó 
cég csak a jövő hét végére szállítja, 
minél fogja sem a szétosztásra, sem a 
tanulmányozásra nem jutna kellő idő. 

— Csikódijazás. Csongrád várrae-
gye gazdasági egyesülete a főldmivelés-
ügyi miniszter, Szentes város és gróf 
Károlyi imre anyagi támogatájával ma, 
vasárnap délelőtt 9 órakor a külső vá-
sártéren csikódijazást tart anyakancával 
elővezetett egy éven aluli csikók, három 
éves kancacsikók és két éves méncsikók 
díjazásával. 

— Kőkori jelet Derekegyházán. Ab-
ból az alkalomból, hogy Derekegyháza 
uj községházat és orvoslakást építtet, az 
alapozásnál dolgozó emberek régi edény 
darabokra s azok közelében emberi csont-
vázakra akadtak. E leletről Cicatricis 
Béla községi jegyző — ki igen nagy 
érdeklődéssel viseltetik a régiségek és 
a muzeum iránt — azonnal értesítette 
Csallány Gábor muzeum igazgatót, a ki 
a helyszínre menve, a talált tárgyakból, 
a csontváz fekvéséből és a koponya 
alakjából megállapította, hogy e csont-
váz az ugynevezetl Neslitt-korhól (csi-
szolt kőkorból) való vagyis legkevesebb 
5000 éves. Tekintve, hogy e helyen más 
alkalommal is találtak a kőkort jellemző 
zsugorított emberi fekvésű csontvázat 
és tárgyakat, ugy látszik, hogy ez a hely 
a kőkorban lakott volt s igy e hely fel-
kutatása tervbe van véve. 

— A fedeztetést állomás építése. 
A városi tanacs csütörtöki ülésében dön-
tött a borona vásártéren építendő fe-
dezetetési állomás fölépítésére beadott 
ajánlatok fölött s az a számitások ered-
ményéhez képest Szép Gáspár és társai 
ajánlatát fogadta el. Nevezettek 13.373 K. 
70 fillérért fogják felépíteni a fedezte-

i tési állomást. A tanács utasította a mér-
nököt, hogy a fedeztetési állomás he-
lyét haladéktalanul jelölje ki s a vál-
lalkozókat pedig fölhívja, hogy az épít-
kezést október 16-án megkezdjék. 

— Drágul a kávé. Drágább lett a 
szivar, utánna következett a petróleum, 
majd a cukor. l^ogy azonban a drágu-
lás folyamatában megakadás ne történ-
jék jön a hir, hogy a kávé ára is roha-
mosan emelkedik. Hogy pedig valaki 
le ne kicsinyelhesse a kávé árának 
emelkedését megnyugtathatunk minden-
kit, nem fillérekről vagyon szó. hanem 
egyenesen 7H'»-os áremelkedésről. Ne-

| vezetesen a Santos nevü kávé ára ta-
valy 50 kgr-onként volt 47 frank, most 
már 83 és fél frank az ára. Hogy ez a 
legújabb drágaság mikor érezteti miná-
lunk a hatását, egyelőre még nem tud-
juk, de valószínű nem sokára. 

SZ3J3. 

— Hibaigazítás. Csütörtöki lapunké-
ban »A f e d e z t e t é s i á l l o m á s épí-
tése« cimü hírünkben az ajánlattevő^ 
névsorában a vállalkozók Bene István 
és fia helyett csak Bene István neve van 
kitüntetve, viszont Annus Ferenc neve 
helyett ez áll, Annus István és fia. Ezt a 
hibát kötelességszerűen kiigazítjuk. 

— Téves tűzjelzés. Csütörtökön 
délután az Alsópárton ment keresztül 
egy magánjáró gép. A toronyőrök tüzet 
jeleztek, tűznek vélték a lokomotív füst-
jét. Már indulóban voltak a fecskendő-
vel és lajtokkal amidőn a tévedés kisült. 

— Az üstököscsillag. Arad megyé-
ben szép fényű üstóköscsillagot láttak. 
Egy ujabb jelentés szerint szerdán, csü-
törtökön este Lipiken is látták aẑ  üstö-
köst. Az égboltozat nyugati részén tün-
döklött s esti hat óra tizenöt perckor 
eltűnt, de esti hét óra tiz perckor ismét 
megjelent, de ezúttal jóval lejebb, az ég-
boltozat északi részén. — Temesváron 
és a délvidéken néhány nap óta este 
hat és hét óra között a Meve-csillagzat 
közelében egy üstökös látható, amely-
nek csóvája szabad szemmel is látható. 
— Hómezővásárhelyen az elmúlt éjjel a. 
göncölszekér alatt kissé nyugati irány-
ban egy erős fényű üstökös vott latható, 
felfelé álló csóvával. Az üstökös fény-
kévéje hol egészen erős volt, hol elmo-
sódott, mig végre egészen eltűnt, a tü-
nemény egy óra hosszat tartott és sza-
bad szemmel is észlelhető volt. 

— A művész három zsák aranya. 
Vecsev Feri, a világhíres ifjú magyar 
hegedűművész most fejezett be Délame-
rikában egy diadalmas, lenyes sikerű 
hangverseny-körutat. Ott történt meg 
vele ez az amerikai ízű, kedves eset. 
Már hazafelé hajóztak Délamerikából. 

! Egy impresszárió utazott velük, aki hal-
lotta a Vecsey hegedülését és a fiatal 

' művészt fényes feltételek melleit egy 
jövő evi ujabb hangverseny-kórutra 
akarta megnyerni. Az utazás negyedik 
i.apjan meg is allapodtak. Az impresz-
szarió a szerződés aláírása előtt 25 ezer 
frank előleget ajánlott fel Yecsevnek. 
Csekket adott át egy brazíliai bankra, 
de mivel Vecsey a készpénzhez kötötte 
magát, a csekkst a hajopénztarnál be-
váltottak, még pedig huszfrankos ara-
nyakban. Vecseyék órákig számolták a 
súlyos foglalót. Midőn a francia parton 
kiszállottak, három zsákban cipelték 
magukkal az aranyakat. 

— Huszonötéves nagyanyák. Lon-
donban most jelent meg az indiai nép-

— Időjárás. Tegnap verőfényes 
szép őszi napunk volt. A legközelebbi 
24 órára — a meteorológiai intézet je-
lentése szerint: száraz idő várható, nyu-
gat felől lassú hőemelkedéssel. Sürgöny-
prognózis : Száraz, nyugaton enyhébb. 

Tűz. Csütörtökön délelőtt 10 
órakor tűz volt a kisérbe. Trencsik József 
Crgesor 3. szám alatti házánál két kocsi 
szalma gyuladt ki és égett le. 

számlálás eredménye, csodálatos statisz-
tikai adatokat hozván napvilágra. Az 
indiai statisztika kimutatása szerint In-
diában nem kevesnbb mint 250,000 olyan 
férjes asszony él, aki még nem haladta 
meg az ötödik életévét, 2.000,000 olyan 
férjes asszony, aki még nem haladta 
meg a tizedik és hat millió olyan férjes 
asszony, aki 10. és 15-ik életéve között 
van, kilenc millió, aki 15-ik és 20-ik 
életéve között van. Mint természetes is, 
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ezek a házasságok nem a szerelem je-
gyében születnek, hanem egy adás-vételi 
szerződésen alapszanak, amelyet egy-
részről a leány másrészről a fiu atyja 
kötnek egymással. Ezt a vallás kívánja 
igy. s a k l e n n e k a rituális szokásnak 
alá nem veti magát, a főidőn közmeg-
vetésnek, a túlvilágon a legnagyobb 
szenvedéseknek veti alá magát Amikor 
az adás-vevés megtörtént, a lányt visz-
szavezetik szülei házába, de rendesen 
csak tíz-tizenkét esztendős koráig marad 
odahaza s ilyképen történhetik meg, 
hogy Indiában több millió olyan anya 
van, aki nem több mint tizenhárom éves 
és igen sok nagyanya, aki huszonötéves 
sincsen. 

— Értesítés. A szentesi reform, ta-
nítótestület — a kor intő szavára hall-
gatva elhatározta, hogy társadalmi 
életünk fellenditése végett, i f j u s á g i 
e g y e s ü l e t e t alakit. — Az egyesüíet 
célja, hogy ott az ifjúság az iskolában 
szerzett ismereteit bővitse s gyarapítsa, 
vallásos és hazafias érzését ápolja, fej-
lessze. Ezen célok elérése végett könyv-
tárt létesít, daloskört és zenekart alakit, 
nemesen szórakoztató felolvasásokat és 
mulatságokat rendez. — Ez egyesület 
tagja lehet minden 15 ik életévét betöl-
tött, bármely felekezetű és foglalkozású 
irni és olvasni tudó tisztességes ifjú, a 
21-ik évének betöltéséig. Az ifjúsági 
egyesület rendes tagjai semmiféle tag-
sági dijat nem fizetnek. Ez egyesületbe 
belépni óhajtó ifjak, kik a téli unalmas 
időt nemesen szórakozva akarjak eltöl-
teni, a mai naptól bármikor beiratkoz-
hatnak Varga JózsŐf és Takacs János 
felsőpárti tanitó uraknál, ahol a továb-
biakra bővebb felvilágosítást nyerhetnek. 

— Auffenberg és a magyarok. 
AufTenberg hadügyminiszternek tudva-
levőleg vannak magyar rokonai is. Az 
egyik magyar unokabátyja sietett gra 
tulálni a kineveztetéséhez, amit AulTtn-
berg szívélyes szavakban köszöni meg. 
Levelét igy fejezte be: 

»Lieber Vetter, Deine Landsleuta 
werden mir das Leben sauer machen, 
— sie fangen schon an!« (Kedves bá-
tyám, honfitársaid meg fogják keseri-
teni az életemet, — már hozzá is fogtak.) 

— A „Vasárnapi Újság" október 
15-iki száma a Műcsarnokban most ki-
állított bárom elhunyt művész, Pap Hen-
rik, Mihalik Dániel és Bruck Lajos fest-
ményeiből közöl szép mutatványokat. A 
többi képek bemutatják az aradi októ-
ber 6-¿ki ünnepet, Rákosi Viktor hajdú-
nénási jubileumát, a gróf Károlyi László 
birtokán rendezett paraszt-lóversenyt, 
Lajta Béla műépítész műveit, az Elba 
alatt épített uj hamburgi alagutatat, a 
tripoliszi harctér térképe, a Sándor-utcai 
országházban berendezett pótimaházat 
stb. Szépirodalmi olvasmányok Juhász 
Gyula és Lányi Sarolta versei, Kaffka 
Margit regénye, Móricz Pál novellája, 
Alberton angolból fordított regénye. 
Egyéb közlemények : Alexander Bernát 
színházi cikke, tárcacikk a hétről és 
még a rendes heti rovatok. — Iroda-
lom és művészet, sakkjáték satöbbi. — 
A » V a s á r n a p i Ú j s á g « e I ő fi z e-
t é s i ára negyedévre öt korona, a»V i-
1 a g k r ó n i k á«-val együtt hat korona. 
Megrendelhető a »Vasárnapi Újság« kiadó-

hivatalában (Budapest, IV. ker., Egyetem-
utcza 4. szám). Ugyanitt megrendelhető 
a »Képes Néplap«, a legolcsóbb újság 
a magyar nép számára, félévre két ko-
rona 40 fillér. 

Anyakönyvi kivonat. 
Okt. 1—14-ig. 

E l j e g y z é s : Sinóros Szabó János 
Heller Máriával, Kiss Imre Martók Má-
riával, Virágos Mihály >zabó Annával, 
Piti Imre Mezei Franciskával, Piti Lajos 
Kucora Máriával, Lakos Lajos Nagy Ko-
vács Klárával, Kovács Ede Farkas Ro-
záliával, Hajdú István Bakó Juliánnával, 
Szűcs Ferenc Kozák Magdolnával, Má-
csai László Négyesi Erzsébettel, Sankoly 
Sándor Győri Máriával, László Mihály 
Csenki Juliánnával, Horváth Gyula Őze 
Máriával, Ladányi Bálint Molnár Esz-
terrel. 

H á z a s s á g o t k ö t ö t t e k : Pa-
taki János Sajtós Etelkával, Udvardi Ist-
ván Nagy Juliánnával, Barakonyi Lajos 
Debreceni brzsébettel, Kollár Péter Be-
rezvai Juliánnával, Téli János Székely 
Erzsébettel, Békási Mihály Barla Mári-
ával, Fiala An'al Kozma Máriával, Ha-
lász István Kérdő Máriával, Vas Lajos 
Bodnár Lidiával, Petrec János Buzs Mol-
nár Juliánnával. 

Csöves kukorica szép száraz, vala-
mint lemorzsolva legolcsóbban kap-
ható EHRENFELD MÓR üzletében 

Vásárhalyi-utca 28. 

Leánválom. 
Ketten sétálgattak a nagy topoly-

fákkal beszegett uton. Egy fiu, meg egy 
lány. Aratás után volt, nem járt erre 
senki. A tarló már zöld mező képét 
mutatta, melyen itt-ott tehéncsordák le-
geltek. Az ölmagas kukoricások azonban 
még büszkén dacoltak az idő viszontag-
ságaival és egész rengetegeket képeztek, 
tanyájául a nyulaknak. Egy-egy hosszú 
viszhangu, elnyújtott durranás arról me-
sélt hogy ott valami furfangos paraszt | 
orvvadászik, igy gondoskodván egy kis 
nyulpecsenyéről. A nap jócskát billent 
már lefelé és sugarai az utat szelő cser-
mely esésénél ezer darabra töredezve 
szaladtak odább. Kevés ember járt erre, 
nem is való az ilyen délután másnak» 
mint szerelmeseknek. 

A fiu természettől fogva gyáva volt 
hölgyek irányában. Mindegyikben való-
ságos szentet látott, akihez kézzel nyúlni 
vétek, hát még piszkos kézzel. Pedig 
szerette azt a kis lányt. A lány is sze-
rette őt. A szülők szintén tudtak erről 
a viszonyról, de azért a fiu hallgatott. 
Hogy a hallgatás ilyen esetben arany 
legyen, abban némileg Tamás vagyok, 
bár mondják sokan, hogy ez az igazi 
arany hallgatás. De én szeretem mesém-
mel körülszövögelni a szerelmeseket ugy 

mint a regék boszorkánya, aki egy haj-
szálával is ugy megkötözte a legnagyobb 
hősöket, hogy moccani se bírtak tudta 
és akarata nélkül. És ha történetesen 
nem ugy cselekszenek, ahogy én kigon-
doltam, hát inkább tovább hazudom a 
mesét, ahogy én szépnek és jónak göd-
dolom, ahogy lennie kellett volna, nem 
pedig ahogy megessett. Azért is hadd 
folytassam ezt a nyárutói sétát. 

Mentek, mendegéltek, mint azt 
csak a kiss vilii tudná megmondani, aki 
becseppenti a szivekbe az illatos mérget 
Messze voltak már a falutól. Mindegyik 
mondani akart valamit a másiknak, de 
arra a mondásra nem tudták, nem mer-
tek szavakat találni, mert hát az én két 
szerelmesem nagyon, de nagyon gyáva 
volt. Egyszer már-már szóra nyitotta 
száját a fiu, s a lány félős boldogsággal 
várta beszédét, de majd egy szekér sza-
ladt el mellettük nagy zajjal-robbal 
majd egy vezérbika nekikeseredett bő-
gése zavarta szét összefonódott gondo-
lataikat . . . Most maguk voltak jobbról-
balról kukoricások és topolyák, csak az 
egyik oldalon választotta el az utat a 
kukoricástól egy keskeny tarlósáv. Az 
ifjú restelte a hosszú hallgatást és neki-
duráltan ugy gondolkozott, hogy sok 
szónál szebben beszél a tett átkarolta a 
lányt és egy meleg sokszavu évek tör-
ténetét regélő csókot lehelt annak ki-
pirult csattanó orcácskájára. Aztán ugy 
tetszett neki, hogy a nap újra felszökött 
a délpontra és parazsat szór alá sugarak 
helyett a kukoricára s a topolyfák far-
sangi táncra kerekedtek. Meglehet. Hogy 
mindez nem ugy volt, de a lány az el-
szaladt. 

Megijedt. Megrettent a csóktól mert 
ismeretlen volt neki és minden olyan 
hirtelen, villámszerűén történt. A szemé-
rem, a nem tudott Mtkok rettegése volt 
ez. Átszaladt a tarlón, be a kukoricásba, 
sietve, nem gondolva nem látva merre 
jar. A fiu egyideig bambán nézett utána. 
Tréfál, gondolta, majd visszajön. Aztán, 
hogy nem látta, utána ment. Be a kuko-
ricásba. Nevét kiáltotta, szemét majd ki-
nézte. Hiába ! Sehol senki . . . 

A lány pedig szaladt, szaladt 1 Nem 
eszmélt fel a kiáltásokra sem. hogy azon-
ban magához tért és egy rengeteget lá-
tott maga körül uj ijedelem fogta el. 
Kiutat keresett. De zavarodott fejecské-
jével nem talált vissza, ment céltalanul 
ide-oda és végre nagysokára kijutott 
egy helyen belőle, de jaj, erre ö még 
sohase járt sohse látta ezt a helyet. Se-> 
hol ember se tanya. Egymaga volt az 
úttalan, magányos mezőségen. A nap 
már a láthatárt morzsolta, nemsokára 
sötét lesz! Hogy talán haza, mikor azt 
se tudja holvan és merre fekszik a falu. 
Bizony meggörbültek a kis ajkak, elő-
vándorolt a zsebkendő és lőn hangos 
sirás. Leült egy kukoricaszár tövébe, az 
meg ugy trázsált peckesen fölötte, mint 
valami gránátos. Egy ideig még hullám-
zott a kis kebel, hallatszott a szepegés. 
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azután lelankadt feje és csendes jóizü 
szuszogás jelentette, hogy a kis Robin-
son elaludt, az öreg nap megizoválta 
a fejét, de mind jobban elbóbiskolt, a 
hold már kíváncsian kukkantott fel a 
látóbatár szélén, mintha azt mondaná, 
hadd lássak már én is valamit belőle. 

Egyszer csak hogyan, hogyan sem, 
benépesült a kukoricás melletti tarló. 
Víg duhajkedvü tündérnépség telepedett 
ott le, elfoglalva a nyulak birodalmát, 
kik félve nézték a Góg és Magóg hadát. 
Letelepettek és hangzott a zene. Apró 
fistuíák, tökmag hegedül és cimbalmok 
dallama szállott tova finoman, gyöngén, 
egy füttyentés darabokra törte volna az 
egész összhangot. Szált az ének és rop-
tók a táncot. Apró viliik pajzán tün-
dérecskék szálltak a levegőben, nevet-
gélve, gondnemismerő arccal. Egyszer 
csak megjött a tündérkirály. Csillogott 
villogott a kísérete, tán még a hol«iat is 
megszégyenítette volna, ha már az égen 
mert volna lenni. De nem mert, féltette 
a tekintélyét. Hát ez a király ui egyene-
sen a mi lánykánk elé állt. Bókolt neki, 
karját nyújtotta, ugy mentek a többiek-
hez. Esküvőt ültek. A király és a lány. 
A király ugyanis csodás módon hásoniit 
itt az én fiamra. A tündérhad hódolat-
tal fogadta az uj királynét. Folyt a mu-
latság a tánc, a kacaj, egyszere csak I 
megcsokolja a király a lányt. Abban a 
pillanatban szétröppen az egész tündér-
nemzet láthatatlanul, sejtetlenül, mint a 
hajnali álom, csak a csók marad ott. A 
lány felnyitotta a szemét. Az anyja tér-
delt mellette, körülötte egész csomó em-
ber, a hogy álmos szemmel látta. Szét-
nézett és csalódottan még félálomban 
szólt, keresve szerelmesét, a nótás tün-
dérkirályt, s annak csókos» ajkát: 

— Jaj, hát nem »0« volt ? 
Bottyán Frigyen. 

Kiadja : 
Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

Ei i v g s h a i 

amerikai fényké-
pező intézet a 
Simkó borkeres-

kedő házában rövid idő múlva m k g n u m i í : : 
Szentes város polgármesterétől. 

8910—1911. ffz. 

Hirdetmény. 
Értesítem a közönséget, hogy a vá-

rosi virilis képviselőknek az 1912. évre 
összeállított névjegyzéke a városi fő-
jegyzői hivatalban f. évi október hó 16. 
napjától október 21. napjáig terjedő 5 
napon át közszemlére lesz kitéve, ahol 
az a hivatalos óráK alatt megtekinthető, 
s ellene a netaláni észrevételek szóbe-
lileg nyomban megtehetők. 

Szentes, 1911 október hó 13-án. 
Dr. Mátéffy Ferenc 

polgármester 

Szentes város polgárnesterétdl. 
8575-1911. sz. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes városnál megüresedett egy 

tüzfecskendő kezelői állás betöltésére 
pályázatot hirdetek, s felhívom mind-
azokat, ')kik ezen állást elnyerni óhajt-
ják, hogy sajátkezüleg irt és aláirt egy 
koronás bélyeggel ellátott kérvényüket 
képesítettségüket igazoló okiratokkal fel-
szerelve a központi igtató hivatalnál f. 
évi október hó 26. napjának d. u. 5 
óráig nyújtsák be. 

A tüzifecskendő kezelői állás java-
dalma évi 800 kor. fizetés, természetbeli 
lakás és ruházat. 

A kinevezett tűzoltó 3 hónapig 
próba szolgálatra vétetik fel, s csak ha 
ezen idő alatt képességének tanújelét 
adta véglegesittetik állásában. 

Szentes, 1911 október hó 10-én 
Dr. Mátéffy Ferenc 

polgármester. 

B Ú T O R O K 
Hálók, ebédlök, urlszobák, sza-
lonok, teljes szálloda, kávéház, 
vendéglő és kastélyberendezések, 
vas- és rézbutorok, szőnyegek, 
f ü p u y ö k , csillárok és zongorák 
szállíttatnak bárhova 

l készpénzért vagy rendkívüli | 
• előnyös f izetési feltételekkel • 

Díszes nagf butoralbum 1 korona. 
Teljes berendezésnél utazó min-
takkal díjmentessn bárhova megy. 

Modern Lakberendezési Vállalat 
B u d a p e s t , I V . , G e r l ú c z j r - u t c a 7 . s z á m 

(központi városház mellett . 

ff*»?'« 

Szentes város polgármesterétől. 
8574—1ÍÍL 

Pályázati hirdetmény* 
Szentes városnál megüresedett egy 

mezőőri alias betöltésére pályázatot hir-
detek, s felhívom mindazokat, akik ezen 
állást elnyerni óhajtják, hogy saját ke-
zűleg irt "és aláirt egy koronás bélyeg-
gel ellátott kérvényeiket képesitettségü-
ket igazoló okiratokkal felszerelve a 
központi iktató hivatalnál f. évi október 
hó 26. napjának d. u. 5 óráig nyuj-
sák be. 

A mezőőri állás javadalma évi 700 
kor. törzsfizetés, 120 kor. lakbér és ru-
házat, ezentúl 000 kor. után megfelelő 
nvugdij jogosultság. 

A kinevezett mezőőr 3 hónapig 
próba szolgálatra vétetik fel, s csak ha 
ezen idő alatt képességének tanújelét 
adta, véglegesittetik állásában. 

Szentes, 1911 október hó lt-én. 
Dr. Mátéffy Ferenc 

polgármester 

Van szerencsém a n. é. közön-
séget értesíteni, hogy réz- és vas-
butor-gyáramat Aradon, József f<3-
herceg-ut 11. sz. és Karolina-utcai 
sarokházba helyeztem át, ahol 

réz- vasbutorohat 
a legegyszerűbbtől a legmodernebb 
kivitelben készítek. 

Raktáron tartok rézágyakat, 
mosdóasztalokat és éjjeli szekré-
nyeket márványlappal, toilletteket, 
ruhafogasokat és karnisokat és 
mindenféle rézárukat, vasbutoro-
kat, sodrony-ágybetéteket és kocsi-
üléseket, gyermekágyat és gyer-
mekkocsikat, kerti berendezéseket, 
tűzmentes pénzszekrényeket, rugó-
kat és ruganyos árukat és külön-
legességeket. 
Vidéki megrendeléseket pontosan teljesítek, 

Tisztelettel 

Borai Károly 
réz- és vasbutor gyáros. 

Földeiadós. 
Szolnokmegyében a ( zolnok-
hoz 1 és fél óra jarásnyira) 

kövesűt mellett eladó 

431 hold fold 
mentett rét. tiszta fekete, 1 és 
fél méter mélységű prima buja 
termő tulaj. A hajóállomáshoz 
fél óra. Községhez tíz perc. ahol 
posta, távírda, orvos és gyógy-

szertár is van. 
A vé te larnak e g y n e -
g y e d é t kell kif izetni . 

^ A birtok akar egészben, akár 
5—10—20 holdas parcellákban 

jegyezhető 
ifj. Fazekas Antalnál 
Szentesen, (I. ker. Kurcaparli-

\ utca 27 szam alatt.) 
Ú i ^ s . A ¿ J 

X Z U K O R M T l G S e a ELL.CN 
speciá l is^qYÓqvi ta l . . 1 

, WŐMd«eST.KeKe03fc0irl IDÖCT «TOMO« 
M W B Y S i E R V ! O ^ J O n A T 

« V Ö H I N I W M « v ó « v r r . 
Vezérképviselő Csongrádniegyére: 

fi S z e n t e s i H e z ő g a z d a s á g i 
Ipar és Kereskedelmi Bank 
Részvénytársaság, Szentes 
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Két ló fiút Lajos Imre kovácsmesfernek ^ I ^^^ Magyartés 41. szám alatt jókarban levő 
tanulónak felveszek. Erdei Dániel 
bognármester, II. k., Kunszentmár-

toni-ut 6. szám. 

EIN ö r e n ti ii 
tiszt;', finom, száraz ágytollak 4es pely-
hek eladók. — Cim a kiadóhivatalban. 

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

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

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

ház javadalmi földjén levő bérelt 
tanyájára, tanyást keres. Értekezni 
lehet I. ker. Tors Kálmán-űtca 2. 
szám alatt 

Emdeni gúnárok 
és egy pár igen szépen fejlett 3 éves 

I páva eladó. — Cim a kiadóhivatalban. 

KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
En nem tudom miról jó, hogy 

ez az igen tisztelt októbrius ur 
olyan hideg és olyan fagyos, mint 
vnlami angol diplomata. Azt hiszi a 
jámbor, hogy valami nagyon meg-
örvendeztet bennünket, hogy egye-
nesen tulirózsás és tulipiros hangu-
latba jövünk attól a boldogságtól, 
amely a tél közeledése nvomán el-
tölti a lelkeinket. Mert hiszen az 
ugyan kétségtelen, hogy színválto-
zást játszik az ember a hideg októb-
rius ur művének eredménye képen. 
Például a füle megkékül az embe-
reknek. Testi átalakulás is van, mert 
meggémberedik az újja. De meg 
gyóződésem az, hogy mindezeket 
mindenki elengedné, ha jó meleg 
verőfényes őszi napok járnának . . . 
becsülete is több volna a tiszteit 
októbrius urnák, ha nem az angol 
diplomaták hideg fagyos természe-
tét viselné, hanem mosolygó volna, 
mint az éhes ember a csirkepapri-
kással telt tál előtt. 

A nagy politika eseményei ér-
dekesen izgatók, vagy izgatóan ér-
dekesek lehetnek azoknak, akik nem 
tudják, hogy azok a titkos és nyil-
vános társalgások és tárgyalásos, 
azok a tanácskozások egy lépéssel 
s e m viszik előbbre a dolgokat. Egy 
azonban tény, hogy a porlanienti 

ellenzék hatalmasan lefőzte a kor-
mányt. Az az egyértelmű kijelentés, 
hogy a költségvetést letárgyalják, 
mert nem akarják az ex-lexet, tes-
sék tárgyaltatni bárminő javaslatot, 
amely az ország érdekeit szolgálja: 
minden mehet, de — véderőreform 
az nem megy. 

Azért lefőzés ez, mert uniszónó« 
hirdették a kormánypárti oldalról, 
hogy az ellenzék obstrukciója meg-
gátol mindent. Lehetlenné tett, min-
den alkotást . . . Dehogy sem, de-
hogy . . . csak nem engedi azt meg, 
hogy az országot egy rossz véd-
erő reformmal tökéletesen tönkre 
tegvék. 

t 
A város 1910. évi zárószáma-

dása most került ki a sajtó alul. 
A számtételek összehasonlítása nem 
az én dolgom, se nem az én gon-
dom. Csak annyi bátorságot veszek 
magamnak, hogy egy krónika ke-
retében jámbor képpel meglepetést 
színleljek azon, hogy kiadásban 
nagyobb összegek vannak a város 
terhére irva, mint a bevételben a 
város javára s hogy a város hiába 
veszen adóságot nemhogy apadna 
a tiszla vagyona hanem még nő. 
Mert mindezek a dolgok olyan ter-
mészetes és kézzel fogható dolgok, 
hogy csak színlelni lehet a megle-
petést. De azért hiába csak érde-
kes dolog az, hogy az ember szá-

! jávai bámuljon azon a látszaton, 

amelyik csal. De legyen elég annyi 
a csudálkozások eredményeképen, 
hogy az ur 1910-edik esztendeje a 
városra nézve igazán kedvezően 
záródott. 

* 

Az ármentesitő társulat a heti 
közgyűlése a szárazéri társulat dol-
gában igazán érdekes eredményt 
hozott, ami kedvező lehet az érde-
keltekre, de aligha kedvező, sőt 
egyáltalán nem kedvező magára a 
társulatra. De természetes az a ha-
tározat. Nem lehet másképen egy 
olyan testületnél ahol egy ember 
200-250 szavazatot képvisel a saját 
személyében s ahol U00—1000 sza-
vazat leadásahoz elegendő lehet 
5—6 ember. Nem tudom, ez a rend 
törvényes, tehát nem kifogásolható 
— de én nem tartom se jónak, se 
helyesnek ezt a dolgot. Abban a 
testületben is választott képviselők-
nek kellene képviselni az érdekelt 
polgárságot és egy vokssal rendel-
kezni mindenkinek. Nem hiszem, 
hogy nem másképen alakulna a 
helyzet akkor. Egy bizonyos vo lna: 
az nevezetesen, hogy egy-egy nagy 
uradalom a maga félelmesen nagy 
számú szavazataival nem lehetne 
perdöntő olyan kérdésekben, ame-
lyekben fölöttébb érdekelve van, 
vagy lehet. 

Barázda. 

Hirdetések olcsón felvétetnek. 
Kiadó lakás. 

2 szoba, konyha, kamra és pince, eset-
leg kerttel; úgyszintén egy butorzott 
szoba is kiadó I. ker. Pólya-utca 2. sz. 

(a kenyérgyár mellett). 

Tanczik József 
téglalelepe az összes berendezésekkel 
együtt szabadkézből eladó. — Értekez-

hetni a helyszínen. 

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

a „Szentesi Lapa-pal 
A „Szentesi Lapu 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 hirlapirók irják. 

Eladó borok 
1 

350 hektó kitűnő minő-
ségű fajborok 2—3 éve-
sek, kisebb és nagyobb 
mennyiségben kaphatók. 

I 
Bővebb értesitést e lap kiadóhivatalában. 
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BÍRÓNMÜHTON 
bádogosmester az épittetök figyelmébe 
ajánl ja jó l berendezett bádogosmühelyét 
i s elvállal minden, a szakmájába vágó 
f unkák készítését igen jutányos árért, 
• Épület-munkákra költségvetés- • 
m sel dí j talanul szívesen szolgál. • 
özv. Papp Sándorné 
I. ker. Bartha János-
útca 15. sz. háza eladó. 

örvénysor 1. számú ház kedvező 
fizetési feltételek mellett e l a d ó . 

Értekezni lehet a helvszinen. 

Bene Istvánnak 
Rákóci-tér '24. sz. (Vásártér) telkén egy 
uj szálloda, vendéglő és kávéház joggal 
együtt, több üzlethelyiség és két uri la-
kás, melyek a jövő évben lesznek felé-
pítve haszonbérbe kiadók, tervek meg-
tekinthetők a Járásbíróság építési iro-
dájába, ugyanott a városház épitési iro-
dája egészen szabadkézből eladó. Érte-
kezni lehet minden időben a tulajdo-

nossal. 

Olcsó pénz! 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 és 
fél százalékos kamatú kölcsönnel 
akarja kicserélni, forduljon biza-
lommal ifj. Fazekas Antalhoz I. ke-
rület Kurcaparti-utca 27. szám alatt. 

Egy ügyes fiú 
fizetéssel ácstanoncnak felvétetik Bartus 

János ácsmesternél. 

: Legjobb: 

cserépkályhát és 
tahaMzIielyet 

M a z u r a V i l m o s 
készít, vasútállomással szemben 

Jo, ügyes fi ni 
ácsUnoncnak fizetéssel felvesz Borsos 
Sz. Lajos ácsmester Rákóci Feienc-utca 

5. szám. 

U J M U U L O n X ! 
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű órletóközönséget, 

hogy özv. Szőke Mátyásné gőzmalmát f. évi junius hó 15-én 
bérbe vettük, ez idő óta szüntelen dolgoztunk a malom tel-
jesen ujjászerelésén, hogy az általam nagyrabecsült őrlelő-
közönségnek minden tekintetben megfelelő jó malmot épít-
sünk, a mit e napon négy napi próbaőrlés után kifogástalan 
állapotban üzemben helyeztünk. 

Ez utón vagyok bátor a nagyérdemű őrletőközönség 
becses figyelmét felhívni huszonöt évi tapasztalatomból eredő 
munkámra. 

Raktáron tartunk állandóan fehér és barna liszteket, ku-
korica- és árpadarát, valamint korpát. 

Szíves pártfogást kérve vagyok kiváló tisztelettel 

MiEIElt PÁL fő mólnál* 

VflJbfl BflLINT ÜTObfl 
"2KÖNYVNYO n b f l J f l f 

SZENTES, KOSSUTH-TÉR 4. SZ. 

fs 

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

készíttetnek-

Pontos és tiszta kiállítás. 

SZENTESI LflP 

Szerkeszti: 

Sima László 

felelős szerkesztő. 

Kiadja : 

Vajda Bálint Utóda 
könyvnyomda. 

Hirdetni is e lapban érde-
mes, és itt a legolcsóbb. 

v Nyomatott Vajda Bálint Utóda könyvnyomdájában Szentes 

de- 1 
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