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Előfizetési árak : 

Helyben: egész évre 8 K 
félévre 4 K, negyedevre 2K 

Vidéken : egész évre\2 K 
félévre 6 K. negyedévre HK 

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szára 

(ref. bérház), ide intézendök a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

történet. 
i 

Temes vármegye tanfelügyelője a 

s a j á t j á b ó l 1 1 0 0 koronát költött el arra, 

hogy a nemzetiségi iskolákat minél 

gyakrabban látogathassa. Gyakrabban, 

mint kötelessége, mert kötelességének 

Jáíta, hogy a nemzetiségi iskolákat 

sűrűben látogassa, mint azt a szolgá-

lati utasiíás előirta. Bizonyára azt 

fogja mondani mindenki velünk, hogy 

a temesmegyei tanfelügyelő derék úri-

ember, aki megérdemli az elösmerést. 

Legyünk vele tisztában : az elös-

merés nem is hiányzott. A vallás és 

közoktatásügyi miniszter lelkesítő di-

csérő okiratot küldött a tanfelügyelő-

nek — ellenben az 1400 korona íúl-

kiadás, a sajátjából előlegezett összeg 

megtérítését megtagadta, mert nincsen 

rá jogcím. 

A magyar közállapotok mai íezüi-

löttségére jellemzőbb históriát minél 

az esetnél nem lehetne elmondani. 

Oiyan kérdés ez, amely mindenkit 

érdekelhet és kel!, hogy érdekeljen 

Magyarországon, ahol szives előszere-

tettel hangoztatjuk a nemzeti ideálo-

kat, a magyarság erősítését s a ma-

gyarosítás?, ellenben amint pénzről van 

szó a pénzügyminiszter úr a kulturán, 

a magyar iskolán, az iskolák magya-

rosításán spórol elsősorban. 

E^y egységes nemzeti államban, 

ahol az iskola kizárólag csak a kul-

tura melegágya, talán megengedhető és 

érthető volna ez az 1400 koronás 

história; de a nemzetiségekkel túl-

fertőzött Magyarországon ahol a nem-

zetiségi iskola nem a kulíurának, ha-

nem a nemzet ellenes izgatásnak, a 

hazaárúlásnak a melegánya, egyene-
sei1 nemzetellenes merénylet ez az 

^ 0 0 koronás történet. 

Nem nagyhangon oda hajított 

újságírói szó ez a kijelentés, amit le-

irtunk, hanem nagyon is komoly meg-

fontolás eredménye. Az az egy ezer 

négyszáz korona, amelyet az a tan-

felügyelő a magyar nemzeti érdekek 

védelmében azzal a reménységgel elő-

legezett saját zsebéből, hogy a nem-

zeti kultura legfőbb és leghivatalosabb 

védelmezője a kultusz miniszter meg-

fog lérifeni — egy milliomod része a 

másfél ezer millió koronás állami 

költségvetésnek, amelyből százezrek és 

milliók jutnak mindenféle jelentékte-

len dologra, de amelynek egy millio-

mod része sem kerülhet jogcim hij-

ján erre a célra. . 

A kinos megdöbbenés, ami el-

fogja az embert. Nem akarja hinni, 

hogy ez is lehetséges legyen. Hiszen 

ha minden nemzetiségi iskolához egy 

külön tanfelügyelőt küldene ki az 

állam, akinek az volna a kötelessége, 

hogy a magyar nemzeti érdekeket vé-

delmezze, meggátolja a nemzet ellenes 

tanoknak a nemzetiségi gyermekek 

lelkébe való beojtásár s ha erre a 

célra milliókat és százmil'iókat ál-

doznának, ha az állami költségvetés 

másfél ezer milliós főösszegének egy 

harmadát áldoznák erre a célra, jó-

formán akkor — talán akkor eleget 

tennének a nemzeti érdekek megvé-

delmezésének. 

Magyar hegemóniáról, a bátrab-

bak magyar szupremáciáról beszélnek. 

Hangosan. Bátran. Határozottan. Ezt 

hirdetik. Ennek a védelrnezéséről szó-

lanak. Ezt féltik mindig. Ezt óvják 

mindentől. Nos, ugyan, van hát kö-

szönet ebben a jelszavakon való nyar-

galásban. Van de még mennyi van! 

Szinte beie kell kábulni a köszönetbe, 

amelyet nem váltanak át a frázis 

halmazból keményen kopogó gara-

sokká sem. 

És mert jellemző a história: ne 

hallgassuk belőle azt sem, hogy a 

! nemzetiséggel megfertőzött Temesvár-

megye törvényhatósági bizottsága a 

tanfelügyelő védelmére kelt és ismé-

telten felirt a megtérítés érdekében, 

de a kultusz miniszter a jogi igazság 

álláspontjára helyezkedvén nem vál-

toztatta meg elutasító határozatát mert 

a jogi igazságot nem adhatja föl. 

Nos, magyarok, mi vonjuk be a 

vitorlákat és mondjuk azt, hogy aki-

nek jogilag igaza nincsen, ha a ma-

gyarság érdekeinek szempontjából igaza 

van is, az hallgasson és ne kérjen 

semmit. Elvégre is igazság csak egy 

féle lehet: igazság. Maga a szó ki-

zá rja azt, hogy kétféle lehessen. El-

végre is az igazságot kell védelmezni 

s hiába beszélünk ebben a kérdésben 

a miniszteré a jogi igaz3ág. 
Csakhogy -- szomorú, hogy igy 

van — ez az egyetlen kérdés talán, 

ahol a jogi igazságban épen a nem-

zeti igazság arculcsapását k-il látnunk 

azt az igaztalan igazságot, amelyről 

a biblia azt mondja »ne Jegyetek fö-

lötébb igazak«. Mert ilyen fölöttébb 

való igazságot nem találunk minden-

hol. Talán sehol. Annyira nem, hogy 

nagyon sokszor az igazság teljes hi-

ánya döbbent meg bennünket olyan 

erősen, amily erősen most a jogi igaz-

ság teljes érvényre juttatása döbbent 
1 meg minket. 

Nagyon sokszor hallottuk, nagyon 

sokszor hányták föl, hogy a jelsza-

vakon való nyargalás teszi tönkre ezt 

az országot s téveteg eszmék tobzó-

dásának lesz nevetséges hazája Ma-

gyarország. Most kezdjük érteni és 

érezni ezt a rettentő igazságot, amely 

a maga félelmetes erejével nem csak 

megdöbbent, de egyenest gyilkol. Mert 

soha még olyan féktelenül nem ton-

bolt Magyarországon jelszó legfelül-

ről, onnan, ahonnan kormányoznak 
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ahonnan kegyeket és jutalmakat osz-

togatnak, mint most a magyar szup-

remácia jelszava — és soha még jel-

szót, eszmét, frázist olyan nevetségessé 

nem tettek, mint most a «magyar 

szupermácia« jelszavát ezzel az 14-00 

koronás históriával. 

Nem szabad jelentéktelen kicsiny 

dolgokból óriási dolgot csinálni, mondja 

a nagyképűség. S a négyképűség je-

lentéktelen, hitvány semmi dolgot csi-

nál a legtöbb dologból, mert a szük-

ség, a célszerűség azt parancsolja. De 

épen ott van a hiba s a közviszo-

teljes lezüllésének abban a rettenetes 

félreértésben van a legvastagabb gyö-

kere, hogy nem akarjuk észre venni 

azokat a jelentéktelen dolgokat, ame-

lyek nemzeti szempontból fontosak, 

súlyosabbak, jelentőség teljesebbek 

minden, kortes célból, nagynak kijelen-

tett és hangoztatott — korszakos re-

formnál. 

Péter Pál napja. 
A magyar föld ünnepe ez a nap. 

Nem annyira lelki ünnep, nem is va-

lóságos, mert a kalandáriumi vörös 

betű nem tud minden egyes napot 

ünnepé tenni. Ahoz sok minden egyéb 

szükséges. Es mégis ünnep Péter-Pál 

napja, a magyar föld ünnepe, amely-

hez az a hagyomány fűződik, hogy 

akkor roppant meg a buza gyökere 

s kezdődik utána az aratás. 

A mostani Péter-Pál ünnep iga-

zán, mert nem remélt jó aratásnak, 

nem gondolt jó termésnek a hirdetője 

s ha, ami eddig be nem következett, 

az aratás során nem éri pusztító ve-

szedelem a gabonát, akkor az 1912. 

esztnedő az utóbbi évtizedek éveinek 

során méltán fog sorakozni az 1906 

után. 

Ki mondaná azt, hogy nem ezer-

szeres szerencse ez. Amilyen rettentő 

módon megnehezedtek az élet viszo-

nyok, aminő súlyos teher háramlik 

minden adózó polgárra s amilyen 

nagy küzdelemmel lehel csak föntar-

tani a legkisebb háztartásban is a be-

vételek és kiadások egyensúlyát: csak 

egy nem is rossz, de gyönge termésű 

ezztend* a koldus nyomorúságot je-

lentené egész Magyarországra. 

Mert hiába; ez a föld, a magyar 

föld, éltet, tart el mindannyiónkat s 

ha a gazdának nincs, az azt jelenti, 

hogy senkinek nincsen s az a kétsé-

ges remény amely a magyar gazda 

lelkében él igy ilyenkor Péter-Pálig 

az a kétséges remény voltaképen e-

gész Magyarország kétséges reménye 

s ha ez a remény valósággá válik, 

ha a gazda arcán a ráncok elsimul-

nak, akkor az a derű kétszeres ünneppé 

váltja Péter Pál napját. 

Komoly valóság, hogy soha ne-

hezebb időket nem élt a magyar nép 

mint most. Soha olyan aránytalan el-

lentét nem volt a pénz nagysága és 

értékének csekélysége között mint ma. 

És ez az aránytalan ellentét nyomja, 

sújtja a gazdát is és kétszeres nehéz-

! séggel érinti a lateniert. Szomorú va-

lóság, hogy csak épen ez az egy, az 

élet nehézségeinek, a megélhetés nagy 

küzdelmének érzete az, ami a gazda 

és a lanteiner oszlóly között érzelmi 

közösséget teremt s ha semmiben nem, 

de ebben az egyben, minden különös 

félreértés és félreismerés dacára — 

megtudnak egyezni: nehéz az élet. 

Lgy gazdasági esztendő legfőbb 

számadási tétele: a buza termés, ki-

elégítő. Péter-Pál naptól Péter-Pál nap-

jáig megtudunk majd élni . . . De itt 

már pontot is tehetünk. Mert ez a jó 

ELSfl SZENTESI KENYÉRGYÁR R.-T. 

Gazdák figyelmébe! 
Korpa 

elsőrendű, jóminőségü méter-

mázsánként 19 k — f. 

Zsoldos-korpa méter-

mázsánként 20 k — f. 

T a k a r m á n y l i s z t 
70 kilogrammos zsákokban 14 korona 

S K C I I I C N t e n g e r i és 
á r p a valamint d a r á k 

mindenkor a legolcsóbb napi áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
LiNxlek 

kitűnő minőségben, szam szerint, 

P á r k o r p a 
házikenyérsütéshez, komló-

virággal készítve, kilón-
ként 80 fill. 

Mindezek az áruk, valamint kitűnő, ízletes 
fehér és félbarna kenyerünk kaphatók 

gyári üzletünkben 
piactéri üzletünkben és 

viszonteladóinknál 
kiknek üzlete piros-zöld színű Korona-
Kenyér feliratú táblával van ellátva. 

Tisztelettel 

Első Szentesi Kenyérgyár d - t 

termés nem azt fogja jelenteni, hogy 

egy esztendő folyamán kisebb lesz az 

élet küzdelem. Nem. Mindössze anyit, 

hogy hihetően nem lesz nehezebb . . . 

No — de ha mindösszesen ennyi 

is épen, megelégedettek lehetünk . . . 

hiszen soha sem a jobbtól fél az em-

ber, hanem mindig a rosszabat várja. 

KERESD AZ 
ASSZONYT. 

Lelőtt udvarló. 
A titkos viszony vége. 

Csütörtökön délelőtt 10 óra körül 

véres esemény játszódott le a Kristó 

N. István-utca 11. számú házban: 

Győző Molnár Imre kosárfonó lelőtte 

felesége udvarlóját: Vámos Lajos 25 

éves kubikost. 

Nem uj keletű szereimi viszony-

nak volt ez a véres esemény befeje-

ződése: mert Győző Molnárné több 

min', négy éve folytatott már viszonyt 

a fiatal emberrel s egy alkalommal 

már tetten érte a bűnös párt Győző 

Molnár Imre. Azóta térmészetesen sok-

szoros éberséggel vigyázott Győző Mol-

nár, de az asszony is vigyázott, ne-

hogy ujabb tettenérés esetén nagyobb 

veszedelmek keletkeznek, mert a vi-

szonynak nem akarta végét vetni. 

Az eset ugy történt, hogy Győző 

Molnár csütörtökön a feleségével együtt 

ment le a heti piacra. Nem sokkal 

ezután tüzet jeleztek a református to-

ronyból. A piacon kavarodás támadt 

s Győző Molnárné eltűnt s magával hivta 

Vámost — egy kis beszélgetésre. Győző 

Molnárnak gyanús leit az asszony 

gyors eltávozása a piacról s egy perc-

nyi habozás után haza sietett. Az 

asszony, amint urát meglátta elsietett 

az udvar hátulsó felébe, Győző pedig 

a konyhában találta Vámost. 

— Kell az asszony? — kiáltott 

rá és melléb lőtte. 

Vámos ki akarta csavarni a re-

volvert Győző Molnár kezéből, de a 

kosáfonósegédek leteperték és Győző 

Molnár még egyszer lőtt: ez a golyó 

a Vámos tomporába furodott. 

Az eset után Győző Molnár Imre 

a rendőrségre ment, ahol elmondta a 

dolgoí. Letartóztatták. Vámost, akinek 

sérülése súlyos, a megyei közkorházba 

szállították. 
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Szemet szemért. 
A »kövér Jensen« első alkalma-

zottja volt a Vinther fa-, szén- és gyar-

matáru nagykereskedésnek. Termetes, 

javakorbeli ember volt — lehetett vagy 

negyven éves — és a mellett a legü-

gyesebb kereskegőnek mondták. Pedig, 

ha nem ült az ii ódában és nem volt 

üzleti doga, mindenféle huncutságon 

jár az esze. Természetesen agglegény 

volt, mint az Ilyen embgrek legtöbbje. 

A ^postaudvar«-hoz címzett fogadó 

tulajdonosa a legjobb barátja volt. I\o-

konlelkek voltak és hiven támogatták 

egymást a tréfákban, melyeket a fele-

barátaik rovására űztek. Megtették ők 

azt is, hogy egymással járatták a bo-

londját, néha még olyan durva módon 

is, ahogy azt nem tűrte volna cl senki 

Pedig éppen ezekben a kézzel fogható 

tréfákban találtak egymásra. 

Möller körorvos feltézlenül a leg-

jelentékenyebb ember volt a városban. 

Látszólag nyers és rideg modora mö-

gött megvesztegethetetlen becsületessé-

get, rejtegetett, valamint, szeretetre-

méltó lényt, melynek folytáu első em-

ber volt a kis varosban. Mindenki tizs-

telte és becsülte és az idők folyamán 

mindenféle bizalmi állással tisztelték 

meg. 

Ez a három ur: a kövér Jensen, a 

fogadós és Möller doktor egyelőre a 

a három főalakja a mi igaz történe-

tünknek. 

Egy nap Jensen meg a togadós 

együtt ült a vendéglőben és beszél-

getett. 

Ez a kiálhatatlan egészségügyi bi-

zottság, — szólt a vendéglős, itt járt és 

zajongott a csatorna miatt: mondták, 

hogy az egészségre káros és minden 

áron meg kell csináltatnom. Csakhogy 

szerencsére ez is olyan dolog, amiben 

asak én határozok és mAjd akkor fo-

gom megcsináltatni, amikor nekem 

tetszik. 

— Ugyan már ne fontoskodjál! — 

szólt Jensen. — Ma hencegsz és hol-

nap már igazittatod a csatornát. 

— Lelkemre mondom, hogy nem ! 

— szólt a kormácsmáros és rácsapott 

az asztalra. 

— Vigyázz, majd rád uszitják Möl-

ler orvost, ő az itteni egészségügyi bi-

zottság elnöke. 

— Bánom is én! Ne hogy azt hidd, 

hody ugy táncolok, ahogy Möller fü-

työl, — szólt a fogadós hetvenkedve. 

Vagy egy héttel ezután megszólal 

egy délután a fogadó telefonja. A foga-

dós maga ment a telefonhoz. 

— Halló, itt Postaudvar-fogadó. 

— Maga a fogadós beszél ? — kér-

dezte egy nyers hang. 

— Az! 

— Miféle diszuóság az avval a 

csatornávai az udvarán ? Már egy hét | 

előtt meghagyta az egészségügyi bizott-

ság, hogy csináltassa meg és még sincs 

megcsinálva. Azt hiszi, büntetlenül csi-

nálhat pestisfészket a fogadójából ? Meg-

álljon csak, majd én — Möller orvos — 

meg fogom tanilani emberségre. 

Ijedtében és zavarában a fogadós 

mélyen meghajolt a telefon előtt. 

— Bocsánatot kérek, orvos ur, de .. 

Annyit mondhatok, — szakított 

félbe az előbbi hang — hogv ha a csa-

torna három nap alatt nem lesz rend-

ben, velem gyűlik meg a baja ! — és az 

ijedt fogadós előtt mintha csak becsap-

ták volna az ajtót. 

Még aznap megbízott egy kőmi-

vest, hogy igazítsa meg a csatornát és 

másnap az mar kifogástalanul rendben 

volt. 

A fogadós most a telefonhoz sie-

tett és felhívta Möller orvost. 

— Ön az, doktor új Itt a Posta-

udvar fogadósa beszél. Csak tisztelettel 

akarom jelenteni, hogy a csatorna rend-

ben van. 

— Miféle csatorna ? — kérdezte az 

orvos. 

— Amely miatt tegnap fel tetszet 

hívni. 

Fogalmam sincs róla. hogy miről 

bescél! Sohasem hivtam fel a csatorna 

miatt, Ugy látszik egy kicsit nagyon is 

mélyen is belenézett a poharába. Ezzel 

az orvos minden további nélkül letetet 

a halló-kagylót. 

A fogadás ugy állt, mint akibe 

bele csapott a villám. 

— Vagy ugy, szólt magában. — 

kövér Jensen rejlik 

Kissé később felhívta telefonon a 

Winther irodát. Utánozta az orvos hang-

ját, ami a telefonon nem volt nehéz, 

megszólalt: 

— Ki van a telefonnál, ha szabad 

kérdenem ? 

— Jensen könyvvezető' — hang-

zott a válasz mint ahogy a logadós kí-

vánta. 

Ugy ! Itt Möller orvos! Mondja 

csak, van-e még abból a kitűnő borbol, 

palackja négy korona, amelyből a mult 

hónapban a kórháznak szállított 0 

— Igen az orvos ur, még van be-

lőle valamenyi. 

Akkor küldjöukér em, még vagy 

tizenkét üveggel a lakásomra. De mel-

lékeljen a biztonság kedvéért egy név-

jegyet és irja rá: Möller doktornak, 

magánhasználatra — az eseire, hogy 

nem találnék otthon lenni. 

— Igenis doktor ur, meg tesz ! 

— Igenis doktor ur, meg lesz! 

Másnap Winther, a kereskedő és 

Möller az orvos találkozott i z utcán. 

— Köszönöm a tegnapi fig\^lmét, 

— szólt az orvos. Igazán kedves gondo- ' 

h t volt öntől. 

— Miféle figyelemről beszél ? — 

kérdezte a kereskedő. 

— A tizenkét üveg borról, amelyet 

küldött. Nagyon kedves figyelem volt 

öntől, mely épen kapóra jött. Még egy-

szer köszönöm öreg barátom ! 

— Nagyon szívesen, — felelt Wint-

her, aki egy betűt se értett az egész be-

szédből. Amikor haza ért, megkérdezte 

a könyvvezetőtől, mi van azzal a bor-

küldeménnyel. Jensen pedig röktön sej-

tette, hogy itt valami huncutságról van 

szó. 

— Oh jaj, — szólt és megvakarta 

a füle tövét — e mögött a fogadós 

rejlik. 

— A bort egyenlőre természetesen 

a maga számlájára irjuk, — szólt a fő-

nök, — mert én csak nem viselem a 

maguk bolondságainak a költségét 

— A bort meg fogják fizetni, majd 

én gondoskodom róla — szólt a könyv-

vezető magában 

A fogadósnak volt egy nagyon 

gazdag nagybáiyja Kopenhágában. Köny-

nyen érthető okból nagy súlyt vetett 

arra, hogy jó viszonyban legyen ezzel 

a nagybátjrval. A bácsi évenként meg-

szokta látogatni egy párszor; inspici-

nálni jött, ahogy a kövér Jensen mondta 

és olyankor mindig igen nagyra voltak 

vele. Többek között szinte szabály volt 

hogy tinóm kis ebédet tálaltak eléje, 

melyre meghívták a bácsinak néhány 

jóbarátját, aki itt lakott a városkában. 

Ezekhez tartozott Möller orvos is. 

Egy nap a fogadós táviratot ka-

pott Kopenhágából : 

»Este hét órahor érkezem. Bövíd 

ideig maradok. Kérem a szokot társa-

ságot. 

Nagybátyád.« 
Hogy megelevenedett edyszeriben 

a fogadó ! Rögtön szétküldték a meg-

hívókat és a konyhaszemélyzetnek meg 

volt hagyva, hogy válogatott ételsort 

állítson össze. A faradozást siker koro-

názta és már félhétkor ünnepjesen dí-

szített és hat személyre terített asztai 

várta a vendégeket. Az étlap pedig ki-

elégíthetett volna akárki ínyencet. 

A fogadós maga ment ki a kocsi-

jával a varutra, hogy a bábsit fogadja 

A vonal medérkezett, az utasok kiszáll-

tak, de hiába nézett keresett, a bácsit 

nem latta sehol. Ellenben ott sétálgatott 

jel s alá a kövér Jensen. Ebben ugyan 

semmi feltűnő sem volt, mert az ilyen 

kis városban az élvezetek közé tartozik, 

hogy az ember kimegy az esti vonat-

hoz és nézi az érkezőket. 

— Ugyan már segits keresni a bá-

csit, — szólt a fogadós. — Azt sürgö-

uyözte, hogy az esti vovattal érkezik, de 

nem látom sehol. 

Most mindenki külön járta be a 

pályauevart, de arra a végeredményre 

jutottak, Hogy a bácsi nem érkezett meg-

Persze, hogy a fogadóst nagyon boszan-

totta ez a felfedezés. 

— Szép kis história, — igv szólt. 

— Készülődtem, félnyolcra vendégeket 

hivtam és a bácsi nem jött meg ; mit 

tegyek? 
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— Bizonyára valami megakadá-

lyozta az utolsó percben az utazásban, 

hátha már vár rad otthon egy sürgöny, 

— vélekedett Jensen. 

— Meglehet; — szólt a fogadós el-

gondolkozva. — Mondd c*ak, nem jön-

nél be velem a városba — tette hozzá, 

amikor látta, hogy a könyvvezető menni 

készül. 

— Nagyon szívesen I — felelet 

Jensen. 

Az úton hazafele a fogadós jókedve 

lassankint visszatért. 

— Mindegy, — igy szólt — a va 

csoránkat csak meg kell ennünk. Nem 

volna kedved velünk tartani ? Hiszen 

most felszabadult egy hely és legalább 

segíthetsz, hogy a vén fiukat mulat-

tassam. 

Asztalhoz ültek. A fogadós megje-

lölte mindenkinek a helyét és Jensen 

ravaszul mosolygott, amikor a jól meg-

rakott asztalt látta. 

Leültek; de alig érintette meg Jen-

sen a székét, rettenetes ordítással fel-

ugrott. 

A többiek megdöbbenve néztek rá, 

mialatt <5 a fájdalomtól eltorzult arc-

cal ugrándozott a szobában. A fogadós 

pedig ugy kacagott, ahogy a torkán 

kifért. * 

Most azutan elmondta az esemé-

nyeket a csatornától kezdve, mind mai 

napig. A táviratot Jensennek egy ko-

penhagai jó barátja küldte. 

— Most már igazán jól működik 

a csatorna, — szólt az orvos és jóked-

vűen neki fogtak az evésnek és ivásnak. 

HÍREK 
Az ADLER m o r J S t a i i rend-

kívüli látványosságban rsszesül a mai 
napon a nézőközönség. 

— Hódmezővásárhely a kormány 

ellen. Hódmezővásárhely város képvise-

lőtestülete tegnapelőtt tartott kögyű-

lésében foglalkozott a parlamenti ese-

ményekkel s Endrey Gyula volt orszá-

gosképviselő indítványát, amely tilta-

kozik az erőszakosságok ellen és a leg-

teljesebb bizalmatlanságot fejezi ki a 

kormány ellen, 90 szóval í'l ellenében 

elfogadta. 

— Piszok az utcán Dr. László 

Vilmos városi főorvos panasszal fordul 

a polgármesterhez, amelyben előadja, 

hogy a Klauzál és a Simonyi Ernő ul-

cáknak a Kossuth Lajos utcára nviló 

részén a nyitott csatornában megpos-

hadt viz fertőzteti meg a levegőt s a 

Petőfi-utcának a Kossuth térre néző sar-

kan pedig lóemlékek teszik veszedelmessé 

a közegészségügyi állapotokat. Ezekre 

tekintettel sürgős intézkedést kér. 

— Az aratásra a Kenyérgyárban 

: friss és szikkadt kenyér, valamint na- ; 

gyon szép köleskása kapható. 

— Tüzek. Csütörtökön két tűz volt 

a városban. Éjfélután Földvári N. István 

asztalos mester III. ker. Villogó-utca 2. 

számú házánál égett le egy mellék épü-

let. amelyben nagyobb értékű kész asz-

talos munka volt beraktározva. — A 

másik tűz kilenc óra után a kisérben 

ütött ki. Oláh Ferenc Kéreg-utca 35 

számú haza iett a lángok martaléka. A ; 

kár jelentékeny s meg sem térül, mert 

nem-volt biztosítva. 

— Virágest. A szentesi iparos ifjak 

önképző köre, vasárnap, június 60-án 

este virágestét rendez az ipartestületi 

székház nagy termében. 

— Lemondott mezőőr. Bimbó Jó-

zsef városi mezőőr állásáról lemondott. 

A polgármester most hirdette meg a 

paiyázatot a megüresedett állásról. 

H a l á l o z á s . Részvéttel vettük 

az értesítést, hogy Ambrus Mór nyu-

galmazott címzetes főgimnáziumi igaz-

gató-ktanár tegnapelőtt elhalt. Halá-

láról a gyászoló család a következő 

gyászjelentést adta k i : Alulírott maga, 

gyermekei és az összes rokonság ne-

vében mély fájdalommal tudatja, hogy 

a legjobb testvér és nagybátya : Amb-

rus Mór ál lami főgimnáziumi, nyu-

galmazott címzetes igazgatótanár folyó 

évi június hó 27-ik napján, élete t>7. 

évében hosszas szenvedések után 

jobblétre szenderült. A felejthetetlen 

legjobb testvér és nagybátya hült te-

temei folyó hó 29-ik napján délelőtt 

10 órakor, a református egyhez szer-

tartása szerint az I-ső kerület Türs 

Kálmán-utca 13. szám alatti gyász-

háznál tartandó ima után a középső 

temetőbe fognak örök nyugalomra 

helyeztetni. Béke lengjen porai felett! 

Szentesen. 1912. évi június hó 17-ik 

napján 

- Illeték felebbezési tárgyalások. 

A Csongrád vármegye területére az 

1912—1914. évekre alakitolt italmérési 

illeték f'elszolamlási bizottság az ital-

mérési első fokban történt megállapo-

tásai ellen törvényes határidőben ;iz 

italmérési illeték köteles felek állal be-

adott lelebbezések Ií. fokú tárgyalását 

folyó évi július hó l >-én (tizenötödikén) 

reggel nyolc órakor kezdi meg a vár-

megyei székházban, hol azok akik a 

pénzügy igazgatóság által első fokiján 

megállapított italmérén illeték mérve el-

len törvényes határidőben felebbezést 

nyújtottak be, személyesen vagy sza-

bályszerű módon meghatalmazott közbe-

jötte mellett megjelenhetnek. 

— Köszönetnyilvánítás. A Nagy-

tőke Határrészi Olvasókörnek f. hó lfi-án 
1 rendezett jotékonycélú nyári mulatsága 

alkalmából felülfizetni szíveskedtek : 

Halász István 5 koronát, Rúzs Molnár 

Lájos, N. N . Fülöp Ferenc és Elek Jó-

zsef 1 — 1 koronát. Ezen adományokat 

köszönettel nyugtatja a Választmány. 

Nyilttér. 
Az e rovatban közlöttekért nem vállal felelőssége; 

a szerk. 

T. c. 

Kovács Jenő úrnak 

Szegvár, 

Bocsána to t kérek 

Mólír Samu 

Kiadja : 

Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 
H^HmMgiHHiainiiiiii mmmt muvmmmmKamtamammaumm^ 

Lakást keres. 
Egy kétszobás lakást, lehetőleg egész 
udvarral keresek. — Kinek ? Megmondja 

a kiadóhivatal. 

Egy 
szivattyús kút minden felszereléssel 

együtt megvételre kerestetik. 

Eladó föld. 
Kristó Nagy Antal kajáni 50 esetleg 60 
hold szántó földje eladó. Értekezhetni 
I-ső ker. Rákóci tér 18 szám alalt. 

Eladó ház. 
A kisgörgős utcfi 12. szám alatt leve 
ház, melyben '<'—4 szobás úri lakás a 
hozzátartozó mellékhelyiségekkel, az 
ártézi viz bevezetve — kedvező feltételek 
mellett eladó. A ház telke 700 négy-
szögöl ennek nagyobbrésze szőlős kert 
és pedig amerikai vadalanyba oltott cse-
mege és borfaj szőlők. — Tudakozódn 

e lap kiadóhivatalában. 

Eladó tűztelek. 
Nagygörgős-úleára nyúló portából, 

mely ezidőszerint kitűnő minőségű sző-

lővel van beültetve — 2—300 nszgöl el-

adó. Bővebbel e Lap kiadóhivatalában 

Tudja -e mar 
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Qeering-fcle Ideál 
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Gazdasági gépforglmi vállalat 
cégnél Szentesen, Kossúth-útca 20 szám 
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Ugyanott Deering-féle Kevekötö-zsineg 
a legolcsóbb napi áron kapható. 




