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Előfizetési árak: 

Helyben : egész évre 8 K Vidéken : egész évre 12 K 
!élévre4K, negyedévre 2K félévrefíK, negyedévre3K 

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér i . szám 

(ref. bérház), ide iirézendők a lapot érdeklő irindedéte 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak., 

M i k i w 
(S—ó.) A nyár folyamán bősé- ] 

gesen foglalkoztam lapom hasáb- | 

jain Szentes város jövendő dolgai-

val, rámutatván arra, hogy a városi 

háztartás égető bajokban szenved s 

hogy a pénzügyi egyensúly fon tar-

tására számos intézkedést kell 

tenni. Most, hogy a mult évi városi 

számadás a pénzügyi és háztartási 

szakosztály által már felül birálta- i 

tott s a tanács megállapította a jö-

vő évi költségvetés tervezetét, a-

mely a pótadónak jelentékeny emel-

kedését mutatja, arra kell gondol-

nunk vájjon, mi következik most 

már ? 

A helyzet ugyanis az, hogy 

vagy teljességgel megállapodik a 

váro> az egész vonalon s bekövet-

kezik a stagnálás, azzal karöltve 

mint természetes folyomány a visz-

szafejlődés, vagv pedig megmara-

dunk a komoly cselekvés terén s 

a háztartás realizálásával uj alapokat 

teremtünk a jövendő fejlődéshez, 

mert a mostani alapokon tovább 

haladni, fejlődni lehetetlenség. 

Nem akarok én rikító színek-

kel ijesztő képeket festeni, mert 

ez amilyen mértékben lelkiismeret-

lenség volna tőlem, épen olyan mér-

tékben nem is födné a valóságot. 

Ugy áll nevezetesen a helyzet, hogy 

Szentes város ama látszólagos ne-

hézségek dacára, amelyet a város-

íejlesztési törvény teremtett s az 

előre látható pótadó emelkedés 

mellett is — talán az egész orszig-

ban a legszerencsésebb fejlődő nagy 

város, mert amint ezt a nyár fo-

lyamán irt cikksorozatomban ki-

mutattam: nincsenek kiaknázva 

azok a jövedelmi forrásaink, ame-

lyekre támaszkodnunk lehet, sót az 

adott viszonyok között a város 

szempontjából kötelesség is. 

A csordajárásnak legeltetésre 

ki nem használt területéből való 

haszonbérbeadás a város közjöve-

delmeinek jelentékeny fokozását 

jelenti. A kiinduló pont nagyon he-

lyes volt arra, hogy az ózdi szoká-

sokkal szakítva, a rendelkezésre 

álló eszközök igénybevételével se-

gítsünk a város háztartására ho-

zandó nehézségeken. 

Csakhogy hozzátehetem nyom-

ban, hogy ez a kezdet semmit nem 

jelent, ha megállunk utána. Annál 

kevésbbé, mert ha a város fokoza-

tos és céltudatos tervszerűséggel 

egymás után vezeti be az ujabb 

jövedelmi forrásokat, amint erre 

már annak idején rámutattam leg-

alább 100.000 korona bevételi több-

letet tud teremteni, vagyis ekkora 

összeget tud fedezni pótadóemelés 

nélkül. 

Nem mondom én azt, hogy 

hiba volt eddig meg nem teremte-

nünk ezeket a jövedelmi forrásokat. 

Sót épen előny. Előny azért, mert 

ha évekkel ezelőtt bevezette volna 

a város a közvetett és közvetlen 

városi illetékeket, jövedelmeket 

semmi esetre sem maradtak volna 

azok olyan kihasználás nélkül, hogy 

ma amidőn törvényes kényszerből 

fokozódnak a város közigazgatási 

költségei, jelentékeny mértékben ne 

kellene igénybe venni a közvetlen 

közterhet, a pótadót. Ellenben ma 

a tényleges helyzet az, hogy szi-

gorú mértékkel vett takarékosság 

mellett úgy, ahogyan fon lehetett 

tartani a pénzügyi egyensúlyt és 

háromnegyed milliós költségvetés 

mellett a folvó esztendőben ala-

csonyabb a pótadó, mint a kilenc-

venes években, amikor egyharmad 

miliő korona volt a büdsé a jövőre 

a tanácsi tervezet szerinti öthatod 

milliós költségvetés mellett alig 

valamivel magasabb a pótadó mint 

annak idején volt. 

Azonban, mint kétségtelen tény-

nyel kell számolnunk azzal, hogy a 

városfejlesztés természetes folyo-

mányaként két-három éven belül 

eléri, talán meg is haladja a városi 

költségvetés az egy millió koronát, 

mely esetben is ha ezeken az ala-

pokon maradunk, lehetetlen nem 

látnunk az egyenes közterhek igaz-

ságtalan és nagyon súlyos ujabb és 

erósebb emelkedését. 

Kétségtelen tény azonban az, 

hogy a jövő esztendőt ki kell a 

városnak erősen használnia. Ki kell 

még pedig akként, hogy tanács-

kodva a városfejlesztési törvény 

által biztosított akció szabadságra 

az egyenes adóterhek (a községi 

pótadó) emelése helyett a közve-

tett városi illetékeket hozza be. 

A legközelebbi jövőben kezde-

tét veszi a járdák épitése, amelyek 

költségeinél egyötödrésze terheli a 

várost és ezzel karöltve megy a 

műutak továbbfejlesztése, ami vi-

szont az összes költségek feleré-

szének fedezését hárítja a városra. 

A város csatornázása sok kivánni 

valót és javítani valót hagy fen, de 

mindezekhez hozzájárul még a vá-

ros szabályozása is, amely szintén 

fokozott mértékben s mind hatal-

masabban veszi igénybe a város 

házipénztárát. És én mindezekkel a 

dolgokkal számolva merem nyu-

godtan állítani azt, hogy a városi 

pótadót a 90 százalék alatt is meg-
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lehet tartani, ha a képviselőtestület 

nem zárkózik el a közvetett adóz-

tatás rendszerétől 

Mert nem mindegy az sem ne-

kem, sem másnak, hogy vájjon 

egyenes adóteherben mennyit fize-

tett. Az a súlyos, ezt érzem nehe-

zen. A közvetett terhek súlyát jó-

formán azok sem érzik, akik fize-

tik, mert azok révén bizonyos elő-

nyökhöz jutnak és föltétlen előnyük 

az, hogy egyenes adóterheik apad-

nak. 

Csak futólagosan elmélkedem 

a dolgok felett és részletekbe bo-

csátkozni nem kivánok. Amidőn a 

j ö vő évi költségvetés tárgyalása 

aktuálissá lesz, úgyis részletesen ki 

fogok térni minden egyes olyan 

dologra, ami a jelenlegi helyzet or-

vos ását célozza s meggyőződésem 

az, hogy a város képviselőtestülete, 

amely olyan ambícióval látott hoz-

zá, a fejlesztés munkájához nem 

fog megdöbbenni a dolgok felett, 

mert hiszen megdöbbenésre nincsen 

ok, hanem azzal a céltudatossággal 

és tervszerűséggel folytatja a meg 

kezdett munkát, amelvlyel eddig 

végezte azt. 

Egy tény van, amit sietett le-

szögezni, az nevezetesen, hogy a 

város háztartásának mai rendszeren 

föltétlenül változtatni kell s hogy 

ez a változtatás minél hamarabb 

bekövetkezik, annál inkább jelenti 

a városi fejlesztés biztosiiását és 

annál közelebb viszi a várost ahoz, 

hogy igazán város lehessen. 

9 nép 
gazdasági nevelése. 

A földmivelésügyi miniszter a 

tél folyamán 4000 gazdasági előa-

dást akar rendeztetni az ország kü-

lönböző részén. Szép ez a szó 

kétségtelenül, de az országnak gaz-

dasági téren való elmaradottságá-

hoz képest bizony nyiltan kimondva, 

nagyon is kicsiny. Gondol juk meg, 

hogy 12,000 községe van az or-

szágnak, ahol a mezőgazdasági kul-

tura terjesztésére szükség van 

8,000 község tehát az idén is amolyan 

árva gyerek számba fog jutni, ame-

lyikre nem gondol senki, pusztán 

abból az egyszerű okból, hogy a 

földmivelésügyi miniszternek nincs 

elég pénze a gazdasági kultura ter-

jesztésére. 

Valami haladást mégis látunk 

a múlthoz képest, de sajnos, ez a 

haladás sokkal kisebb, mintsem 

hogy a növekvő igényeknek meg-

I feleíjen. Épen a földmivelésügyi 

miniszter adta ki a többtermelés 

jelszavát. Vájjon ezt a jelszót kö-

vetheti-e mindenki s lehet-e ebből 

I élő valóság, ha az ország földmi 

velő népét anyagi eszközök hiá-

nyában nem tudjuk megtanítani a 

helyesebb gazdálkodásra. 

Általában a nép gazdasági ne-

velése még mindég nem megfelelő 

minálunk. A földmivelésügyi mi-

niszter, amikor gazdasági előadá-

sokat rendeztet, voltaképen csak 

azokat a mulasztásokat akarja né-

miképen pótolni, amiket már a 

falusi elemi iskolákban elkövetnek, 

azáltal, hogy a földmivelők serdülő 

gyermekeit mindenre megtanítják a 

világon, csak arra nem, amire élet-

hivatása betöltése közben szükség 

ELSÖ SZEHTES! K E N Y É R O T ^ F L - T ^ 

Gazdák tiyyeimetie! 
l i o r j M t 

elsőrendű, jóminőségü méter-

mázsánként . . . . . 15 k 40 f. 

Zsoldos-korpa méter-

mázsánként 17 k — f 

S t c n a c * i e i i j ^ e r i éw 
H a ' } » * ! valamint l l t t l ' i í k 

mindenkor a legolcsóbb napi áron. 
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kitűnő minőségben, szám 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 es 

viszonteladóinknál 
kiknek üzlete piros-zöld színű Korona-

Kenyér feliratú táblával van ellátva. 

Tisztelettel 

Elsó Szentesi Kanyergyár I U 

van. Ha egy falusi nebulót, amelyik 

most került ki az iskola padjaiból, 

szoros vallatás alá fogunk, az egy 

kis erőlködés után megtudja mon-

dani, hogy milyenek a fidzsi szi-

getek társadalmi és gazdasági vi-

szonyai. de ha azt kérdezzük tőle, 

hogy milyen a helyes vetésforgó, 

vagy pedig hogyan kell a szőlőt 

helyesen metszeni, bizony a falusi 

elemi iskolákból kikerült gyerme-

kek tú lnyomó nagyrésze néma 

marad, nem tud a kérdésre helyes 

választ adni. A falusi iskolák tehát 

— ép ugy, mint iskoláink többi 

fajtái — nem az életre nevelik az 

ifjúságot. 

Váj jon mi ennek aztán a ter-

mészetes következménye? Az isko-

lákból kikerülő 14—10 éves gyer-

mekek a gazdálkodáshoz nem értve, 

napszámmunka után látnak s szi-

vesebben elmennek vasúti pálya-

testeket tisztogatni, vagy gyári sa-

lakokat talicskázni, mintsem hogy 

felváltanák odah za az öregedő 

szülőket a mezei munkában. A fa-

lusi iskolásgyerekek tú lnyomó 

nagvrésze a mezei munkákbó l leg-

feljebb a tehénpásztorkodást, vagy 

a libalegeltetést értik. De arról szó 

sincs, hogy valami előrehaladottabb 

mezőgazdasági ismereteket vinné-

nek ki az iskolából az életbe. Arról 

szó sincs, hogy pl. az iskolából ki-

kerülő gyerek figyelmeztetné az 

apját : „Nézze édes szülém, a maga 

ekéje nem jó ám, ilyen ekével 

csak a leghátramaradottabb orszá-

gokban szántanak most már" . Ná-

lunk arról szó sincs, hogy pl. az 

iskolából kikerülő gyermek az ott 

tanultak alapján elmagyarázná az 

apjának, hogy néz ki egy helyes 

trágyagödör s milyen kicsiny anyagi 

eszközökkel lehet azt elkészíteni. 

Az öregek ezt persze nem tanulták, 

de a fiatalokat, a serdülő gyerme-

keket minden falusi tanitó megta-

níthatná ilyesmire. S ha az iskolá-

ból kikerülő földmiveló ivadék ma-

gával vinné az életbe a mezőgaz-

dálkodás legújabb vivmányaínak 

alapismeretét s ezeknek a vívmá-

nyoknak meghonosításával való 

érzéket, bizony az öregek is szi-

vesebben járnának el a téli tovább-

képző tanfolyamokra, sőt m i több, 

ezekre a tanfolyamokra évrő-évre 

kevésbé volna szükség, mert az is-

kolásgyermekek hamarosan átfor-
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málnák az egész háznép gondolko-

dását s apa-anya, serdültebb korú 

testvér egyaránt keresné az alkal-

makat, ahol a modern gazdálkodás 

ismereteit ellehetne sajátítani. 

Szép dolog, kétségtelenül az a 

4?000 gazdasági előadás, de vájjon ki 

hiszi azt, hogy 1—2 órás, a leg-

többször felületes előadásokkal va-

laha a gazdasági elmaradottságot 

ki lehet küszöbölni. Valamit hasz-

nálnak, az kétségtelen. Ha mást 

nem, azt, hogy a kultura iránt való 

szomjúságot felébresztik. De azt a 

célt velük, hogy a 4000 gazdasági 

előadás bevégezte után legalább 

4000 ember fog megtanulni helye-

sebben gazdálkodni, bizony aligha 

ér jük el. Mind erről persze a föld-

mivelésügyi miniszter nem tehet, 

a földmivelésügyi miniszterekben 

hála Istennek benne van a gazdál-

kodó nép fokozottabb kiművelésére 

irányuló törekvés, de vájjon mikor 

lesz ez meg a pénzügyminiszterek-

ben és kultuszminiszterekben is? 

HÍREK 
Ne higyj magyar . . . 

Ne higyj magyar a németnek, 

Becsteler, 

Roka utján jár a lelke 

Szüntelen. 

Hozzá képest nvájőrző eb 

A farkas, 

Hálóba csal, a szavára 

Ne hallgass. 

Valameddig német nem járt 

Közöttünk, 

Akkoráig gazdagságban 

Fürödtünk, 

Mindig meg lett, akármit is 

Akartunk, 

Nagy célokért, nagyokat tett 

A kardunk. 

Német ármány szétválasztott 

Bennünket, 

S pártviszályban bőven ontánk 

Vérünket. 

Tisztességünk, becsületünk 

Elveszett, 

S német ebnek rabjává lett 

A nemzet 

Megpróbáltuk széttörni a 

Babláncot, 

Egymás után születtek rá 

Titánok, 

De a német megkisérté 

Lelkünket 

S lett áruló, ki eladott 

Bennünket. 

Ne higyj magyar a németnek, 

Becstelen, 

Róka utján jár a lelke 

Szüntelen. 

Szivedből, a mi nemes, azt 

Kiöli, 

S beléje a hitványságot 

ülteti. 

Balogh Sz. Sándor. 

— Október 6. Ma hatvanhárom 

esztendeje, hogy a szabadságharcon dia-

dalt vett hatalom vérpadra hurcolta 

Aradon a magyar szabadságharc tizen-

három hős tábornokát. Amint telik az 

idő, múlnak az évek, évtizedek a véres 

nap emléke, amint visszatér mind erő-

sebb és mind fényesebb lesz a glória, 

amely a vértanúhalált halt hősők hom-

lokát körülfonja. Nevök, emiékök átra-

gyog, időn, enyészeten. Haláluk avatta 

halhatatlanná őket a nemzet milliói 

előtt. 

— Egyházi szónok. A helybeli 

evangelikus templomban ma a közönség 

által előnyösen ismert lelkes szónok 

Vidovszky Kálmán, a békéscsabai Ru-

dolf főgimnázium rendes vallásta-

nára mondja a vasárnapi szent be-

szédet. 

— Uj káplán. Jeszenszky Károly 

volt csanád-csongrádi egyházmegyei 

káplán helyét e hó elsején foglalta el 

az utóda Terényi György szarvasi fi sze-

mélyében, a ki előbb a jogi, majd a 

theologiai tudományokat hallgatta Bu-

dapesten és Eperjesen is, a kit Petro-

vics Soma esperes hivott meg a segéd-

lelkészi és hitoktatói állásra. 

— Lovasrendőr. A főkapitány ja-

vasolja a polgármesternek, hogy a meg-

üresedett lovasrendőri állásra Takács 

Ferencz mezőőrt nevezze ki. 

— Tóni bájsi . Ki ne ismerné Tóni 

bácsit, az öreg gesztenye sütögetőt, aki 

ilyenkor október elején hűségesen el-

vándorol ide városunkba és elfoglalja 

helyét ott a Harris-ház sarkán, fölütvén 

sátorát a nagy paropli alatt. Október 

van, hullanak a lombok, hideg van, fá-

zós, didergős napok. Tóni bácsi megér-

kezett, süti a gesztenyét most is, mint 

évtizedek óta minden esztendőben. Tudja 

isten, hogy van, de tán ridegebb volna 

az idő, ridegebb a tél, ha nem sütne ott 

az öreg a gesztenyesütő kemence mel-

lett piros pozsgás mosolygó arccal kí-

nálva : a meleg marónit. 

Suba lopás. Szőke Ferencz fuvaros 

mustot szállított Tóth István nagynyo-

mási korcsmájába. Subáját ott hagyta a 

korcsma udvarán a kocsin. Valami 

ügyes — valószínűen subahiányban 

szenvedő — atyafi tekintettel a hűvös 

időjárásra magához kaparintotta a ko-

csiról és meglépett vele. Szőke Ferencz 

panaszára most a rendőrség keresi a 

subatolvajt. 

— A szentesi segéd és tanonc ké-

zimunka kiállítás intézö-bizottsága ok-

tóber hó 6-án vasárnap d. e. 11 órakor 

az ipartestület székházában a kiállítást 

bezáró ünnepélylyel kapcsolatban az 

aradi vértanuk emlékére gyászünnepélyt 

rendez a következő műsorral : 

1. Hymnusz. Énekli az ünneplő kö-

zönség. 

2. Megemlékezés az aradi gyász-

napról. Tartja Torday Lajos áll. főgimn. 

tanár, ipariskolai igazgató. 

3. A kiállítás ünnepélyes bezárása. 

Tartja Balázsovits Norbert ny. kir. igaz-

gató, az ipartestület diszelnöke. 

4. A bírálatok eredményének kihir-

detése és a jutalmak kiosztása. Esz-

közli Torday Lajos a bíráló-bizottság 

elnöke. 

5. Szózat. Énekli az ünneplő kö-

zönség. 

Ezen ünnepélyre az érdeklődőket 

szívesen látja és mély tisztelettel meg-

hívja. Az intéző-bizottság. 

— A tizenkét éves szocialista. A 

newyorki gyermekbiróság jelenleg oly 

ritka esetet tárgyal, amelylyel szemben 

a hatóság teljesen tanácstalanul áll. A 

bíróság előtt vádlottként egy igen jó 

családból való tizenkét esztendős íiu, 

Philipp Salvage áll, akit tolvajlás miatt 

idéztek a bíróság elé. A gyerekembert 

rajtakapták, amint egyik áruházban ér-

tékes csipkéket tüntetett el, amit a fiu 

nem is tagadott, sőt menten bevallotta 

azt is, hogy immár hónapok óta köve-

tett el hasonló cselekményeket, a ki-

hallgatás során előadta a fiu, hogy em-

lékezete szerint az elcsent árúk értéke 

meghaladja a háromszáz fontot. Érde-

kes a dologban az, hogy az ifjú ember 

ugyancsak büszke arra, hogy a terhére 

rótt cselekményeket elkövette és a bíró 

előtt ugy nyilatkozott, hogy »szocialista 

vagyok és azért követtem el a gazdagok 

megkárosítását, hogy a szegényeken se-

gítsek !« A megejtett vizsgálat csakha-

mar kiderítette, hogy ez a vallomás 

őszinte és igaz, mert a vádlott sorra 

fölemlítette azoknak a nevét, akiknek 

nyomorúságán enyhített és akik mind-

annyian az East-Side negyedben rend-

kívül szűkös viszonyok között tengették 

életüket. Ezeknek a nyomorral küzködő, 

sokgyermekes családoknak valóságos 

jóltevőjük volt a fickó, aki rendszerint 

akkor kereste fel őket, amikor a legna-

gyobb ínségben voltak. De a vizsgálat 

kiderítette azt is, hogy a fiú lopott és 

értékesített holmik árából egyetlen ga-

rast sem tartott meg magánál és igy 

egyáltalán nem merészkedési célból 

űzte a tolvajlásokat. Ugylátszik, hogy a 

vádlott kihallgatta édes apjának beszél-

getéseit a szomszédokkal, amikor a nyo-

morról és a szegények küzködéséről 

folyt szó. A fogékony lelkű gyerek az-

tán eltökélte magában, hogy hivatásának 

fog tekinteni, hogy ezeken a szomorú 

állapotokon segítsen és igy jutott arra 

az elhatározásra, hogy az áruházak por-

tékáit megdézsmálja. A szülők termé-

zetesen nincsenek nagyon elragadtatva. 
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csemetéjük önfeláldozásától, de azért 

valószinű, hogy az amerikai, szenzációt 

hajhászó lapok még nevezetes embert 

faragnak a tizenkét éves szocialistából. 

— Átdolgozott emberek. Egy egészen 

uj műipart lepleztek le legutóbb a kinai 

hatóságok. Feltűnt, hogy a vásári mutat-

ványosok bódéiban kutya- és farkasbőrű 

embereket mutogatnak. A rendőrség 

vizsgálatot inditolt s rájött, hogy a ku-

tyabőr tényleg a szerencsétlenek busá-

hoz van nőve. Gondosabb vizsgálat meg-

lepő eredményre vezetett. Kitűnt, hogy 

egyes lelkiismeretlen emberek mester-

séges uton gyártják az állatbörrel biró 

embereket. Az ópiumtanyák szerencsét-

len, züllött alakjait fonták be Ígéreteik-

kel s rávették őket, hogy engedjék ma-

gukat elevenen megnyúzatni, s a bőrüket 

állatbörrel helyettesittetni. Az eljárás 

meglehetősen hosszadalmas s termé-

szetesen fájdalmas. Antiszeptikus uton, 

lassan, lefejtették az áldozatok bőrét, s 

ugyanakkor az eleven húsra ráfektették 

az ugyancsak elevenen megnyúzott 

állatok bőrét. Három-négy hét alatt be-

fejeződött az átalakítás, s készen volt a 

teljesen kutyabőrbe nőtt csoda. A ren-

dőrség házkutatást is tartott egy ilyen 

»műiparosnál* s ráakadtak egy félig 

medvebőrbe kötött emberre. 

— Meghívó. Minthogy a hely-

beli állami főgimnasiumi segitö 

egyesületének f. évi szept. 29-ére 

egybehívott évi rendes közgyűlés 

nem volt határozatképes, a köz-

gyűlés e hó 14-én azaz hétfőn d. 

U. 3 órakor a gymnasium tanári 

tanácskozó termében fog megtar-

tatni, az első meghívóban a tagok-

kal közölt tárgysorozattal. E köz-

gyűlésre az alapitó, rendes és pár-

toló tagokat tisztelettel meghívja 

az elnökség. Szentes, 1912 okt. 5. 

— Csaló álsiketnéma. Szegeden a 

rók usi pályaudvar környéke tele van 

apró csapszékekkel és lebujokkal. A vá-

roscsirkelogói ésgonosztevői nagyobbára 

ezekben a helyiségekben tartózkodnak 

és innen indulnak kenyérkereső mun-

kájukra ; a pályaudvarra érkező utasok 

kifosztására. A rókusi pályaudvaron úgy-

szólván mindennaposak a bűnesetek, me-

lyeket ezekben a kétes helyiségekben 

eszelnek ki a gonosztevők. Mészáros 

András is ebben a világban nőtt fel és 

mar többször volt büntetve olyan lo-

pásokért és betörésekért, melyeknek szín-

helye a pályaudvar vagy aunak kör-

nyéke volta napokban rókusi állomáson 

megérkezett Mészáros Elek csantavéri 

iparos. Két nagy csomagját, melyekben 

mintegy 200 korona értékű ruha- és fe-

hérnemű volt, a II. osztályú váróterem-

ben egy úrinő őrizetére biita, ő maga 

pedig elment az egyik korcsmába meg-

vacsorázni. Míg az iparos odajárt, belé-

pett a váróterembe Mészáros András és 

siketnémaságot színlelve, átadott az úri-

nőnek egy papírlapot, melyen a követ-

kezők voltak olvashatók : «Kérem a cso-

magjaimat átadni. Mészáros Elek.» Az 

úrinő átadta a csomagokat és csak ak-

kor tudta meg, hogy csalás történt, mi-

kor az iparos jelentkezett csomagjaiért, 

akinek följelentésére a rendőrség Mé-

száros András személyében hamarosan 

kinyomozta és letartóztatta a tolvajt, 

majd átkísérte az ügyészségre, melynek 

indítványára a vizsgálóbíró elrendelte 

ellene a vizsgálati fogságot. 

Az előkelő Elly 
Irta: H. Heinz Ewers. 

Ha apáról-fiura tizenhét ivadékon 

keresztül lopkodták már az öreg sző-

nyegekel, mi sem természetesebb, mint 

az, hogy a tizennyolcadik generációban 

van becsület, a tizenkilencedikben jó-

lét, s a huszadikban előkelőség után 

vágynak a család tagjai. 

Báwald Elly nagyapja egész tisz-

tességes, apja pedig rcodkivül tisztességes, 

volt, s igy tehát csak természetes, hogy 

őt magát már az előkelőség mintaképé-

nek lehetett volna tartani. 

Szabónője egy alkalommal igy szólt 

hozzá : 

— Ha az. ember önnel beszél, ön-

kéntelenül a grófné cimzés tolul ajkaira. 

Bárwald Elly csak vállat vont. 

— Vegyen csak mértéket és tartsa 

meg magának megjegyzéseit! 

Ez a mondás még nagyobb hatást 

keltett a szabónőben. 

Nikor Bárwald Elly áthaladt vala-

melyik sáros utcán, szoknyáját nem elől 

emelte fel, hanem hatul. Keresztül tudta 

vinni akaratát, hogy apja nem hivta 

meg többé a szőke ügyvédet, mert a 

fiatal ember bordeauxi pohárba rujnai 

bort öntött. Napközben soha sem do-

hányzott Csupán ebéd alatt, a punch-

romain és a hizlalt kappany előtt, so-

dort magának vékony ujjaival egy hosz-

szu szivarkát. 

Évek során egész lelkületét átlia-

totla az előkelőség, melyből valóságos 

kultuszt csinált: egy elcsavart esztétikát, 

mely az elmosódott vonalakban csú-

csosodott ki. 

— Az ember azonosítása magát 

Kopenhágával! — hangoztatta barátai 

előtt. 

És azonosította is magát, legalább 

lelkileg. A holandi porcellán tejfehér és 

szürkéskék árnyalataiban álmodott és 

arra ösztökélt egy fiatal költőt, hogy 

nagyszabású essay-t irjon az uj művé-

szetről, mely Loi Fuller tüztáncán ala-

pul. Érezte, hogy az pótolni fogja azt az 

ürt, mely még az irodalomban tátong. 

— Ön egészen más, mint a töb-

biek! — mondogatták Bárwald Elly 

imádói. 

Ilyenkor megengedte, hogy meg-

csókolják »henna«-val gyengén pirosí-

tott körmeit. 

Ez nem az én h ibám! — je-

gyezte meg. — Miért nem olyanok a 

többiek is, mint aminő én vagyok! 

Habermann báró, aki arcképein 

örökítette meg a kopenhágai porcellán 

elmosódott vonalait, midőn egyizbe az 

előkelő Rárwald Ellyvel beszélgetett fel-

említette az esztétikus halált. Elly nem 

volt biztos, vájjon a festő komolyan be-

szél-e vagy sem. De azért bizonyos idő 

múlva a legnagyobb szabatossággal igy 

válaszolt: 

— Igen, mert ami a halálba szép, 

az az élettől fogamzik ! . . . 

Olyan biztosan beszélt, hogy a festő 

gyorsan lehajolt, mert restelte mosolyát. 

Azután megcsókolta a kis kezek »henna«-

val pirosított körmeit. 

Barwald Elly ettől kezdve összes 

előkelő Ízlésével, esztétikus kívánságai-

val és tapogatózó sejtelmeivel a »férfi« 

felé fordult. Tudta, hogy férje milyen 

lesz, még mielőtt ismerte volna őt. 

Képzeletében az illető tagja volt az 

Union, az Automobil és a Császári Jacht• 

kluboknak. Jó hangzású névvel birt és 

valami után csekély mennyiségű keleti 

vér is csörgedezett ereiben. Kezei és lá-

bai biztosan kegyetlenül nagyok és fül-

ei nipái oda nőttek az arcához. Egykor 

attaché volt és kellemes fészekkel ren-

delkezett ezen a sivár földtekén és 

büszke lenézéssel élte világát. Termé-

szentesen művész volt: festő, vagy iró-

Mind a két foglalkozás egyenlően meg-

felelt neki Csak zenész ne legyen, mely 

pályára előkelő egyénség nem is léphet. 

Mert előkelő ember nem csap zajt! En-

nél a gondolatnál mosolyognia kellett. 

És mert fel akarta fedezni, meg is 

találta eszményképét. Azaz majdnem 

megtalálta, — vagyis inkább, ráakadt, 

de az még sem volt az illető. 

Midőn Habermann báró, a mün-

cheni festőművész meghallotta a dolgot, 

ezt mondta Elly-uek: 

— Szépen meghalni könyebb, mint 

szépségben fogamzani ! 

— Fogja be a száját! — válaszolt 

erre az előkelő leány. 

Ennyire megfeledkezett magáról, 

pedig tulajdonképpen minden vágya tel-

jesült. Mert az a férfi, aki megkérte ke-

zét, tagja volt az Union, az Automobil 

és a császári Jacht-klubnak; jó nevet 

viselt és ereibe csekély keleti vér ve-

gyült; egykor attaché, sőt később kö-

vetségi tanácsos volt és godatlan életet 

élt; kegyetlenül nagy kezekkel és lábak-

kal birt és fülcimpái arcához nőttek. 

Most festegetett és azt állították róla, 

hogy tehetsége is van hozzá. 

— Átlagember vagyok! — mondta 

fölényesen, mikor először beszélt Ellyvel. 

Bárwald azonban egész lelkében 

megremegett a bámulatos előkelőség 

előtt. 
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A letiető legegyszerűbben tartották 

meg az esküvőt. Délután félkettőkor a 

fiatal pár már a Bécs feté robogó gyors-

vonaton ült. 

Másnap este azonban különös do-

log történt. Őrülten csengettek Barwald 

konzul kapuján. Elly tántorgó lépések-

kel haladt fel a lépcsőkön. Anyja eléje 

sietett. 

— Az Ég szerelmére, honnan jössz, 

gyermekem ? — kiált fel. 

Elly azonban nem válaszolt; rög-

tön fürdőt rendelt magának. Anyja min-

denben engedett, és szobájába küldte 

vacsoráját is. 

Másnap reggel, midőn Elly még 

feküdt, bement hozzá. 

— Nos? — kérdezte. 

— Igen ! — válaszolt Elly. 

— Elhagytad férjedet ? 

Elly fejével bólintott. 

Anélkül, hogy leányának fájdalmat 

akart volna okozni, az anya követelte 

az igazságot. Igy azután apródonként 

megtudta, hogy a fiatal pár Bécsbe uta-

zott, ahol a (iarand Hotelbe szállt. Fél-

órával később azonban Elly kirohant a 

szobából és az indóházhoz sietett, hon-

nan a legelső vonattal visszatért Berlinbe. 

Barwald asszony- nagyot bámult, 

végül megértette, hogy a beszéd itt hasz-

talan, mert komoly ok lappanghat a 

hirtelen válás mögött. Már pedig ezt az 

okot feltétlenül ismernie kell. Igy el ha-

tározta, hogy addig nem megy ki a szo-

bából, inig meg nem tudja a valót. 

Elly ekkor felült párnái kőzi és 

arcán két nagy könvcsepp gördült végig 

— Anyám, — zokogott Elly — az 

a szerencsétlen... felgombolható kéze-

lőket visel ! . . . 

Kiadja : 

Vajda B Utóda könyvnyomdája. 

351-től 390 parcelláig, délután 2 órakor 
391-től 420 percelláig; 

Október 15-én délelőtt 8 órakor 
421-től 460 parcelláig, délután 2 órakor 
461-től végig. 

Az árverés alkalmával télévi ha-
szonbéri összeg óvadékként azonnal 
lefizetendő az árverést vezető gazdasági 
tanácsnok kezéhez. 

Részletes haszonbérbeadási felté-
telek a gazdasági tanácsnoki hivatalban 
hivatalos órák alatt és a bérbeadás al-
kalmával a helyszínen megtudhatók. 

Kelt Szentes város tanácsának 
1912. évi szeptember hó 20-án tartott 
üléséből. 

Dr. Mátéffy Ferencz 

polgármester. 

BÚTOROK 
Hálók, ebédlök, uriszobák, sza-
lonok, teljes szálloda, kávéház, 
vendéglő és kastélyberendezések, 
vas- és rézbutorok, szőnyegek, 
tiiggöuyök, csillárok és zongorák 
szállíttatnak bárhova 

| készpénzért vagy rendkívüli | 
• előnyös fizetési felteteiekkel • 

Díszes nagy butoralbum 1 korona. 

Teljes berendezésnél utazó min-
takkal díjmentesen bárhova megy. 

i 
m: 

Modern Lakberendezési Vállalat 
Budapest, IV., Gerloczy-utca 7. szám 

(központi városház mellett). 

x̂ tf.ildNWrfí M H B H M 1 Ti ilírtTfc 

8493 - 1912. szám. 

Hirdetmény* 
A képviselőtestületnek 119—912 sz. 

határozata alapján a város tulajdonát 
képező alsócsordajárási legelőföldből 
500 hold terület t holdas parcellákban 
1912. évi nevember hó 1-től 1918. szep-
tember 30-ig terjedő 6 egymásután kö-
vetkező gazdasagi évre a helyszínen 
tartandó nyilvános szóbeli árverésen 
haszonbérbe fog adatni és pedig a kö-
vetkező sorrendben: 

Október hó 8-án délelőtt 8 órakor 
i-tol 40 parcelláig, délután 2 órakor 
41-től 70 parcelláig; 

Október 9-én délelőtt 8 órakor 
71-től 110 parcelláig, délután 2 órakor 
111-től 140 parcelláig; 

Október 10-én délelőtt 8 órakor 
141-től 180 parcelláig, délntán 2 órakor 
181-től 210 parcelláig; 

Október 11-én délelőtt 8 órakor 
211-től 250 parcelláig, délután 2 órakor 
251-től t>80 parcelláig; 

Október 12-én délelőtt 8 órakor 
281-tői 320 parcelláig, délután 2 órakor 
321-től 350 parcelláig; 

Október 14-én délelőtt 8 órakor 

Olcsó Kölcsön 
I Aki drága kamatú kölcsönét 11»% ka-

i matu kölcsönei óhajtja kicserélni, for 

dúljon bizalommal ifj. Fazekas Antalhoz 

aki található (Báró Harucker-utca) re-

formátus egyház épületébe, uj csendőrt 

laktanya mellett, ahol ugy jég-, mint-

tüzbiztositások a legolcsóbb díjtételek 

i mellett elfogad. Tisztelettel 

Ifj, FazeKas flntal 
pénzkölcsön Közvetítő. 

Földeladás. 
Özv. Kovács Imréné derekegyház 

oldali 10 hold földje eladó. Tudakozódni 

lehet Derecskey Mihály gyógyszerészszel 

a kiséri patikájában. 

Szegvári határban 
levő szélmalom 3 és félhold földel ki- I 
adó. Értekezni a helyszínen vagy La-
pistón 31. szám alatt Németh Imrével. I 

Eladó porták. 
IV. kerület Kisér-utca 24/a számú telek-
ből három házhely eladó, (ártézikut be-
vezetve) ugyan ott 50 üreszirzon van 
eladó. — Értekezni lehet a fenti sz. a. 

Molnár Sándor 
képesitett kőműves 

mester, lakik I. k. 

Pintér-utca 1 . S Z . cl . 
Elvállal uj építkezése-
ket és átalakításokat 
Ugyanitt egy vagy két 
fiu tanulónak felvétetik. 

Van szerencsém a n. é. közön-

séget értesíteni, hogy réz- és vas-

butor-gyáramat Aradon, József fó-

herceg-ut 11. sz. és Karolina-utcai 

sarokházba helyeztem át, ahol 

PBZ-cS V ü S b l l t o r o l i Q t 
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-

illéseket, gyermekágyat és gyer-

mekkocsikat, kerti berendezéseket, 

tűzmentes pénzszekrényeket, rugó-

kat és ruganyos árukat és külön-

legességeket. 

Vidéki megrendeléseket pontosan teljesítek 
Tisztelettel 

Darai Karoly 
réz- és vasbutor gyáros 

MŰTRÁGYA 
mely 16 és 18 százalékos 
szuperfoszfát tartalmaz, 

augusztusi és szeptember i szállításra 
gyári árban előjegyezheti) S A R K A D Y 
NAGY F E R E N C kereskedftnéL 
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Borbély és fodrász 
üzletemet a református egyház épüle-

tébe (a csendőrlaktanya mellé) he-

lyeztem át. 

Grubmüller József 
borbély. 

Magyar Gazdasági 
Géprafttár 

Szentesen. Rákóci-tér 14. sz. 

Tisztelettel értesítem a t. 

gazda közönséget, hogy ná-

lam a legújabb gyár tmányú 

gazdasági eszközök, úgymint: 

eke, borona, gereblye, vefd-, kaszáló- és 
aratógépek, járgányok, szecskavágók, 

úgy szintén ezeknek alkotrészei 

— valamint műszaki árúk. — 

Zsákok, ponyvák, kötelek stb. 

A n. é. közönség pártfogását jkéri: 

PUSZTAI FERENCZ 
nagy Gazdasági Gépraktára. 

Tanulságos, élvezetes szórakozás fel-
nőttek és gyermekek s z á m á r a ! 

N i n c s e n p á r j a 
az eredeti gyártmányú 

S a c k R u d o l f 
iikör aezél ekéinek, melyre a föld 

semmikor sem tapad, valamint 

aezél fogú nehéz és könyö meg-

takaró és vetési boroméinak, eke-

kapa, grubber és mindennemű !a-

lajmivelő eszköztinek. 

Dee r l ng- f é l e 
mitógépeinek, fűkaszálóinak, (ár-

c-ás boronáinak, Weslfaliai mű-

trágyaszóróinak, egészen aczélból 

és vasból készült 

N o r v p f o g r i i e i i i e l i . 

úgyszintén kitüvő sk.ecskavágó, ré-

ptvágó és morzsolóinak, bor.saj-

H Z I Z Z tóinak. . 

Mindezek valamint minden egyébb gazdasági gépek 
s ezeknek alkatrészei a legolcsóbban szerezhetők be 
Szentesen. Kossuth otca 2 0 sz. a. 
A n. é. közönség eddig tett jó in-

dulatát megköszönve, kérjük azt 

részünkre a jövőben is megtartani. 

Tiszteletül 

GAZDASÁGI GÉPFORGALMI ViLUUT. 

Nagy Ferenc-utca 1 szám, bejárat 

Horváth Mihály-utca 8 szám alatt, 

idősb Jelenfi Sándor vendéglőjével 

szemben, és a piactértől Nagy Fe-

renc ur bol t ja és a központ i ta-

karék közt 

Ma délután 5 órakor és 
este 8 órakor 

az esti előadást az I-ső cigányzene-

kar kiséri 

A világ legnagyobb nevezetességeit 

és legszenzációsabb eseményeit m u 

tatja be ú j onnan épü l t díszhelyi-

ségében. 

J l i i « o r a k f t i e t k c x o : 
1. A királyné nyakéke, az udvar pazar 

szépségei XVI. Lajos és Mária Antónia 
királyné éleiéből (2 fel. szin.) 

2-8. A világ legnagyobb eseményei 
(Pat. újság ter. fel). 

9. A lovas, 11. Ferenc király alatt (dráma 
szines) 

10. Little Jancsi a tropikus katona (kom) 

Eladó föld. 
Dosz lop X. J ános mucs ihát i 24 

hold szántóföldje, me lyben 5 ho ld 

here van — a rajta levő épületek-

kel és fákkal eladó. Értekezhetn i 

II. ker. Deák Ferenc útca 20. eset-

•eg Nagykirá lyság 108. szám alatt. 

2 előadás, 5 és este 8 
órakor uj műsorral. 

Helyárak: Díszpáholy (8 személyre) 8 K. 
Nagypáholy (5 személyre) 5 K. Kispáholv 
(4 személvre) 4 K. Támlásszék 1 K. 1. hely 
80 fill. II." hely 60 fill. III. hely 40 filí. 

Gyermekjegy állóhely 20 fillér. 

Jegyek előre válthatók délutáu 2—3-ig a 
szinházi pénztárnál vagy előadás előtt 

egy órával. 

Délutáni előadas az ülőhelyen félarakkal. 

Heti betét jegyzés. 
A Szentesi takarékpénztár 

igazgatósága 
közhírré teszi , hogy f . évi nov. 1 töl kezdödöleg 

heti betéti üzletágat nyit, 

heti 1 koronás befizetéssel 

és négy éves időszakra. 

Befizetési könyvecskék a hivatalos 
órák alatt az intézet hivatalos he-
lyiségében bármikor válthatók, a be-
fizetések azonban csak f . évi no-
v ^ m b ^ r h ó l - é n kezdődnek. 

Leg jobb : 

cserépkályhát és 
tobarélitOzhelyet 

J f l a z i i r n V i l v t i o * 
készít, vasútá l lomássa l szemben 

Egy jó daxlertajta kutvat megvételre 
keresek: Székely Sándor I. ker. Bocs-

kai-utca 25 szám. 

Eladó föld. 
Bimbó József Bökényi (i hold, te-

henesi 13 hold, 318 számú 30 hold és 

306 számú 32 hold tanya földjei a rajta 

levő tanya épületekkel együtt örök áron 

eladó. Értekezni lehet a tulajdonossal a 

318 számú Kistőkei tanyáján 

Bokor Lajos 
I. ker. Törzs Kálmán-utca 3. számú haza 

eladó. Értekezhetni ugyanott 

Hirdetménv. 
J 

A régi járásbirósági épület lebon-

tása folytán kikerült faanyagok szabad-

kézből eladók. Bővebbet a helyszínen. 

Szentes, 1912. okt. 4. 
Kalpagos 

g tnok. 

Haszonbérlet. 
A Szeder- féle temető mellett fekvő 

és a ref egyház tulajdonát képező volt 
Mólnál-féle 3477 négyszögölet tevő föld 
folyó évi október 6 án d. u. 2 órakor a 
helyszínén a legtöbbet Ígérőnek haszon-
bérbe tog kiadatni. Felhivom a haszon-
bérleni óhajtókat, hogv akkor a hely-
s/inén megjelenni szíveskedjenek. A 
bérleti föltélelek a gondnoki hivatalban 
megtudhatók. 

Szentes, 1012. október 4. 

Zolnay Károly 
r«f. főgondnok. 

N 
Kutyát keresek. !ifc 

ÉVJEGYEK és igen Ízléses lakodalm. 
meghívók, valamint mindenféle Könyv-
nyomdai munkák, olcsó áron készülnek 

Vajda B. utóda nyomdá-
jában Szentes, ref, bérház. 

Nyomatott Vájd«. Bálin! Hód» kónvmyomdájaban 

B ú t o r o z o t t s z o b a 
van kiadó Törzs Kálmán u»ca 10. sz. a 

Szentes 




