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ze tn l é l i dé s . 
Ki tudna igazságot tenni akkor, 

amidőn mindenki a maga igazságát 

vitatja? Ki tudna igazságot tenni a 

veszekedő felek között, ha homlok-

egyenest ellenkező állásban van 

mind a két veszekedő? Ki tudná 

áthidalni a megmérhetetlen távol-

ságokat és közeledést létrehozni 

ott, ahol az eltávolodás érezhető? 

Bizonyára senki. Es bizonyára 

senki nem is vállalkoznék arra. 

hogy a lehetetlenségekkel kísérle-

tezzék. 

Pedig az élet lehetetlenséget 

nem ösmer. Amit az ember a maga 

gyarló erejével keresztül vinni kép-

telen. amit megalkotni nem iud, 

azt nz élet a írnga örök változásai-

val meseszerű gyorsasággal és le-

hetetlen változásokkal megalkotja. 

Az ellentétes erők ütközése gyak-

ran épen az ellenkező eredményt 

váltja ki, semmint gondolni lehetett 

volna. 

Ha a mostani általános gazda-

sági viszonyokat szemléljük, azt 

kellene látnunk, hogy akkor, ami-

dón a termelési eredmenvek sem-

mivel sem jobbak, sőt némi tekin-

tetben még rosszabbak is s ezzel 

ellentétben a termelési költségek 

megkétszereződtek, magának a föld-

birtoknak értéke abban az arány-

ban fejlődnék vissza, aminő tőke-

veszteségnek feíel meg a földbirtok 

kisebb hozama készpénzben 

Nos es mit tapasztalunk? Épen 

az. ellenkezőjét. Azt látjuk, hogy a 

földbirtok értéke oly hihetetlen 

mértékben emelkedett, hogy a leg-

jobb, a legkedvezőbb viszonyok kö-

zött sem tudja — a belterjes gazdál-

kodás hiánya folytán — a befek-

tetett tőke normális kamatozását 

behozni. Ez is különös, de nem 

sokkalta különösebb-e az, hogy ezt 

senki sem látja természetellenes-

nek, hogy ezt mindenki a legter-

mészetesebb állapotnak tekinti a 

világon ? 

Tessék ebben a dologban meg-

találni a kiegyenlitódést. Lehetetlen 

pedig megtalálni benne. És el kell 

fogadnunk tényleges valóságnak, 

mert tényleges valóság 

Nehéz az élet. A pénz értéke 

csökken, holott a nehéz gazdasági 

viszonyok között épen az ellenke-

zőjét kellene tapasztalnunk, azt, 

hogy emelkedik. Vasárió ereje a 

pénznek ma már olvan minimu-

mon áll, hogy ma-holnap a legki-

sebb pénzegység, amelyen vásá-

rolni lehet: a 10 filteres lesz. Ezzel 

szemben azután nem az igenyek 

apadását látjuk, de az igények fo-

kozódó emelkedését. 

Valami óriási ellentétet kell 

ebben látnunk, holott az élet épen 

azt bizonyítja, hogy ez igy van és 

ugy reális valóság. Az okát adni 

ennek épen nem lehet. Pedig na-

gyon különféle okait keressük. A 

kultura, a felvilágosodás, az ala-

csonyabb néprétegek előre törése, 

a magyar ember ősi természete, 

amelyben a nagyravágyás megvan 

és a többi. Pedig egyik sem ¿11. 

Nemcsak minálunk van ez igy, de 

mindenütt a kerek világon és sehol 

sem keresnek rá orvosságot, csak 

ugy mint nálunk nem, mert sehol 

sem lehetne rá orvosságot találni 

csak ugy mint nálunk nem. 

Ipari kereskedelmi pangásról 

szólunk valóban ez' kell látnunk, 

hogy nehéz az ipar és kereskede-

lem helyzete. Nagy hitelt kényte-

len venni. De hiába ezen változtatni 

nem lehet, mért az a tényleges 

helyzet van ma már, hogy senki, a 

dúsgazdag tökepénzestől se a sze-

gény napszámosig jóformán senki 

sem képes a ma jövedelméből tá-

jékoztatni magát és kénytelen elő-

leget venni a holnap jövedelmére. 

Hogy ennek mi lesz a vége és 

hol leszen a megállás, azt ugvan 

hiába számítgatná bárki is, mert 

nem lehet addig nyújtózkodni, 

ameddig a takaró ér, akár milyen 

nagy az, és akármilyen kicsinyre 

összezsugorodik az ember, a lába 

csak ki ér a lába mindig, néha még 

a dereka is. Számtalan eset van 

arra, hogy épen az adósságból élő 

ember nem roppan össze az élet-

forgatagában, mert azt kímélik a 

hitelezői — ellenben, aki adósságot 

nem akar szerezni az éhenhalás 

szélére jut s a legelső olyan eset, 

amelv erejét fokozottabb mérték-

ben terheli, összeroppantja. 

Azt mondjuk, hogy a drága 

pénzviszonyok nyomasztóan hat-

nak mindenre és tönkre teszik a 

vállalkozási kedvet. Tessék széjjel 

nézni: volt-e valaha több építkezés, 

üzletalapitás mint most? Arra az 

eredményre jut az ember, hogy 

sohasem, a legkönnyebb pénzviszo-

nyok közepett sem. És amidőn 

mindezeket látjuk, csodálkoznunk 

kell rajta, hogy mégis panaszkodik 

mindenki. 

Pedig annak is igaza van, aki 

panaszkodik. Fölöttébb mértékben 

igaza. Mert a szembeállított ellen-

tétek rettentő világosságot vetnek 

arra az erőszakolt, arra a túlhaj-

tott életre, amelyet ez a század 

produkál s amelyben bizonyára, 

hamarosan meg kell lenni a meg-

állásnak. 
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flárosoh élelmezése. 
Ha akadna olyan fórum, amely fe-

lelősségre tudná vonni a magyar váro-

sok vezetőit, liogy mit tettek eddig a 

közélelmezés javítása érdekében, mit 

tettek a drágaság leküzdésére: bizony 

nagyon szomorú dolgok sülnének ki, 

a legtöbb városi hatóság, amelynek kö-

telessége volna a polgárok anyagi hely-

zetének a javítása, épen ezen a téren 

feledkezett meg kötelezettségeiről, 

Vájjon melyik városban jött létre 

hatósági közreműködés mellett élelmi-

szerbeszerző vállalat ? Talán egyikben 

sem. A mi városainkban könyörtelenül 

kiszolgáltatják a lakosságot a közvetítők 

haszonra éhes seregének. Tekintsünk 

csak körül, vájjon hol látunk legnagyobb 

szaporodást / Nem-e azok körében, akik 

közzé ékelik magukat a termelő és fo-

gyasztó közé s ugy teremtenek ma-

guknak uri egzisztenciát, hogy kihasz-

nálják egyiknek is, a másiknak is a 

kényelmességét és mindkettő fáradságos 

munká jának a hasznából lecsípnek egy-

egy jókora darabot. 

Váj jon ezek ellen az üzelmek ellen 

melyik város hatósága tett valamit ? 

Egyiké sem, hanem ehelyett behunyott 

szemmel hagyja nőni a bajt, hagyja sza-

porodni a nyomorúságot s legfeljebb a 

maga bőrének fedezetére iparkodik ár-

tatlan bűnbakokat odaállítani a gyom-

ruk miatt lázongó városi polgárok elé. 

Ilyen bűnbaknak nevezték ki a városok 

vezetői a gazdaközönséget Esztendők 

óta hangzik a hamis vád, hogy a drá-

gaságnak a magyar gazdák az okai, ho-

lott bebizonyított tény, hogy a magyar 

gazda a vilagpiac áraihoz viszonyítva 

ma is aránylag igen olcsón adja ei ter-

mékeit. 

A termelőket tehát nem lehet vá-

dolni a magyar városok közélelmezé-

sének nyomoruságaiért, a termelők most 

is minden lehetőt elkövetnek, hogy a 

városok fogyasztóinak siralmas helyze-

tén segítsenek. Évek óta folvik az akció 

a termelés szervezése érdekében. Évek 

óta tanítják a falu népét arra, hogy 

szervezkedjék s iparkodjék az élelmi-

szereket rendszeresen s nagy tömegben 

előállítani, ugy, amint azt a fogyasztók 

igénye kívánja. E tekintetben már tu-

dunk is számottévő sikereket felmutatni 

s ha a városok gyors egymásutánban 

megalakítanák az ő közélelmezési válla-

lataikat, amelyek célul tűzik ki, hogy a 

lakosság gyomrának a kárára nem fog-

nak nyerészkedni, akkor ezek a válla-

latok már egész seregét találnák a szer-

vezett termelőknek, egész se/egét az élel-

miszerek közvetlen beszerzési forrásai-

nak. Itt van tehát legfőbb ideje annak, 

hogy a városok vezető egyénei meg-

mozdul janak és komoly szándékkal te-

gyenek valamit a közélelmezés javítása 

érdekében. A termelők készen állnak 

ahhoz, hogy összeköttetésbe lépjenek a 

városokban szervezett közélelmezési 

vállalatokkal. 

Ha azonban a termelőket továbbra 

is kiszolgáltatjuk a közvetítők pióca-ha-

dának, akkor a városi fogyasztók se 

várják, a mai nyomorúságos helyzetnek 

jobbra fordultát. Igaz, hogy jöhetnek 

olyan idők, a mikor a termőföld, az 

időjárás megembereli magát, s egyik-

másik élelmiszer a mostaninál jóval na-

gyobb mennyiségben kerül piacra s 

ezáltal az valamivel olcsóbb lesz, ez 

azonban csak ideiglenes állapotot fog 

jelenteni. A fogyasztás ma oly mérték-

ben szaporodott meg s ezzel együtt ugy 

megszaporodott a közvetítők serege is, 

hogy az élelmiszerek olyanfajta olcsó-

ságára, mint az a boldogabb, régmúlt 

időben volt, egyáltalán nem számithatunk. 

De számíthatunk igenis mindenféle élel-

miszer árának bizonyos mértékű csök-

kenésére, ha megrövidítjük azt az utat, 

amit az illető élelmiszernek meg kell 

tennie, mig a termelőtől a fogyasztóig 

eljut. Ennek az útnak megcsinálása 

azonban már koránt sem a gazdák, a 

termelők feladata, ők a felemunkát már 

elvégezték, a másik felét a városok ve-

zetőinek kell kiépíteni. Csinálják meg 

minden városban hatósági felügyelet 

alatt az élelmiszereket nagyban beszerző 

közélelmezési vállalatot, mely minden-

ELSÖJZENTES I KENYÉRGYÁR R.-T. 

Gazdák fiflyeimébe! 
Báorfüii 

elsőrendű, jóminőségü méter-

mázsánként 15 k 40 f. 

Zsoldos-korpa méter-

mázsánként 17 k — f 

NxeitiCN í e u j K V r l én 

valamint í l l t T ^ I * 

mindenkor a legolcsóbb napi áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
L i f t e k 

kitűnő minőségben, szám szerint. 

Párkorpa 
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 szinü Korona-

Kenyér feliratú táblával van ellátva. 

Tisztelettel 

Első Szentisl Kanyérgyár f M 

kor eltudja látni a piacot minden szük-

séges dologgal, amely megtöri a közve-

títőknek mindenhol fenálló karteljét, 

amelynek gondja lesz arra is, hogy a 

fogyasztó csakis kifogástalan minőségű 

élelmiszerhez jusson. Ezt a munkát a 

varosok vezetőinek kell megcsinálni! 

— Ujitás a nyitott pénzes levelek-
nél. A magy. kir. posta és távírda ve-
zérigazgatóság az idei október 15-én 
kelt 15647—1912. számú rendelete sze-

! rint a két pecséttel lezárható hivatalos 
kiadású pénzes levélboritékokat ezentúl 
a belföldre és Ausztriába szóló nyitva 
(olvasva) feladott pénzes levelekhez is 
lehet nasználni. A hivatalos kiadású, két 
pecséttel lezárható borítékok használata 
esetén az olvasott pénzeslevélre a fel-
vevő postahivatal h á i om pecsétlenyo-
matot alkalmaz, amelyek közül a kö-

| zépső a feladó, a két szélső pedig a 
postahivatal pecsétnyomójávai készi-

! tendő. 

— Ipari továbbképző tanfolyamok. 
A m. kir. kereskedelmi minisztérium en-
gedélye alapján a m. kir. technológiai 
muzeum egy továbbképző általános ipari, 
egy építőipari és egy szabóipari szak-
tanfolyamot rendez a tél folyamai), mely-
nek vezetésével Torday Lajos ipariskolai 
igazgatót bízta meg. Szinte jó l esik 
látni, hogy iparoktatasunk ügyének elő-
mozdításában a szakminisztérium is se-
gedkezik s így remélnünk lehel, hogy 
lassanként Szentes iparügye minőség 
tekinteteben is első helyre kerül. Az 
ipari továbbképző tanfolyamok tárgya 
és órarendje a következő: Az előadás 
kezdete november 4-én hétfő este 7 
órakor fizikával. November hóban 1. 
Építőipari anyagismeret és szakrajz. Ked-
den és csütörtökön 6—9-ig, heti 6 óra. 
2. Elektromosságtan hétfőn és pénteken 
7 —9-ig, heti 4 óra. December, Január és 
Február hónapokban: 1 Építőipari szak-
rajz kedd és csütörtök 6—9-ig, heti 6 
óra. 2. Ipari számtan és mértan kapcso-
latban kalkulációval, hétfőn 6—9-ig és 
pénteken 7—8-ig, heti 4 óra. 3. üzleti fo-
galmazás és ipari ügyiratok, szerda 
t)—8-ig és péntek 8—9-ig, üeti 4 óra. 
Márciusban csak építőipari szakrajz, 
kedd és csütörtök 6—9-ig, heti 6 óra. 
A szabóipari szaktanfolyam jun ius hó-
ban veszi kezdetét. Szombat és vasár-
nap szünet. Remél jük az iparososztaly 
örömmel megragadja ez alkalmat s buz-
gón látogatja e tanfolyamokat. 

— A Nagy Ferencz-utca szabá-
lyozása. Prunk í János és társai kérvényt 
adtak be a városhoz, hogy a most meg-
nyitott Nagy Ferenc-utcát egyenes irány-
ban kapcsolják össze a Jövendő-ut«ávai 
s igy a Kossuth-tértől a vasút felé egy 
másik, rövidebb és közvetlen öszeköl-
tetésű ut áll jon a közönség rendelke-
zésére. A beadott kérvényhez tervrajzot 
is csatolnak. Hogy a Kossuth Lajos-utca 
tul van terhelve a nagy forgalomnak le-
bonyolítására, ma már alig felel meg, 
kétségtelen. Az is bizonyos, hogy a 
Nagy Ferenc-utca, ha egyenes iranyban 
a vásártérig kinyilik, a torgalom egy 
jelentékeny részét átvenné. 

— Vasutjövedelem. Az államvasu-
tak igazgatósága a kunszentmárton 
szentesi h. é. vasutjövedelme címén 
2700 koronát küldött a városnak 
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— A Sarkady alapítvány. Sarkady 
Nagv Antal árvamenház létesítése cél-
jaira tudvalevően 100.000 koronát ha-
gyományozott a városnak. Az alapitvany-
ról már alkotott egy alapító levelet a 
város, de ez nem volt megfelelő s most 
ujabb alapító levelet készített dr. P u r 
j e s z János ügyész. Az alapító levelet 
egyik legközelebbi közgyűlés tárgyalja. 

— Gyaloghintó a t izenyolcadik 
századból . Most bontogatják a balaton-
füredi régi épületeket. A Klotikl-udvar 
lebontásánál érdekes leletre bukkantak. 
A padláson lim-lom között megtalálták 
azt a gyaloghintót, melyen a XVIII. szá-
zad végén és a XIX. század elején meg-
tartott híres megyei Annabálokon az 
ifjak a hölgyközönséget szokták vinni. 
A lelet belsejében egy személy részére 
való ülőhely van szép világos kék se-
lyemmel kibélelve. A külsejében négy 
farud van, amelyekkel az alkottmánvt 
vitték. Az ajtaja és rajta levő ablakok 
egészen épek. A régiséget a kápíalan 
rendbe hozatja és azután átadja a Nem-
zeti Muzeumnak. 

— Anya és gyermeke. Borzalmas 
esemény történt Győrött, Győrsziget vá-
rosrészben. Szemethy Mihály takarék-
pénztári szolga felesége szerdán meg-
ölte újszülött gyermekét. Az anya a 
gyermek nyakát borotvával elmetszette, 
azután önmagát akarta megölni hasonló 
módon. Vérében fetrengve akadtak rá a 
szomszédok a tsulyosan sebesült gyer-
mekágyas asszonyra, akit rök iön a kór-
házba szállítottak. A gyermek meghalt, 
az asszony állapota oly súlyos, hogy fel-
gyógyulásába nem bíznak. 

— Tolvaj lakótárs. Hegyi Ignác és 
Verovszki Dezső, két cipészsegéd "¿ö-
zös szobában laktak. Verovszki m i s t el 
ment Szentesről, de lakótársánál feled-
hetetlenné akarta tenni az együtt lakást 
— ellopta 14 koronáját. A rendőrség 
megindította az eljárást. 

— Az utolsó fertály Itt van az 
utolsó adófertály, mikor már tovább 
húzni halasztani nem lehet az adófize-
tést, vagy legalább is nem tanácsos, 
mert komoly következményei lesznek. 
Ajánlatos most azért is befizetni az ösz-
szes adót, mert a jövőre életbe lépő uj 
adókkal csak ugy jöhet az ember tisz-
tában, ha nem zavarja azt még az idei 
hátralék is. — De nem is igen lehet el-
maradni ez évben az adóval, mert a 
pénzügyigazgatóságtól kiküldött titkár 
felügyelete alatt folyik a végrehajtás, ki 
nem ismer semmi irgalmat. — Novem-
ber 15-ig kamat és költség nélkül fizet-
hetünk. 

— Uj vámszedő. Sulcz Mihály volt 
tiszai artéri hidvámszedő halálával meg-
üresedett állásra a polgármester Héjjá 
Jánost nevezte ki, aki hivatalát tegnap 
át is vette. 

— Életunt aggastyán. Tragikus ese-
mény történt Szegeden. Labdi Antal 
volt szalámigyáros hetvenöt éves korá-
ban kertjében szivén lőtte magát és 
rögtön meghalt. Labdi valamikor egyike 
volt Szeged leggazdagabb embereinek 
és vezetője több országos iparos moz-
galomnak. . regségére egy iparos szö-
vetkezet igazgatója lett és tönkre me-
nése után most életuntságból követte el 
az öngyilkosságot. 

— Tűz. Spár János Lőrinc-utca 3. 
szám alatti házánál a mult éjjel egy ka-
zal szalma leégett. 

— Ellopott ruhanemű. Kövesi Gé-
záné, a Korona Kávéház alkalmazottja, 

j feljelentést tettt a rendőrségen, hogy 
valaki ellopott tőle egy kís ruha neműt. 
A rendőrség nyomozza a ruhatolvajt. 

— Ujságelárusitókat keresünk. 18 
évesnél idősebb férfiakat és nőket a 
„SZENTKSi LAP" árusítására. Akik már 
inás munkára képtelenek, azok is képe-
sek még újságot árulni. Tehát az idős, 
elöregedett asszonyok és férfiak is je-
lentkezhetnek. Kereset H—4 és 5 korona. 

— Ne vegyen Bécsből és Lseh-
országbói behozott kész férfi ruhát mi-
vel ezek a legsilányabb anyagból gyári-
lag készülnek és rövid használat után 
teljesen hasznavehetetlenek. Rendeljen 
mérték után ttajomi Nagy Lajosnál (Sar-
kadi-utca 1 sz.) ahol ugyan a legújabb 
divatú szövetekből valamint ál landóan 
használatos kék és fekete árukból a leg-
jutányosabban szerezheti be szükséges 
ruházatát. 

Képkiállítás. 
E hónap 17-én a vármegyeház ter-

mében, L a k o s János festőművész, ké-
peiből kiállítást rendez. 

Minálunk, a mi szentesi viszonya-
ink között esemény ez a kiállítás, mert 
bevalhrtjuk ugy egymás között, hogy a 
művészethez nekünk ma még minél ke-
vesebb közünk van s ha így néha, el-
vétve egy-egy kiállítást rendez valame-
lyik fiatal szentesi, vagy vármegyénk-
beli művész ember, valósággal úttörő 
munkát végez, hogy a művészet otthont 
leljen a mi falaink között. 

A kép kiállítás hírét épenn ezért 
örömmel fogadjuk. Anná l inkább mert 
szentesi fiu rendezi s méginkább, mert 
azok, a képek, amelyeket kiállít a szen-
tesi határ természeti szépségeit, a ma-
gyaralföld lelkét mutatják. 

Csudálatos dolog, de így van és 
ezt kell mondanunk, hogy talán mi, 
szentesiek, ismerjük legkevésbbé Lakos 
János pikturáját. A mi íiunk, tehát ki-
csinyeljük Ha, amit láttunk is eddig 
tőle, lebiráltuk. Ha érdemelte, ha nem 

| érdemelte azt a kritikát. 
Szereljük azt hinni, hogy ez a ki-

állítás változtatni fog a helyzeten. Más 
' lesz a kritika nemcsak élénk és mély 

tonusó színfoltokat fog látni a szentesi 
publikum a Lakos János képeiben, de 

i észreveszi, hogy a nap sütéses pipacsos 
búzatáblát, a mezei vadviragokat a ta-
nyai lakás ablakában, az ébredő termé-
szet kün a szentesi pasztában csak azok 
az élénk színfoltok örökítik meg, s az 
alföldi pusztának a szihervadását, az ősz 
véghetetlen csődjét, méla szomorúságát 
csak azok a mély tanusu színfoltok rög-
zítik meg. 

Lakos János sokat haladt és sokat 
tanult. Sokat tanult a természettől ma-
gától. Van j ó egynéhány olyan képe, 
amelyre büszke lehetne bármelyik nagy 
hirü festőművész is. Azok a képek, ame-
lyeket a pésztáról festett, amelyek a ta-
vasz feslését, a nyár világát és az őszi 
hervadást örökítik meg, lehetetlen, hogy 
megértési, lehetetlen, hogy tetszést ne 
vívjanak ki még azok körében is, akik-
nek minél kevesebb érzékük van a mű-
vészethez s akik reméljük, miná lunk 
már nagyon kevesen vannak. 

Ha soviniszta érzéssel megyünk a 
Lakos képei közé, lehetetlen örömet 
nem éreznünk azon, hogy végre akadt 

egy festő, aki a mi határunk szépségeit 
viszi vásznaira és akinek van érzése, 
van lelke ahhoz, hogy szines, eleven, 
üde szimpontjában adja vissza azt, ami 
a végtelemág egy-egy részletét jel-
lemzi. S ha a kritika mindent meg akarna 
is tagadni rossz indulattal, Lakoss Já-
nostól, ezt az egyet meg nem tagad-
hatja, ez, amivel elösmerést vivott már 
ki a budapesti tárlatokon is. 

Mi nagy várakozással nézünk La-
kos János kiállítása elé s szeretjük 
hinni, hogy a fiatal művész szülőváro-
sának közönsége is meg fogja érteni és 
müveit azoknak értéke szerint bírálja el 

Levél a tanyáról. 
Kedves Szerkesztő Uram! 

Tudatom illő tisztelettel, hogy meg 
vagyok ám még! Igaz, hogy a tavasz-
szal elég hirtelen elhallgattam, de hát , 
a fürj megszólal, a magamfajta tanyai 
ember nem igen ér rá a pennát forgatni. 
Most se sikeritettem volna még ki e 
pár sor Írásomat, ha ez az ebugatta 
idő bele nem kotnyeleskedik a dolgunkba. 
De meg azt* a hetipiacról az annvuk 
egy újságot is hozott ki. 

fczt a tiedet. 
Nem igen kedveltem ugyan még 

ilyenkor a betűt, de mán azt az ököl-
nvi íélirast ott az elején csak meg kel-
lelt látni. 

»A tanya világa.« 
Ahan, hát észrevettetek már ben-

nünket. Szép, szép, egy kicsit hamarabb 
is lehetett volna. 

Hát csak köszönjük szíves kérde-
zősködésteket vagyunk, vagyunk. Vagy 
úgy. Ki hogy. A Kása sógor elég jól, 
mert sok zabja lett, annak meg ugy 
halljuk j ó az ára a háború miatt. Mucsi 
szomszéd se panaszkodik, mert a bú-
zája elég j ó l fizetett, 10 és fél mázsájá-
val holdja. No üsse, szigygya most a 
Tanitó urat, mint a mult évekbe, arai-
kor az isméllős cselédje miatt megrót-
ták egy pár koronáig. Nem ám. Most a 
Tanitó ur komendált neki valami mű-
trágyát, oszt avval besózta a földjit, 
oszt hát termett neki szépen. Most mán 
itt a környékezetembe sokan sóztak az 
idén. Nekem nem adott a földem G má-
zsánál többet. De jövőre, ha az Isten 
megengedi, én is sózok. 

Mer haszon van belőle ugy tapasz-
talom. 

Hát igv szólnánk no. 
Szerkesztő Uram — de még ve-

szekszel is értünk, amit kipicéztem az 
írásodból, egy másik tollas emberrel. 

Hát jó. Csak ha mán elkeztétek 
csak Tik tipjétek egymást. Mert ugy 
gondolom, hogy ha l ik összeakaszkod-
tok a papiroson, maja nekünk tanyaiak 
hátha hasznunk lesz belőle. Csak arra 
vigyázzatok, hogy ha majd nagyon ha-
rakszotok egymásra, hát nehogy a mi 
hajunkba kapaszkodjatok, mert mi meg 
majd az üsztökét hajítjuk a hátatokhoz 

No. De e csak tréfa. Nem kell min-
gyár haragudni. 

Nizzük csak, m inn is harcoltok ? 
Asszongya: Tanyai központok. No 

n i ! Erről már beszélt a mult héten a 
Tanitó ur, ahogy az eke után sétáltunk. 
Hogy azt a fene sok vályogot ott az 
iskola mellett Népháznak verték. De 
majd csak a tavasszal csinálják meg. J ó 
lesz a ! Csak szét ne szijja a fagy. Azu-
tán 6 ottan könyvet osztogat többet, 
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szebbet, mint eddig. Felolvasások is 
lesznek, az is több, mint eddi^. A vá-
rosrói is jönnek ki, még tán Te is Szer-
kesztő uram, hát csak gyere, az anyjuk 
csirkepaprikásra vár, a hordó se ürül 
Ián ki olyan hamar. Azután meg, hogy 
megcsinálja a passzust is iskola után. 
De még tán az anyakönyvvezető Ur dol-
gát is ellátja, ha rábbizzák. 

Hát mondok rábízhatjátok. Akko-
rátus ember az. 

Hát mondok : tanvai központ. J ó ! 
Csinálni keli emellé a Népház mellé 
még akkora épületet. Abba lakást kell 
adni a mezejiőrnek, meg a — Uram 
bocsá ! meg ne hallja az annyuk mert 
megsöprüz — bábanak. Oszt megszü-
letik a — központ ! 

No n i ! A mezejiőr is, a bába is 
kap lakbért ugve ? A Népház meg be-
lekerül 4000 forintba, ezeknek a lakása 
se kerülne többe és a lakbérjökbŐl le 
lehetne törleszteni az árat? 

Mit szólsz hozzá Szerkesztő Uram ? 
Ha még azután telefont vezetnétek ki, 
hát még ha nagyon kék, még a dok-
tort is kitudnánk hinni. A vona'ig csak 
jobban el megy érte az ember, mint 
hazáig. 

Ezt ugyan elengediük ! 
Hanem hat nem hijába, hogy meg-

zavart a külső munkába az idő, majd 
neki is «zilajodtam ám az Írásnak. 

Majd ha elvégeződünk a iövő he-
tekbe megent irok. 

Most pedig engedelmet kérek a há-
borgásomért s vagyok az, aki eddig is ( 

voltam, a Te tisztelő 

Tanyai Barátod. 

Tanulságos, élvezetes szórakozás fel-
nottek és gyermekek számára! 

A Szentesi Tudományos 

Mozgó-Színházban 
Nagy alatt Ferenc-utca 1. szám 

ma vasárnap 

i i o v e i i i B i e r l i ó 

délután 5 órakor és este 8 órakor 

Lehota Bandi zenekara kíséretével 

A . d é m o n ' 
7 szinmü. (Dráma 3 felvonásban.) 

9082 1912. sz. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes város közönsége aital Er-

zsébet magyar királyné emlékére tett 
10.000 koronás alapítvány kamataira pá-
lyázatot hirdetek. 

Az alapítvány 500 koronát kiie\ő 
évi kamataiból két oly szegénysorsú, 
szentesi illetőségű szülőktől származott 
leányárvát fog a városi tanacs nevel-
tetési ösztöndíjban részesíteni, akik szü-
leiknek egyiket vagy masikat, avagy 
mindkettőt szerencsétlenség aital előidé-
zett halaleset következtében veszítették 
el, a ló éves életkort még el nem érték, 
allami ellátásban nem reszesüinek, sem 
pedig eltartana köteles vagyonos hoz-
zátartozóik nincsenek. 

A születési bizonyitványnyal és a 
fent megjelölt körülményeket igazoló 
hatosági bizonyitványnyal felszerelt pá-
iyazati kérvények f. évi november hó 
15-ig a városi*központi iklatónál adha-
tók be. 

Szentes, 1912 október hó 16. 

Di Alátéffy Ferenc 
polgármester. 

H ú i o r a ( k ö v e t k e z ő : 

1. Szerelemből leghíresebb pianista 

(Komikus) 

2. 1912 julius havában 11!. Sándor cár 1 

szobrái ak leleplezése legfényesebb i 

pompával a cári pár jelenetében. 

(Természetes felvétel) j 

3. Szerencsés menekülés. (Komikus) 

10 perc ftzíinet. 

A szünet alatt Lehota Bandi hangversenyez. 
4. A „Démon" (Dráma 3 felvonásban) 

Csütörtökön 2 előadás, 5 és este 3 órakor 
A hölgyek kéretnek ¿ " k a l a p o t letenni . ~~ 

A színház fűtve lesz. 

HelyáraiTnr«ííasszéT1ö fi l lér , ~ h e l f v ) M ' 
II- htíly 50 fíll . III, hely 3G fi l lér. Gyermekjegy ál-
lóhelyen 20 fllí . Díszpáholy (8 személyre) 8 K. Kagy-
páliOiy (5 s z emé l ye ) 5 K. Kispáholy ( 4 személyre) 4 K. 

Jegyek előre válthatók a sz lnbáz l pénztárnál e lőadás 
előtt egy órával. 

Legjobb 

csercp 
í e M í i i 

J f l a z u r m Y i ü ü s a « » * 

készit, vasútállomással szemben 

Férfi ruhát mért^K 
szerint 

a legelőnyösebben Készít 
B a j o m i N a g y L a j o s 

szabómester. 

Sarkadi-utca t. (Luth templom mellett.) 

Két berakó teánj felvetetiK lapunk 
Kiadóhivatalában. 

flHd. 
Feles müvelés alá kiadó özv. Sváb 

Lajosné disznóhalmi pusztája. Művelni 

szándékozók értekezhetnek és szerződ-

hetnek a helyszínen az arra megbízott 

gazdával Veress Istvánnal. 

Olcsó Kölcsön. 
I Aki drága kamatú kölcsönét 4 V»% ka-

matú kölcsönei óhajtja kicserélni, for-
duljon bizalommal ifj. Fazekas Antalhoz 
aki található naponként a Szentesi Lap 
kiadóhivatalában ahol ugy jég-, mint 
tűzbiztosítások a legolcsóbb díjtételek 
mellett elfogad. Tisztelettel 

Ifj, F a z e K a s flnta 
pénzKölcsön közvetítő 

I. ker. Kurcaparti utca 27. számú ház 
kedvező fizetési feltételek mellett eladó. 
Bővebb felvilágosítást ad ifj. Fazekas 

Antal. 

1 k o r o n á s 
h ^ t i b e f i z e t é s e k 
a Szentesi Mezőgazda-
sági Ipar és Kereske-
delmi Bank Részvénytár-
o saságnál, o 

f. évi november 1-töl megkezdődtek. 
Előjegyzések tehetők a hivata-

los órák alatt : 8—12 óráig. 

JÉVJEGYEK és igen Ízléses lakodalmi 
meghívók, valamint mindenféle könyv-
nyomdai munkák olcsó áron készülnek 

Vajda B. utóda nyomdá-
jában Szentes, re), bérház. 

I 
á 

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 
ükör «•cxél ekéinek, melyre a föld 

semmikor sem tapad, va lamint 

fo^u nehéz és künyű mag-

lak arú és vetési boroná inak , eke-

kar>y, grubber és m indennemű ta-

lajmiveifi eszközeinek. 

¡ h e r i n g - f é l e 
aratógépeinek, f űkaszá ló inak , tár-

csás boroná inak, Westfal iai mű-

(.rágyaszóróinak, ereszen iczé lbó l 

és vasból készült 

f ü o r v c l ^ g e p e i s s c k ^ 

úgyszintén k i tüvő szecskavágó, ré-

p>vágó és morzsoló inak, borsaj-

tóinak. m m i Z 

1 Mindezek valamint minden eoyébb gazdasági gépek 
s ezeknek alkatrésze a legolcsóbban szerezhetek be 

J Szentesen. Kossuth utca 2 0 sz. a. 
A n. ó. közönség eddig telt j ó in-

dulata i megköszön je , kérjük azt 

| részünkre a j övőben is megtartani . 

Tisztelettel 

G A Z D A S Á G I G É P F G B 6 A L M I VÁLLALAT. 

íüszerkereskedösegéd állás* 
keres helybeli vagi vidéKJ 
jobb füszerüzletben. Fizetési 

_ igénye havi 35 korona. Be-
léphet nov. i-én. Cim a 

" kiadóhivatalban megtudható. 

Nyomatott Vajda 13. Utóda, vilianyerőre berendezett nyomdai műintézetében Szentes-




