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Felelős szerkesztő: 

S I M A L Á S Z L Ó 

Hirdetések árát, 
valamint nyílttéri közleményeket kiadóhivatalunk méret szerint 

a legjutányosabban számit. 

Dr. Csathó Zsigmond. 
— Szeptember 25. 

A közélet fórumáról távozóban van 

egy férfiú aki a névtelen szürkeségből hi-

hetetlen gyorsan, hihetetlen, módon bámu-

latos karriért csinált. 

Dr. Csathó Zsigmond Csongrádvár-

megye főispánját mentették föl állásá-

tól. A fölmentés hivatalosan talán épen 

holnap lesz publikálva. 

Ez a változás hirtelenül jött. Nem 

várla senki. Akkor, amidőn az egész vár-

megye megnyugodott a változhatatlanba, 

amidőn egész hideg vérrel vettük már tu-

domásul, hogy Csongrádvármegye nem is 

fekszik Magyarországon, mert idáig a rend-

szer változásnak még csak a szele sem 

jut el. 

Csalódtunk. Ez úttal talán kellemes a 

csalódás. Talán, mert mi egészen megszok-

tuk, hogy ami másutt örömre válik, ná-

lunk semmit sem jelent. 

Ezúttal azért bizalommal nézünk a 

változás elé. Talán valóban változás lesz. 

Dr. Csal hó Zsigmond főispánsága te-

hát a múlté. Ó maga oda sorakozik a bu-

kottak légiójába. Visszakerül a szürkeségbe, 

ahonnan előbukkant s ahol talán jobban 

is érzi magát, mint a közélet fórumának 

amaz előkelő polcán, amelyet eddig elfoglalt. 

Nehéz kötelesség élő embeiről írni 

nekrológot. 

De megkíséreljük. 

* 

Véletlenségek láncolata : ez dr. Csathó 

Zsigmond pályafutása. 

A korrupciónak nem tehetséges em-

berek kellenek, hanem olyanok, akik te-

hetség hijján ugy alakíthatók, amint a ha-

talom akarja. Dr. Csató Zsigmondot ilyen-

nek gondolták. Megtették vármegyei főjegy-

zőnek. 

Nem csalódtak benne. Kaptak egy hi-

vatalnokot, aki sablonos egyforma mun-

kát nagyszerűen le tudott morzsolni s aki 

e mellett mindig szélmentén tudott haladni, 

aki hajója vitorláját mindig az uralkodó 

szél felé tudta fordítani. Alispán lett be-

lőle. Azután főispán. 

Dr. Csathó Zsigmond főispán! 

Mindenki csodálkozott a kinevezésen. 

Legjobban maga dr. Csathó Zsigmond. Is-

merte annyira magát, hogy olyan magas 

polcra jutott, ahol a feje kábul s ahol nem 

is tudja jól érezni magát, mert nem is ta-

lálja bele magát állásába. 

De mikor belemelegedett a főispáni 

székbe ugy találta, hogy egészen tisztes-

séges pozíció, amelybe Fortuna Istenasszony 

felemelte. Tehát elhatározta hogy meg fogja 

tartani. Nipra forgó test híven kisérve a 

nap járását. Mindegy volt neki ha a napot 

Széli Kálmánnak Khuenntk Tiszának, Kris-

tóíTynak nevezték. 

Nem volt haza áruló. 

ö képtelen lett volna erre. Ö csak 

hivatalnok volt. Senki más. Aki a főnök 

az az ur az parancsol. A szolga nein kérdi 

miért kell valami parancsot teljesíteni. Elég 

hogy parancsolták. 
* 

Kristóffy megbukott. Megbukott vele 

a rendszer is. Csathó főispánt nem küld-

ték el azonnal. Kezdett alkalmazkodni az 

uj állapotokhoz. És megállapíthatjuk, hogy 

ő tudott volna gróf Andrássy Gyula alatt 

is főispán lenni. Elvégre járszalagon ha-

ladni könnyű. 

Főispánsága alatt bennünket közelről 

érintő dolog történt egy néhány. A jövendő 

krónikása fel jegyezi azt, hogy Csathó 

Zsigmond főispánsága alatt Szentes—Cson-

rád között kiépült a vashid, fölépült a 

vármegyei kórház, hogy Szentes államépi-

tészeti kirendeltséget és csendőrszárny pa-

rancsnokságot kapott. 

De a jövendő krónikája azt nem fogja 

oda irni, hogy mindezek Csathó Zsigmond 

érdeméből történtek. 

Csathó Zsigmond tehát elmegy. Vele 

együtt hivatalosan is uj rendszernek, uj 

világnak kellene beköszönteni Csongrád-

vármegyében is. 

Csak kellene. 

Mert nálunk az átalakulások nagyon 

könnyen mennek. Ha a 4-8 lesz a nap 

a napraraforgók nem hervadnak el. Sőt még 

szivesebben fordulnak az uj nap felé. 

Ha az idők változn ik az emberek 

crak nem maradhatnak a régiek 1 

Persze másutt a régiek helyébe ujak 

lépnek. Nálunk a régiek maradnak, csak a 

sziniik változik meg. 

S. L . 

Városi közgyűlés. 
— Szeptember 16. 

Két hónap után több napos közgyűlést 

vártunk. Lelt belőle egy napos közgyű-

lés. Csak abbó l az egyszerű okbó l , mert 

a városatyák tekintve a szorgos munka-

időt egyetlen rövid nap alatt akartak 

végezni. Hogy ezt elérhessék egyhangú 

határozattal levették a napirendről a 

költségvetést és a rendőrség egyenru-

házatáról szóló szabályzat tervezetét. 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

Három szüret. 
Irta F l e r t c h e . 

A szép asszony csak sírt tovább . . . A 

csillogó napsugár eltűnt a csalit közül és 

Hanzi tisztán látta, hogy a szép fiatal tiszt ! 

térdre vetetle magát az asszony előtt s forró 

csókokkal borította el a kis kezeket. 

A hadnagy égő, eped» szemekkel foly- 1 

talta könyörgését: 

— Oh, mond én szerelmem, én édes 

szépségem, ugy-e vársz reám, ugy-c eljöjjek 

érteti ? 

A szép aszzony halotthalványan állt fel 

a kerti padról, kezei még mindig a tiszt izzó 

parázshoz hasonló ajkai előtt voltak, kiesi 

fejét lassan lehajtotta és sóhajtott, de abból 

a leheletszerű sóhajból llans Naehs tisztán 

kiértette a választ: 

— Jöjj, várni foglak ! 
• 

A csillagok rég kiverték már ezüstös 

gombokkal az ég holtját. Ilanzi még mindig 

ott hevert a hangabokor alatt. Tépte, kínozta, 

mareangolta szegény, nagyon egyszerű, na-

gyon korlátozott paraszteszét, mi most az ő 

teendője ? Nem érteit ő a tragédiák kíbonyo-

litásához, de ösztönszerűleg érezte, hogy ő 

egy szomorújáték főszereplője — a sors oda-

helyezte a központba és rábízta az ő gyarló, 

szegény eszére : találd ki fiam, mi a te teendőd 

Nagyon szerette a szép, fiatal hadna-

gyot, aki mindig jó volt hozzá — rajongás-

sal imádta az asszonyát és kinok halálával 

halt volna meg a kapitányért, aki ugy ápolta, 

mintha az apja volna . . . 

Lassan derengeni kezdett előtte az igazság. 

Tudta, hogy a hadnagy hűnös uton jár, 

— de nem tudott rá haragudni — hiszen 

hátha ugy szereli a szép asszonyt, mini ő 

szerette hajdan (irathét . . . És a kapitányné 

most azon az uton van, amin három évvel 

előbb Grátlic és meg fogja csalni azt a 

kedves, drága, nagyon szereteti jó embert, 

a férjél amint ő megcsalta Grütlie és a kapi-

tany végig fogja szenvedni mindazt a kétség-

beejtő, kegyetlenül keserves szenvedést, amit 

ö szenvedett el az oherwaldi bucsu után . 

Ennek nem szabad megtörténi . 

Lassan felment padlásszobájába, felkö-

tötte bajonettjét s kisurrant az utcára. 

Egy darabig fel s le járkált a kert vas , 

rácsos kerítése előtt, majd odatámaszkodott 

a sarokkőhöz. A holdvilág kétes fényénél 

látta a kis ház terraszára vezető ajtó nyílá-

sát — a küszöbön megjelenő, köpenybe bur-

kolt nőalakban nem volt nehéz felismerni 

a kapitányné karcsú, lenge termetét . . . 

Nehéz, gondterhes fejét a kerítésre haj-

totta . . . és az járt folyton az eszében, milyen 

észbontó tébolyító szenvedés vár az ő jó gaz-

dájára . . . 

Könnyű lépések kopogtak feléje .. .a had-

nagy volt polgári ruhában . . . 

llans elébe állt, meg akarta kérni, hogy 

menjen a szép asszonyhoz, hagyja meg az 

öreg kapitány csendes kis boldogságát zava-

ratlanul, hiszen a hadnagy jo ember, meg 

lógja érteni a közlegény egyszerű okoskodá-

sát, együgyű szavail . . . 

Csakhogy llans nem tudott szavat adni 

— torkát elszoritotta valami csudálatos, név-

telen érzelem . . . 

A tiszt azt hitte, hogy egy részeg rumi-

val áll szemben, eltolta maga elől az útját 

állót s haladt tovább. 

A llans Saehs ajaka nem adott hangot, 

rémült, zsibbadt tagokkal nézte, mint közeleg 

a tiszt kapuhoz . még két, h^rom lépes * 



Jelentós dolog azonban mégis tor-

ién t. A képviselőtestület hosszabb vita 

u lán k imondta a városháza építést és 

ennek a kérdésnek keresztül vitelére 

bizottságot küldött ki. Megtörtént utcá-

ink és köztereink keresztelője is. Jó-

formán vita nélkül fogadták el a kikül-

d ö t t bizottság javaslatát. 

Ezzel ki is van merítve a közgyűlés 

minden fontosabb tevékenysége. Mind 

amellett szükségesnek látjuk hangsú-

lyozni, hogy ez a közgyűlés nevezetes 

marod, mert előre vitte a várost. Nem 

sok, unti tör tént ; de bevezetése lehet 

egv a jövendőért való jelentós mun-

kálkodásnak. 

Városháza nélkül egyedül Szentes 

volt az országban. Névtelen utcái a leg-

kisebb kurta falunak sem voltak csak 

egyedit 1 Szente^fU^k. 

Szükségesnek látszik azonban azt 

is hangsúlyozni, hogy a városháza épí-

tés dolgában kiküldött bizottság ne ke-

rítsen olyan fenekét munká lkodásának, 

m i n t az utca elnevező bizottság, mert 

akkor nem lesz városházánk még vagy 

tiz esztendeig. 

Részletes tudósításunk ez : 

Dr. MAtéffy Ferenc polgármester reggel 

9 ómkor nyitja meg a közgyűlést üdvözli a 

nagyszámban megjelent képviselőtestületi ta-

gokat. 

Napirend előtt Bánfalvi Lajos interpel-

lációt intéz a polgármesterhez a Petőfi szál-

loda dolgában. Azt kérdi a polgármestertől, 

vaft-é tudomása arról, hogy a szálloda bér-

beadott szárnya olyan elhanyagolt állapot-

ban van, hogy szégyen a városra. Felhívja a 

polgármestert, hogy tartson sürgősen vizsgá-

latot. A közgyűlés a polgármester válaszát 

tudomásul vette és a vizsgálat megcjtését 

elrendelte. 

Zso/r/fcs Ferenc mérnök interpelláció 

alukjahau a vasúti állomásnál uralkodó tör-

hetetlen állapotot panaszolja fel. Indítványára 

a közgyűlés kimondja, hogy küldöttség utján 

jár közben a kereskedelmi kormánynál a 

vnsutí állomás mielőbbi kiliővítése iránt. 

Szobor János indítványára a képviselő-

teslület mély részvélél ívjezi ki Bugyi Aulai 

városi főjegyző előli balesete alkalmaból, an-

Ikmí vau az udvarban . . s akkor vége, vége 

mindennek. 

Irtózatos erőfeszítéssel lerázta magái ól 

a zsibbasztó varázst, eszét vesztve szökött a 

hadnagy után s hosszú, vékony hároinélű 

szuröiiyávaí ledöfte őt . . 

* 

Oránbau a szüretel mindig nagy ünnep-

ségekkel kezdik meg s a nyári nap verőfé-

nyétől ragvogó utcákon hemzseg az ünneplő 

népség. 

A helytartó-tábornok aláirta a llans 

Sachs ítéletéi s a helyőrség parancsnoka ki-

jelölte a pelolont, a mi a halálos ítéletei vég-

re hajtja. 

A siralomház repkénnvel befutott ab-

lakából mosolyogva, szelíd nyugalommal nézi 

pomeráni fiút mint száll cigarette-jc kékes 

füstje a verőfényes derült ég felé. Mosolyog 

és boldog, mert az jár az ő kulya-hfiségű 

lelkében, hogv az ő kapitánya, második apja, 

a szép asszony miatt nem fogja végig szen-

vedné azt az észbontó, szívettépő kint, amit 

ő szenvedett Gráthe miatt. 

A repkény kövér, zöld levelei körülve-

t i k sápadt, sebhelyes arcát, - odatapadnak 

halántékára, homlokára s aki a verőfényes 

napban e keretben látja, azt hihetné, hogy 

egy hős, egy marlyr képe tekint reá . . . 

Vagy talán az is volt igazán 

t^'-gv I 
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nál is inkább mert a főjegyzőt akkor érte a 

sajnálatos baleset, amidőn a város ügyében 

járt el. 

' A vármegye alispánja tudvalevően moz-

galmat indított az iránt, hogy a Duna—Tisza 

csatorna csongrádi torkolata érdekében e hó 

26-án Budapestre ankét hivassék egybe. A 

meghívók szétmentek s Szentes város is ineg-

hivatoll. A közgyűlés a legnagyob örömmel 

üdvözli az alispán által megindított mozgal-

mat s maga részéről dr Mátéfíy Ferenc pol-

gármester vezetésével kiküldte dr- Taauúdy 

Antal városi ügyészt, Tabajdy József gazda-

sági tanácsnokot továbbá Baríán La jos, Var-

gha Józset; dr. Szeder Ferenc János, Soós 

Bálint, Fábián T, Istváu dr. Csúcs János, Fá-

rady Lajos és Fekete Demeter városi képvi-

selőket. 

A városi virilisek egybeállítására Ma-

gyár József h. polgármester elnöklésével Gálfy 

Sándor és Vargha József képviselők küldet-

nek ki. 

A városháza építés került sorra. Papp 

László főszámvevő, előadó ismerteti az e tárgy-

ban beterjesztett szakosztályi és bizottsági 

javaslatokat. A javaslat ez. A közgyűlés el-

határozza, hogy a Jurenák ház és a uiai vá-

rosháza telkén négyszázezer korona költség-

gel központi városházát épít. A javaslat kö-

rül széles mederben indult meg a vita. Fábr'An 

Tóth István halasztó indítványt nyújt be. 

Szőke István azt indítványozta, ho^y a városi 

téglaégető helyeztessék üzembe és a szüksé-

ges tégla otl égettessék ki. Szeder János a 

hely kérdéséről szól, Balogh János és dr. 

Cicatricis Lajos elodázhatatlannak mondják 

az építést. 

A vita után a képviselőtestület elvben 

kimondotta a városház épitési és hizollságol 

küld ki részletes javaslattétel végett. A bizott-

ság tagjai lettek a városi tanácson kívül Kálid 

Gyula. Regdon Géza, Zsoldos Ferenc, Be ne 

István, Varnóczy Mihály, Ad rács Pál, ifj. 

Szathmáry Pál, Varga József. Szeder János, 

dr. Cicatricis Lajos, Fekete Márton, Teési 

Fekete János, Biüogh János és Szathmáry Ede. 

A költségvetés került sorra. A képvise-

lőtestület azonban Petrovics Soma indítvá-

nyára egyhangúan kimondja, hogy a költ-

ségvetést" a jövő havi közgyűlésen kívánja 

tárgyalni. 

A szentes—hódmezővásárhelyi és oros-

házit—szentes-csongrádi hév. erdekeltekkel 

az állomás használatra és illetve a csati.»ko-

zasra vonatkozó szerződési egyelőre nem 

köti meg a képviselőtestület, hanem megke-

resi a kereskedelmi minisztert, hogy a meg-

kötendő szerződés pontjainak megállapítása 

végeit ugy a várost, mint a másik kél vasúti 

érdekeltséget tanácskozásra hívja meg. 

A szentes hódmezővásárhelyi vonalon 

az első számú őrháznál ff város egyelőre nem 

kívánja a megállóhely létesítését 

A város köztereinek és utuiuak elneve-

zésére vonatkozó javaslat köveikereit. A kép-

viselőtestület a javaslatot (iátti Sándor indil-

vanyáro azzal a pótlással fogadja el, hogy 

krísló Nagv István nevéről is neveztessék el 

egy utca. Egyúttal utasítja a közgyűlés a ta-

nácsot a határozat sürgős végrehajtására. 

Ezután a polgármester a közgyűlési 

folytatását délután Jl órára halasztotta 

Délután három órakor folytatta a kép-

viselőtestület a tanácskozást. A zsidóhilköz-

ség kérelmére a város 5041 koronát szavazott 

meg a közgyűlés az újonnan épitell iskola 

költségeihez való hozzájárulásként 

A rendőrségi egyenruházatról • zóló ja-

vaslatot a közgyűlés Ban falvi Lajos indít-

ványára ismét levélte a napirendről s kímodta, 

hogy Szekszárd város példájára felír a bel-

ügyminiszterhez a rendőrség államosítása 

iránt. 

A vakok és siket-némák szegedi inté-

zete részére évi KM) korona segélyt szavazott 

meg a képviselőtestület. Özv. Né gyesi Ferencné 

részére, .ikinek férje negyven évig volt városi 

végrehajló végkielégítés képen Hi7 koronát 

szavazóit meg a közgyűlés. 
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A városi kertész fizetését egyezer ko-

ronában állapítja meg a képviselőtestület 

egyúttal az állásra vonatkozóan új szabály-

zatot készít, amelynek alapján fogja a pol-

gármester az uj kertészt kinevezni. 

S.intha János és Temesváry Antal vá-

rosi írnokok három-három heti szabadságot 

kaplak. 

A közgyűlés öl órakor éri védel. 

A VÁROS ÉS MEGYE. 
* — Szeptember 25 

)( A vármegyei költségvetés. A várme-

gye jövő évi költségvetését most tették köz-

szemlére az alispáni hivatalban. A költség-

vetés elleni felszólamlások a jövő hó 8-ig 

tehetők megírásban. 

)( A közigazgatás reformjához. A köz-

igazgatás tervezett reformjára nézve fontos 

és a városokat erősen érdeklő leírat érkezett 

ma a belügyminisztériumból a törvényható-

sághoz. A belügyminiszter a városok rendőr-

ségeinek mai szervezetéről, létszámáról, ren-

dőrtisztviselőknek a városhoz való viszonyá-

ról és főntartási költségekről kiván — októ-

ber 10-ikéig fölterjesztendő — fontos adato-

kat. Nem nehéz ebből arra következtetni, hogy 

a kormány a közigazgatás reformját a váro-

sok rendőrségeinek mindenképpen kívánatos 

államosítására is ki akarja terjeszteni, ami a 

városokról rendkívül nagy terhet venne le és 

a közbiztosság meg a bűnügyi nyomozás ér-

dekében is rendkívül fontos. 

ÚJDONSÁGOK. 

Hus uzso ra . — Kenyé r u z s o r a . 

— Szeptember 2Ú 

Előre tudjuk, hogy nagyon nem fog 

tetszeni a tartalom. Már nevezetesen néme-

lyeknek, akik érdekeltek. De nagyon sajnál-

juk mi nem néhány sefUman-nek a kedveéri 

vagy unk, hanem a közönség érdekeinek a 

niegvédelniezésére. fis ez a körülmény arra 

indít, liogy rnegpísz.kálgassuk néhányszor, -

ha szükséges minden egyes alkalommal is 

— azokat az érdekeltehet. 

A megélhetés hova tovább olyan nehéz 

lesz, hogy a szegény ember az éli halál kín-

jaitól csak ugy szabadítja meg magát, ba 

öngyilkos kézzel vet véget az éleinek. Hogy 

ennek mi az oka'" Mindenki tudja, csak ugy 

mint mi a hus uzsora és különösen — 

nyomatékosan hangsúlyozva ezt az utóbbit 

— a kenyér uzsora. 

És mind a két élet-uzsora hatósági el-

nézés, mondhatni védnökség alatt a legper-

fidehh módon tenyészik, holott mind a két 

uzsorái egy geiieral-iuetszéssel tökéletesen 

ki lehelne írlani. Másutt kitalálták már a mó-

dot, nálunk tudják, talán jobban mint mi, de 

inig más helyeken a hatóságok vannak a kö-

zönségért, addig nálunk a t. hatosagok ineg 

vannak róla győződve, hogy az islen közön-

ségei azérl teremtett, hogy legyen aki fizesse 

a hatóságokat. 

Másutt hatósági mészárszékeket egy-

másután állítanak fel és a hus uzsorások 

megszöknek előle, vagy beadják a derekukat. 

Nálunk ' Oh nálunk egészen másként van. 

Ili negyedik éve tanulmányozzák a halósági 

mészárszék kérdését és biztosak vagyunk 

benne, hogy a jövő évszázadban is tanul-

mányozni fogják egész, addig, amíg valami 

okból a hus árak le nem szállítnak és akkor 

nagyképű bölcselkedéssel fogják verni a 

mellüket: 

Lám, nincs is szükség a hatósági mé-

szárszékre. 

Másutt kenyerei vaggon számra még 

Gémes-féle cégér alatt sem sütnek iparen-

gedély nélkül egyes-egyedül abból az ok-
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hói, hogy a kenyér uzsora ismeretlen 

fogalma Szentesen is meghonosodjék. 

Másutt a hatóságok az ilyen fiatal szittyá-

kat nem engedik a közönség rovására uzso-

ráskodni. 

Nálunk ? 
Oh, nálunk egészen másképen van. 

Nálunk tanulmányoznak és tanulmá-

nyoznak. ^ 

— Szeptember 25. 

— F ő i s p á n v á l s á gunk . Most már 

befejezett ténynek kell tekinteni dr. 

Csathó Zs igmond főispán távozását vár-

megyénk éléről. Budapesti l i iradás erő-

siti meg, hogy dr. Csathó Zs igmond fel-

mentését a kormány a mu l t szomba-

ton elfogadta dr. Csathó Zs igmond fel-

mentését és Csongrádvármegye új fő-

ispánjának kinevezését a hivatalos lap 

egyik legközelebbi fáma közli . Hogy 

ki lesz az uj főispán egyelőre nem szól 

róla biztos híradás, de a fáma azt be-

széli hogy az uj főispán egyik erdélyi 

tiatal mágnás lesz. 

— Zápor és hó. A mai nap is kedves-

kedett a maga borongásával, majd csendes 

csőjével, végül délután három óra után 

zuhogva kezdett hullani a zápor, majd este 

háromnegyed tiz órakor sürü pelyhekben kez-
dett bulla ni u hó. Ez az első eset a mai nem-

zedék életében, hogy szeptember utólsó he-

tében a nagy Alföldön hó esett. A havazás 

fél óráig tartott s azután havas esőre vál-

tozott. 

— Hamisított ezüstpénzek. A postahiva-

talok beszolgáltatásaiban ujabban ismét több 

ezüstérem hamisítványt találtak. A ha-

misítványok többnyire ónból, horganyból 

és antimouhól készültekés súlyúkról, rossz 

csengésükről, valamint veretük ehnosódotl-

ságáról ismerhetők fel. A kereskedelem-

ügyi miniszter figyelmeztette a postahivata-

lokat, hogy az ezüstpénzek elfogadásánál 

fokozott óvatossággal járjanak el. 

— Csikó díjazás. A Vármegyei gazdasági 

egyesület e hó 30-án Szentesen csikó díjazást 

rendez. Dijaztatni fognak saját nevelésű csikók 

A város ez alkalomhói 200 koronát bocsát az 

egyesület rendelkezésére. Ebből a 200 koroná-

ból csakis szentesi iletőségü kis gazdák állal 

felvezetett csikók díjazhatok. 

— Veszedelmes vámsorompó. Könnyen 

végzetessé válhatott volna az a baleset, amely 

Mecs Balogh Lajos gazdálkodót, szombaton 

késő este érte. Midőn kocsijával a szőlőknél a 

vám sorompó alatt at haladtak a sorompórud 

hirtelen leszakadt és főbe vágta Mécs tíalogh 
Lajost. A nehéz rud sujosan megsértette a 

gazda koponyáját. A rendőrség megindította 

a vizsgálatot annak kideritésésre nem forog-e 

fen goudatlanságesete. 

— Baromfitenyésztő munkásnők kíkép 

zése. A baromfitenyésztő munkasnŐKet képző 

gödöllői iskola növendékek felvételére pályá-

zatot hirdet. Felvétetnek 16 ével betöltőt 30 

évet lul nem haladott, magyarul írni, olvasni 

tudó nők, akik teljeaeu ingyenesen képez-

tetnek ki, neiu csupán a baromfitenyésztés 

körüli teendőken, har.em a baromfiak piac-

képessé lételében is. A háztartás körüli te-

endők tanítására is gondot fordítanak. Az 

iskolát végzett növendékek annyira kereset-

tek, hogy az iskola a szükséglelnek csak alig 

egyharmadát tudja kielégíteni. Bővebb felvi-

lágosítás az iskola vezetőségénői nyerhető. 

— Értesítés. A szentesi izr. népiskolá-

ban a rendes tanítás október hó 1-én kezdő-

dik. Az iskolaszék. 

Ebmarás. Biró József gazdálkodó 

kutyája özv. liácz Lászlóné kiséri lakost 

megharapta. A kutyái orvos rendőri vízsgá-
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lat elé veszik. Biró József ellen pedig kihá-

gás elmén megindítják az eljárást. 

— Az utász kára. Buzi Mihály városi 

utász kabátját, amelyet munka közben a ku-

cori csárda mellett levetett magáról, valami 

szemfüles tolvaj elemclte. A rendőrség meg-

indította a nyomozást. 

— Drágul a pénz. E hó 27-én ül össze 
az Osztrák magyar bank magyarországi fő-
tanácsa egyedül ubból a célból hogy a ka-
matlábat felemelje, ami egész magyar orszá-
gon a pénz megdrágulását jelenti: nem kell 
azonban kétségbe esni, mert ifj. Fazekas 
Antal és Társa jelzálog kölcsön közvetítők 
éppen ugy mint eddig ezentúl is közvetítik 
a legolcsóbb kölcsönöket s ezért felhívjuk 
olvasóink szíves figyelmét lapunkban közzé-
tett hirdetésükre. 

— Bevert ablakok. Klein Károly fiakkc-

ros ablakait az elmúlt éjjel valami részeg 

duhaj banda mulatság végével beverte. A 

rendőrség az eljárást megindította. 

— Pártoljuk a szentesi ipart. Felhívjuk 
olvasóink szíves figyelmét Schwartz Mór 
péknek mai lapunkban közölt hirdetésére 
amelyben házi kenyér sütödéjének megnyi-
tását adja tudtul 

— Országos vásárok. Tiszakürtön e hó 

30-án, Alpáron október 7-én lesz az országos 

vásár. Vészmenles helyről mindenféle állat 

felhajtható. 

— Hírek az anyakönyvből, (szeptember 
22—21) Eljegyeztettek: Szénasy István László 
Juliannával; Lőrinczi Lajos Molnár Etelkával; 
Dóczi Antal Kotvan Máriával; — Házasságra 
léptek. Luptovics János Lénáit Teréziával; 
Pataki László Liba Horváth Juliannával; Ha-
lász János Molnár Erzsébettel; Égető János 
Szólláth Sárával; Mészáros Berkecz Antal 
Janó Teréziával. — Születtek : Kelenczés Tó-
dor, Kis Benedek, Kerekes Mihály, Molnár 
Juliánná, Debrcczeni Kis Juliánná Kántor Sán-
dor. Elhaltak: Busa Farkas István 11 hó-
napos, lüdőhurut; Nyári József fi7 éves ve-
selob. 

Irodalom. 
(*) A „Vasárnapi Újság" szeptember 

23-ikí száma első helyén a budapesti Was-
hington-szobor leleplezésével foglalkozik; erre 
vonatkozik 36 képe közül liz. Szépirodalmi 
közlemények e számban : Mezey Sándor verse 
Erdős Hcnéc elbeszélése s a »Regénytár« 
mellékleten Sas Etle eredeti regénye és az 
•Udvari élet a franciái királyok korában«, 
című regényes korrajz, Balla Ignác a római 
népünnepekről ír képekkel tarkított cikket. 
Ezeken kívül van e számban egv érdekes 
képsorozat a Tisza mentéről, több kép s cikk 
Kacziány Ödön festményeinek kiállításáról, 
továbbá arckép és nekroíog az Amerikában 
elhunyt Merkáder Kamiiból, hercegovinai 
vázlatok Szoko/ay Kornéltól (képekkel), 
képek a kolozsvári tenyészállat-kiallitás-
ról, tárcaeik a bélről s a rcdes heti rova-
tok : Irodalom és művészet. Közintézetek 
s egyletek, Sakkjáték, Képtalány, Egyveleg 
slb. Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyed-
évre négy korona, a »Világkrónikáival együtt 
négykorona NO Jillér. Megrendelhető a Frank-
lin-Társulat kiadóhivatalában (Budapest IV. 
ker, Egyetem-utca 1. szám.) Ugyanitt meg-
rendelhető a «Képes-Néplap« a legolcsóbb 
újság a magyar nép számára, félévre két ko-
rona 40 fillér. 

Amerikai történetek. 
Irta : Sinm Julii«. 

A hirdetés. 

— Tehát megengedi hogy a férjéről 

beszélhessek ? 

— Kérem, kérem szólt könyörögve Kis-

singné. 

A vendég egy arcképel vett ki a zsebé-

ből és azt megmutatta. Kissingé egy tekinte-

tei vetett a képre és felklálltolt: 

A Jenő! 

Tehát ő az! Akkor beszélhetek, — 

majd magyarázatul hozzátette, azért hoztam 

el a fényképel, mert nem szeretném ha va-

lami félreértés lenne. Név lehet keltő is egy-

forma Amaz igenlőleg bólintot, mire ő 
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tovább beszélt. — Elmondok mindent, amit 

a férjéről tudok. 

— Most, októberben lesz két éve, ismer-

kedett meg a férjem, az ön férjével. Nem 

tudom igaz-e, én ugy hallottam lőle, szep-

temberben érkezett meg Amerikába. 

Igaz, hagyta helyben Kissingné. 

— Mi, folytatá Molnárné, szívesen láttuk 

a házunknál, mert szeretetreméltó, kedves 

ember volt. A magam részéről pedig, nagyon 

örültem ha nálunk volt, mert a férjem, na-

gyon részeges és durva velem szemben, de ha 

az ön férje eljött hozzánk, sem nem ivott, 

sem nem veszekedett ó volt az egyetlen olyan 

ismerősünk aki nem volt részeges. Nagyon 

sokszor volt nálunk. Eleinte mindig siratta 

a kis Mariskát, a kis lányukat. Sokat be-

szélt a kedves jó feleségéről. Ugyebár, ónt 

Emmának hívják? 

— Igen Emma a nevem. 

— Többször láttam, folytatá tovább az 

asszony, hogy pénzt is küldött haza önnek. 

— Küldött igaz, de csak egy évig, szólt 

közbe Kissingné. 

— Tudom. Egy év után ő meg változott 

— Asszonyom! esdekelt Kissingné, azt 

mondja meg ha tudja, miért lett ő egy év 

után más ember? 

A kérdezett habozni látszott. És tekintete 

amely a kérdező tekintetébe mélyedt, azt 

látszott kifejezni: Ne kérdezz, miért a felelet 

neked nagyon fájdalmas lesz! És Kissingné 

megértette a néma tekintetet. Megragadta az 

asszony kezél és el-elcsukló hangon nyögte 

— Valakil szeretett? Mondja? Molnárné 

szomorúan, részvéttel tekintett reá. Ezt a 

leleletet szívesen elengedte volna. De hát mit 

tegyen ? Azért jött ide, hogy az elhagyott nőt 

ha lehet meg mentse. Azt akarta, hogy a 

családjához hűtlenné vált férfit vissza térít-

hesse a helyes és tisztességes útra. - Kissingné 

pedig látva hogy kérdésére nem jő felelet, 

zokogni kezdett. A másik asszony erie meg-

rendült. Gyöngéden átölelte, és felemelte a 

fejét. 

— Ne sírjon, moudá, még minden jóra 

jön, legyen erős. Tudom hogy nagyon fáj, de 

nem szabad sírnia, ön nem követett el bünt, 

tehát nincs oka keseregni. — Mikor pedig 

látta hogy csak nem hagyja abba a sírást, ő 

maga is sírva fakadt. De azért mégis biz-

tatgatta a zokogó női; ne sirjon. Végre is 

így akart véget vetni a sirásnak: 

Talán csak ön nem tett olyan bünt, 

amiért sírnia kell? 

Ez a talán szigorű kérdés elérte a kí-

vánt eredményt. A zokogás abba maradt, én 

az imént még zokogó nő szinte indulatosan 

tiltakozott: 

— A magam tettei miatt nincs okom 

sírni. Hogy merészel ön sértegetni? 

— Nem akarom megsérteni, felelt mo-

solyogva Molnárné, csupán azért mondtam 

az előbbi szavakat, hogy ön ne sírjon tovább. 

Ne sírjon, hallgasson reám, had beszélem el 

a történetet. 

— Egy év után nem küldött a férje pénzt 

haza. Az állása továbbra is megmaradt, tehát 

keresett, küldhetett volna, ha akar. Óazonban 

nem akart törődni a családjával. Hogy miért 

majd elmondom. A régi lakásáról elköltözött 

egy özvegy asszonyhoz nieut lakni, Laktak 

ott vagy hatan. Alig került Kissing a házhoz 

a/, asszony már a másik hónapban elküldött 

minden lakóját, csak az ön férje maradt nála. 

Ketten voltak, az ön férje átadta a keres-

ményét, azért nem küldött önöknek többé 

pénzt. Hozzánk sem járt azután, mert miko-

riban ahoz az asszonyhoz költözködött, figyel-

meztettem, hogy neki családja van, és ő 

megharagudott. 

— Tehát egy asszonyért, egy másik nő 

miatt nem törődik velem?! — monda ke-

serű hangon Kissingné. 

Dehogy! tiltakozott a másik, - Kis-

singet ott hagyta az az asszony. 

Miért nem jön akkor hozzám? 

Mindent elmondok részletesen. Ösz-

. tői tavaszig lakott a férje annál az asszony-
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nál. Ez alatt az idő alatt sem önnek nem 

irt soha, sem hozzánk nem járt. Tavaszszal 

aztán az asszony egy másik emberrel is-

merkedett meg és emiatt többször szóváltása 

volt az ön férjével. Egyszer aztán, az asszony 

megszökött. Elmentek New-Yorkba. Kissing 

maga maradt. Egyszer eljött hozzánk. Nagyon 

szomorú volt. Én mondtam neki miért nem 

hívja ki a feleségét" Akkor ő írt is önnek. 

Ön pedig kijött nem találta meg a 

Folyt köv. 

férjét. 

S z í n h á z . 
— Szeptember 2ö 

— Lysistrata. Szombaton este »A csil-

logó szent János bogarak* címen Backers-

Lineke Lysistrata cimfi operetje ment. A da-

rab külső kiállítása fényes, az előadás maga 

kitűnő volt. Holtai Jenő (Temistokles) Parlagi i 

Kornélia (Lysistrata) Czakú Gyula (Leonidás) , 

aratták a legzajosabb tapsokat. Kividök ki- j 

emeljük még H. Lévay Bertát, Kondráth j 

Ilonkát, aki nagyon bájos volt Ámor pajkos | 

szerepében és A. Nagy Vilmát. 

O Gyöngyélet. Vasárnap este, ez a vas-

tag katonai durvaságokkal telt darab ment, 

halálra kacagtatva a közönséget. Bihari Ákos, 

Heltay Jenő, H. Lévay Berta voltak az est 

ünnepeltjei. Kár, hogy az előadás rendkívül 

sokáig elnyúlt. Jó volna pontosan nyolc óra-

kor kezdeni az előadásokat, így a közönség 

is jobban megszokná a pontosságot. 

O A hajdúk hadnagya. Hétfőn este zóna 

előadásban a Magyar színház egyik kiváló 

mfísordarabja »A hajdúk hadnagya« került 

szinrc. összhangzatos, szép, művészi előadás-

ban, amely nem csupán egy kellemes estét 

szerzett a nagyközönségnek, de amely ma-

radandóbb emléket hagy vissza az ember 

csztatikai érzésében. Az est középpontja Papp  1  

Jancsi, a társulat baritonistája volt, aki a j 

mflszerepet játszotta és egyúttal bemutatko-

zott a szentesi közönség előtt. Nem túlozunk, 

ha azt mondjuk, hogy bemutatója hódítás 

volt. Játékának művészi elegenciája a darab 

drámai jeleneteiben szinte fölényesen érvé-

nyesült. Éneke lágyan ovadékonyan járta be 

a színház termét, bclopópzva a nézőközön-

ség szivébe és rezgésbe hozva a nemesebb 

érzések minden szálát A .kék szempár« és 

»édes anyám, mit álmondtam« kezdetű ének 

számok finom árnyalatú átmeneteit bámula-

tos precizitással énekelte Mellette az est ko-

ronája H. Lévay Berta (Gaszton) volt. Szűk 

körű szerepében is tündöklött művészete. A 

második felvonás börtön jelenetében feled-

hetetlen szép volt Z;ijos tapsokat aratod még 

Heltay (Szép Icig) az első felvonásban. Kü-

lön kiemeljük még Sugár Arankát, aki gyen-

gélkedése dacára nagyon szépen játszotta 

szerepét és énekével méltán aratott tapsokat. 

Elismerés illeti Kvrner Jenő karnagyot, aki 

nagy tudással és művészettel dirigált és nagy-

ban hozzájárult ahoz, hogy a hétfői előadás 

az idény eddigi összes előadásai között a 

.egjobb volt. 
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ki tompa fátyolozott hangon hívta fel a szentet 

csodatételre, egy fél órai imádkozás után az 

aludt vér lolyékonynyá vált. (.') A miséző pap 

Felice di Bágnoli biztositolta a hívőket, hogy 

a csoda tökéletes volt, amennyiben a vér 

teljesen folyékony lett. A mise alatt tolycs 

díszbe öltözött tűzoltók, karabinierik és a 

gárdisták szolgáltatták a diszőrséget. Tíz óra 

után szent Januárius szobrát és az üveget 

körülhordozták a hivők között. A csoda meg-

történtét diszlövések és harangzugás között 

hirdették ki. 

X A legutolsó bohém, llómából írják: 

A római müvészkolónia a mull héten temette 

el a huszadik század legnagyobb bohémját-

Géniek Albert festőművészt. Az ő halálával 

elnémult az utolsó evtized elő müvészkróni-

kája. Bóma egy finom ízlésű, nagy tehetségű 

művészt vesztett benne, filozófus oly naiv volt, 

mint egy gyermek. Mint emberbarátot áldani 

fogja sok szegény művész. Géniek Albert 

hetven évet élt. Bonnban születeti, ahol épí-

tészeti tarulmányra adta magát. 0 építette a 

bonni evangélikus templomot, mely örökbe-

csű, Majd Berlinbe került, ahol nemsokára 

kinevezték a vidéki építészeti ügyek felügye-

lőjévé. Azonban csakhamn; ott hagyta nyu-

galmas állását és nyugdíjaztatta magát. Ber-

linből Rómában utazott. Nemsokára nagyobb 

örökség birtokába jotott és ekkor elhanya-

golta művészetét. Annál többet tett azonban 

másokért. Mint mükritikus páratlanul állt a 

művészet történelmében. Rómából, a művész-

kolóniából nem ment ki olyan mű, melyet 

ő neki bírálat véget meg ne mutatott volna. 

Igazságos, szókimondó kritikájáért senki sem 

tudott rá haragudni mert kedves humorával 

megédesítette legkeserűbb kritikai pirulát is. 

Ltolsó éveiben már nem dolgozott, csak ne-

vélője volt a fiatal művészgárdának és a ko-

lónia vendéglői törzsasztalának nesztora. Ez 

a törzsasztal Róma egyik híressége volt. Törzs-

vendégei közé számították magukat nem ki-

sebb emberek, mint Hartleben, Klingar, Tua-

illon, Meurer, Hcnning Bégás és még sok 

nagyság. Géniek szellemességeit, tanácsait és 

jóízű humorát mindenki élvezettel hallgatta. 

Aforizmáit, anekdotáit és szónoklatait legtöbb-

nvire lestenografálták. Utolsó napjaiban a 

kórágyon barátai és tisztelői tömegesen lá-

togatták meg és még ott sem hagyta el hu-

mora. Halálát egész Róma gyászolja; temetése 

rendkívül impozáns volt. 

107. szám 

F a z e k a * f l t i r i i i n a k 

II. tized 346 számú háza kedvező lelté-

telek mellett e l a d ó , Értekezni lehet 

ugyanott . 

Tóth Lászlóné 
1. tized 615 s z á m ú h á z a j u t ányos 

áron e ladó , esetleg haszonbérbe k i adó . 

Ugyanott vetni va ló kétsoros á r p a ol-

csó áron k a p h a t ó . 
10V5 

4 05 tőke-kamat törlesztés-
re már 300 koronától 
kezdve k o x v e t l t 

Ifj. Fazekas Antal és Társa 
S z e n t e s (uj csendőrlaktanya.) 

M f K m M M M M M & t M M M 

Figyelem! 
a n. e. közönséget , hogy 

fennál ló j ó h i r n evü pék-

Értesitem 

ki lenc év óta 

üz letemet 

házi kenyér sütődével 
egészítettem ki, ame lyben asszonyok ál-

tal dagasztott 

komlós k e n j c p e l 
süttetek. 

Az egész fehér kenyér k i logramja 

20 fillér, fél barna kenyér k i logramja 

16 fillér. 

Egyúttal fö lh ívom a n. é. közönség 

figyelmét az egvediil ná l am kapható 

hódmezővásárhe ly i hengerma lmi lisz-

tekre, amelyeket u legolcsóbb árban 

árusítok. 

A n. é. közönség szíves pártfogá-

sát kéri 
S c h w a t z M ó r 

pékmester. 

Különfélék. 
X A -csodatevő Szent Januárius. Ná-

polyi lapok írják a következőket E napokban 

óriási tömeg zarándokolt el a nápolyi dómba 

ahol a csoua tevő szent Januárius tiszteletére 

ünnepi istentisztelet volt. Ennek a szentnek 

igen nagy foutosságot tulajdonítanak az ola-

szok, különösen most, amikor a Vezúv ki-

törésének és pusztításának okául az emberi 

nem gyöngeségét és bűnét rójják fel. A del 
Tózora kápolna annyira tele volt hívőkkel, 

hogy aki egyszer oda bement, már a mise 

alatt kijönni nem tudott. Kilenc óra három 

perckor a szent szobra mellé elhelyeztek egy 

kis üvegben levő megaludt vért, mire a hívők 

énekelni és imádkozni kezdtek. Az éneklők 

közül kivált egy Mauro Bellina uevu hölgy 
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