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Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda B. Utóda Lünyvnyom-
dája Szentes, Kossuth-téi 

Egyes példányok kaphatók 
Lapunk könyvnyomdájában 

valamint lapkihnrdóinknál, a 

kiknél lapunk előfizetésre is 

megrendelhető. 

Megjelenik hetenként háromszor: 

v a s á r n a p , s z e r d á n é s p é n t e k e n 
a kora reggeli órákban. 

Felelős szerkesztő: 

S I M A L Á S Z L Ó 

Hirdetések árát, 
valamint nyílttéri közleményeket kiadóhivatalunk méret szerint 

a legjutányosabban számit. 

Refleksziók. 
— December 11. 

A Református Kör vasárnapi fel-

avató ünnepe a béke ünnepe volt. 

Nem mi mond j uk ezt: maga a le-

folyt ünnep hirdeti. 

És mert az ünnep a béke ünnepe 

volt, magasztos és lé lekemelőn szép. 

A társadalmi békességet számta-

lanszor dúlták fel Szentesen pártpoliti-

kai és személyes küzde lmek; de a fe-

lekezetek között i békét, összetartást, 

noha akadtak konkolyh in tók megbon-

tani Szentes minden rangú népe böl-

csőjétől a koporsóig azt a tudatot hordja 

szivében, hogy az emberek minemüsé-

gét nem a vallások különbözősége ha-

tározza meg. 

És ennek dacára nem tévedünk, ha 

a vasárnapi ünnepet a béke magasztos 

lé lekemelő ünnepének nevezzük, mert 

ezen az ünnepen pecsételte meg Szentes 

város egész társadalma azt az irásba 

nem loglalt szerződést, amelynek egyes 

betűi, mondata i az emberek szivébe 

Íródtak: a felekezeti béke tartós és 

biztos alapja a társadalmi békének s 

ettől a tudattól áthatva e város falai 

közé soha ne köszöntsenck be a fele-

kezeti békétlenség napjai. 

És ennél az olyan je lentős aktus-

nál vallás és rang különbség nélkül je-

len volt Szentes város népe. Ott voltak 

a helybeli összes felekezetek lelkészei 

és beszédet mondot tak mindannyian, 

beszédet arról a magasztos gondolatról , 

hogy minden felekezet templomának 

egy-egy kövébő l kell fölépülni az igaz 

hazafiság és szeretet templomának. 
• 

Szürszabó Nagy Imre. 

Leirjuk a nevét. Igénytelen egyszerű 

polgárnak irjuk le a nevét. 

Mert egyszerű, igénytelen polgár 

Szürszabó Nagy Imre. 

Polgár, a szó nemes értelmében véve. 

De nyomban hozzátesszük, hogy senki 

se vágyjék több lenni, mint polgár, 

abban az értelemben véve, amelyet ez 

a szó igazán föd. 

Szürszabó Nagy Imre nevét tisz-

teltté és becsültté tette. 

Vasárnap őt ünnepelték, mert az 

egész ünnepi napnak a közvetlen szer-

zője az ő nemes áldozat készsége volt. 

És Szürszabó Nagy Imre az ünnepelte-

tés legzajosabb pillanataiban is meg tu-

dott maradni egyszerű polgárnak, akit 

benne m indenkor tiszteltünk és becsül-

tünk. 

Amin t szerényen elhárította magá-

tól az finnepeltetést mintha azt mondta 

vo lna : Nem az ünnepeltetés az én 

örömem, hanem az a tudat, hogy 

mint egyszerű polgár használni tud-

tam a köznek és boldoggá tesz az a 

gondolat. hogy talán még használhatok 
» 

Szeretet vendégség. 

Egv pillanatra á l l junk meg ennél a 

szónál. A régi evangéliumi idők legfön-

ségesebb hagyományát jelzi ez a szó. 

Lényege az, hogy „a község minden 

polgárai tehetségükhöz mérten össze 

adják az ételnemüeket, amelyeket az-

után együttesen költik el a hivek, meg-

vendégelvén a szegényeket." 

Ilyesféle vendégség vo l t : a vasár-

napi társas ebéd, amelynek családias 

jellegét kétségbe vonni nem lehet s 

amelynek épen az adta meg ezt a jel-

leget, hogy szeretet vendégség volt. 

Az alkalom adja mindenkor a leg-

j obb eszméket, mert mindig csak az al-

kalom mutat ja meg, hogy mit lehet 

keresztül vinni és mi t nem. 

A „Református Kör" szeretett ven-

dégsége vasárnap fényesen sikerüli. Nem 

dobjuk al vele a szót, ha azt mond j u k : 

nagyban hozzájárult a városunk társa-

dalmi életében ma fenálló szerte húzás 

eredményes megszüntetéséhez. 

Imé az a lkalom vetheti föl azt az 

eszmét, amelyet most a figyelmébe aján-

lunk a „Református Kör u-nek: nem 

' lehetne-é évről-évre valamely a lkalmas 

napon a körben megismételni a szere-

tet vendégséget? 

Az eszme nem tő lünk származik és 

nem is akarjuk adoptálni . Egy el nem 

mondot t pohárköszöntő alapgondolata 

volt ez az eszme s a pohár köszöntőt 

Fú l ó Zoltán lelkész ur, a kör elnöke 

akarta e lmondani . 

Mi nyilvánosságra hozzuk az eszmét 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

Ta l á l k o z á s . 

Nagy álmaimból nem maradt meg semmi, 

Csupán egy néma fájdalom, 

. . . Ma sírjon egy halott reményről 

Borús dalom I . . . 
•Jé 

Egy ködös őszi esi 

Halottnak hitt szent álmomat 

Elém hozott egy régi tündért 

Az alkonyat . . . 

Vad lárma zúgott künn a széles utcán, 

Midőn találkoztam veled , 

Nem hallottad fájón zokogni 

A lelkemet. 

Nem érezhetted vérem lüktetését, 

Mikor kezet fogtál velem 

Nem láthattad a félhomályban 

Könyes szemem . 

L)e minek is? — Már ugy sem vagy a régi, 
Ki mindenem volt Lelkem, élelem 
Kihez az első sóhaj szállolt 
Hus éjeken. 

Sölét szemedben nem a régi láng ég 

Már nem vagy oly bohó, vidám: 

Már nem a régi szeretettel 

Nevetsz reám. 

Ne mond, ne mond, hogy ugy szeretsz mint 
[régen, 

Tudom, már nem vagyok lied! 

Valaki másnak adtad forró, 

Fehér szived. 

Öl hónap a börtönben. 

(Folytatás ) 

Félhatkor a többi rabok munkára men-

tek, nekem pedig egy derék fakupában, mely 

zárkámnak egyik legfőbb ékességét képezte, 

fris mosdó vizet hozlak. Sől föl is kelhettem 

ha tetszett, mivel egyedül levén egy zárkában, 

ugy a fölkelés mini a lefekvés szabad tetszé-

semre volt bízva s még abban a kedvezmény-

ben is részesültem, hogy napközi sem kellett 

összecsukni ágyamat. 

Föl voltam továbbá mentve a söpréstől 

és súrolástól is, mit a kirendelt házi dolgos 

végzett helyettem, ki is ezért napokéul jutái-

mid kapta a részemre dukáló félprofuntot és a 

csajka menázsit, mely levesből és valami fő-

zelékből, olykor tarhonyából, és szaggatott 

tésztából állott, melybe azonban a kerületi 

börtön tyúkjai, ha ugyan vannak ilyenek, 

elfelejtettek tojást liferálni. 

Hét órakor kiáltották «séta«! Ekkor az 

egyenruhás rabok liba-marsban körüljárták 

az udvart egy óra hosszáig, nekem pétiig, miu-

tán én csak a magam bőrében maradtam, 

meg volt engedve a folyósón való mászkálás. 

Ezen öt hónap alatt ugyanis fris levegőt 

csak akkor szívtam, mikor a törvényszéki 

tárgyalásra kisértek. 

De ezt nem panaszkép hozom fel, mert 

ez a fogház regramáljáhaii már igy szokás 

Zárkám ajtaja nyitva maradt délelőtt ti-

zenegyóráig, akkor kiadlák a menázsit és 

hogy békében fogyaszthassam el, lecsuktak 

délután egy óráig. 

Egy órakor felhangzott a folyosókon 

első, második! De ez kérem nem nekem szó-

lott ; hanem fogoly társaimnak és azt jelen-

tette Munkára magyar! 

Ugyanakkor kinyílt az én zárkám aj-

taja is, szabad volt ismét kilépnem a folyó-

sóra egész alkonyodásig. 

Alkonyodáskor felkellel gyújtani a gáz-

lángot s lezárták a hatajmas ajtó összes zá-

rait nehogy éjszakának idején valami rossz 

szellem ellopjon. 

Nagyobb biztonság okáért a kirendelt 

éjeli őr koronkél bekukucskált a megfigyelő 

lyukon, de különben lehettem azt, ami ne-

kem tetszett. Szabad volt átvirasztanom is az 

éjszakát, ami utóbbi időben gyakran megtör-

tént, mert meglepett ismét az álmatlanság 

nyavalyája, a mi Csongrádon, Amerikába tör-

tént elmenetelem előtl, éveken keresztül 

gyötrött. 

Így lelt el az öt hónap, melyben csupán 

vasárnapokon volt az a változás hogy délu-

tán három órakor történt a lezárás, hogy he-

tenként egyszer a rabok rabjai — a fogház 

őrök is, némi szabadságot élvezhessenek este 



2. oldal 

Akadálya a megvalósításnak nin-

csen. Legalább hisszük, hogy nem lesz. 

S ha lenne, akkor vesse latba minden 

erejét a „Református Kör " hogy ez az 

akadály elhárittassék. 

Minden társadalmi körnek az a fel-

adata, hogy a társadalmi életet javítsa, i 

nos a Református Kör a szeretet ven- | 

dégségek rendezésével is igyekezzék be-

tölteni magasztos feladatát. 

A Református Kör házavatása. 
— December 11. 

(Saját tudósítónktól.) Lapunk ve- j 

zetőhelvén méltat juk igaz jelentőségéből 

ezt a szép ünnepséget, amelynek kere-

tében vasárnap a „Református Kör " ; 

u jonan épült székházát felavatták. Ezt 

a helyet az ünnepség leirásáru szentel-

jük . Részletes tudósí tásunk ez: 

Délelőtt egy negyed tizenegy órakor 

kezdődött a házavatás ünnepsége. Diszes kö-

zönség jelenlétében. Ott voltak Futó Zoltán, 

Gerücz Lajos, Papp Lajos, Kiss László, Koppá-
nyi G y u l a református lelkészek, dr. Ulár Ist-

ván pápai praelatus, apát plébános, Bodonyi 
János és Fehér András katholikus segéd lel-

készek, Petrovics Somá evangélikus esperes 

lelkész, dr. Friédmann (iyula zsidó rabbi, 

Seculiciu Teofil görögkeleti lelkész, Zoltmy 
Károly a református egyház főgondnoka, 

Barátit Imre, magyarittebei református lel-

kész, Fekete Márton Ármentesitő Társulati j 

főigazgató, Gaál Sándor táblabíró, dr. Mátéffy 
Ferenc polgármester, a református és kato-

likus tanitóí kar, Joó Károly Gélén János re-

formátus kántorok, Bánfalvi Lajos, Gálfi 
Sándor, Sima László és dr. Vajda Antal lap-

szerkesztők stb. slb. 

A házavatás. 

Negyed tizenegy órakor lépett a csak-

nem szorongásig megtelt nagyterembe Futó 
Zoltán lelkész SzürszaM Nagy linre kísére-

tében, akit a közönség viharos éljenzéssel 

fogadott. Az ő érkezésük jelentette az ün-

nepség kezdetét, amelyet a református ének-

kar által előadott énekszám vezetett be A 

kart Joó Károly, református kántor diri-

gálta. 

SZENTESI LAP 

Most Futó Zoltán, lelkész mondott imat 

és tartotta meg ünnepi beszédét. 

Magas szárnyalású imájában Istennek 
hálaval adózott, hogy a mai hideg békétlen 
világban is támaszt nemes áhrándozókat, akik 
a sokféleképen szétszaggatott társadalomban 
is megépíteni akarják az atyaliak békés 
egyiittlakozásának paradicsomát s liogy Szen-
tes reformátusaiban újra megmozgatta a régi 
ősök hithüségónek, szívbeli egyesülésének ér-
zését Isten áldását kérte a felépült házra, hogy 
legyen az közös otthona a reformátusoknak, 
találkozó helye azoknak, nkik különböző val-
lásuk dacára/együtt akarnak pihenni, örülni a 
szeretetben és legyen az tanyája minden szén, 
nemes és tiszta emberi érzésnek. Isten oltal-
mába ajánlotta iz uj épületet azzal az óhaj-
tassal, hogy annak ne csak az legyen méltó 
felirata Retörmás Köi hanem az is: »Isten-
nek hajléka az emberekkel.« 

A mély bensőséggel előadott, nagyhatású 

ima után felavató beszédét mondotta el Futó 
Zoltán, amely főbb korvonalaiban igy hangzott: 

Sok küzdelem közt épült fel a kör he-
lyisége mondá a szónok. Most, hogy meg- i 
nyílnak ajtajai, két alakot Iát ott számon-
kérő szóval. A vallásos kegyesség kifogasolja 
azt, hogy ez az épület a földi örömök és szó-
rakozások helye. 0 ennek a .léziis példájára 
hivatkozik, aki leült a publikanus asztalához 
és a kánai menyegzőben megjelenve, ott a vi-
zet borrá változtatta. A társadalmi egyezség 
pedig a7. ellen emel szót, hogv felekezet sze-
rint széttagoljuk a szentesi népet. Ezt meg-
nyugtatja azzal, hogy a családi hajlék nem 
szakítja el az embereket a világtól, sőt an-
nak melegében latja igazián szívesen a más 
családhoz tartozó atya turkál és barátokat a 
magyar ember Rámutat a feladataira egve-
sitní az életben különváltakat, a társadalmi 
osztályokat uj bizalomra gerjeszteni egymás 
iránt, nemes érzéseket, szeretet, buzgóságot, 
tiszta vallásosságot és igaz hazafiságot ápolni. 

A felavató beszéd után a kör nagylelkű 

adományozójának Sztlrszabó Nagy Imrének 

arckép leleplezése következett. Az alkalmi 

beszédet szintén Futó Zoltán mondta. 

Nagy körvonalban rajzolta meg a szó-
nok a nemes adakozó egyszerű életét, amely-
nek utján ismételten van egy-egy kiemelkedő 
pont: a nemes áldozatkészségei alapítványok 
által emelve. Elsőben - úgymond — a tiszta 
vizek forrásait nyitotta meg összes polgár- I 
társai számára, most annak partjára épített 
hitsorsosainak hajlékot. Kívánja, hogy neki, 
akinek gyermeket nem adott az Isten, legyen | 
hálás családja a szentesi reformátusság, kí-
vánja, hogy az ő képe, (melyről e közben 
lehull a lepel), miudig megnyugvással tekint-
hessen alá az itt összegyülekező örvende-
zőkre: kívánja, hogy e kör minden tagja há-

139. szám 

Iával nézzen annak arcára, akinek neve, em-
léke fen marad a körben nemzedékről-ncm-
zedékre. 

Szűnni nem akaró lelkes éljenzés hang-
zót lel a szép beszéd után, mire a kar éneke 
következett. 

A kar éneke után a közönség a Him-
nuszt énekelte el és az ünnepség ezzel tizen-
egy órakor véget ért. 

A társas ebéd. 

Ősi magyar kálvinista szokás szerint 

szeretet vendégség követte a felavatás lélek-

emelő szép ünnepét. A társas ebéd egy órára 

volt kitűzve, de a nagy közönség már tizen-

két óra körűi kezdett gyülekezni. A diszes 

hölgy és férfi közönség, amelynek sorában 

ott láttuk a városnak ugy szólván egész in-

telligenciáját, egy órára szorongásig megtöl-

tötte nem csak a kör nagytermét, liánom az 

összes mellékhelyiséget is. 

Rendkívül élénk volt az éjét a folyosó-

kon, ahol az ebéd főzésére és felszolgálására 

félkért hölgyek szorgalmatoskodtak. Adassék 

külön dicséret és elismerés a hölgyeknek : az 

ebéd minden zavar nélkül folyt le és egyet-

len panaszos hatig nem szólott a kiszolgálás 

gyorsasága ellen. 

A gazdaasszonyi tisztet a hölgyek felett 

dr. Lakos Imréiié és Papp Lajosné úrnők 

töltötték be, akik mellett a leves főzésnél és 

pecsenye sütésnél Szőke Istvánné, Joó Ká-

rolyné, Rúzs Molnár Sándorné, Siprikó 

Sándorné és (iilieze Sándorné úrnők segéd-

keztek. 

A tálalás és ebédkiosztás nehéz tisztét 

(teliéi Janosné, Kálmán linréné, Kovács Jó-

zsefné, Nagy György Bálintné, Papp Antalué, 

Papp Maca, Pázmány Zsiginondné, Szilágyi 

Károlyné és Vargha Ferencné úrnők töltöt-

ték be. 

A kiszolgálást végtelen kedvességgel és 

szeretetre méltósággal a következő kisasszo-

nyok teljesítették Antal Aranka, Boaczos 

Irén, Balogh Szabó Lidik a, Bazsó Juliska, 

Csuray Juliska, Csuray Mariska, Farkas Er-

zsike, Farkas Vilma, Füsti Molnár Eszter, 

Füsti Molnár Klárika, Gerőcz Erzsike, Halász 

Erzsi, Kiss Margit, Kovács Mariska, Kiss Mar-

gitka, Kiss Erzsike, Kovács Erzsike, Korsó 

Róza, Kristó Nagy Esztike, Mócz Erzsike, 

Mécs Balogh J tiszti ka, Mócz Matild, Mócz 

(iiza, Ónody Irma, Papp Jolánka, Paksi Jo-

lánka, Rúzs Molnár Eszter. Sulcz Ida, Szűcs 

(íiza, Szabó Ilonka, Szűcs Margit, Szabó Irma, 

Tóth Maca és Vargha Erzsi. 

hatig, kik azt bizony becsületesen is megér- I 

•demllk. 

Hálás elismeréssel ketl azonban föl-

jegyeznem ugy a fogháa érdemes tisztvise-

lőiről, mint a kirendelt őrökről, hogy ugy 

engem, mint a többi foglyokat emberszerető 

bánásmódban részesítettek és sorsom iránt 

őszinte részvétet éreztek. Sőt egyik-másik 

ajkán oly féle nyilatkozat is ellebbent Már 

kérem, akár mint áll is a dolog, mégis el-

facsarodik az ember szive, ha valakit bűn-

telenül itt kell tartani. 

Oh de különben hová lett volna a ma-

gyar justitia ! 

Ok tesznek mindent, a mivel a rabok 

sorsát enyhíthetik, »le nem szabad felednünk, 

hogy az előirt rendszabályok által, melyek-

nek ők végrehajlóiul vannak kirendelve, 

kötve vannak kezeik. 

Valamikor olvastam a hírlapokban, hogy 

egyik másik honatya, az országgyűlésben 

neki rugaszkodott a igazságiigyminiszter sze-

mélyének, hogy uri ellátásban tartja a rabo-

kat és ezáltal csak ujabb bűnbeesésre ösz-

tönzi, mert azok nem félnek a börtöntől. 

Hát én kívánóin hogy az ilyen honatya leg-

alább öt hónapig ízlelné a börtön levegőjét 

éa alapos meggyőződést szerezne róla, hogy 

börtön a börtön. 

A jó menázsi bizony nagyon kaptafára 

van berendezve. Napjában egyszer kapnak ;i 

rabok tő11 ételt, melv sokszor alig lepi el ;i 

sajka fenekét. Va: árnap és csütörtökön van 

marhahús leves, de nem kell félni a fogoly-

nak, hogy a benne levő lins eltöri a lábát, 

ha véletlenül ráejti: Máskor pedig csuk rán-

tott leves, vagy hamis leves. Vasárnap és 

csütörtökön mellékétel a káposzta, csakhogy 

a hust mindég kilopja belőle a macska. A 

többi napokon pedig krumpli, néha bab, 

kivételkénen tarhonya vagy tészta 

No ezt a gurura nok aligha tartanák 

változatos étlapnak. 

A mi pedig a mennyiségei illeti, el kell 

ismerni, hogy arra sok, hogy éhen haljon a 

rab; arra pedig kevés hogy éhségét csillapítsa. 

De meg van engedve, hogy akinek telik, 

magaéhól pótolhassa. 1> alapon nyertem én 

is azt a kedvezményt, hogy nem voltam a 

rabkosztra utalva, hanem unokaöcsém kiil 

dött számomra eleimet naponta egyszer, 

mert bizony akármínő jó is elméletben az. a 

rabkoszt, aligha tol nein kapott volna rajta 
1 az állam. 

De hogy teljes legyen a kép nte , kell 
1 még említeném, hogy /árkain bútorzatát, a 

már említett fakupán kivtil képezte mozsdó 

i tál helyett egy dézsa, ivó pohár helyeit eg\ 

bádog ibrik, egv rabviselt asztalka, ülő szék 

helyett egy zsámoly, egy kopottas lali léka és 

egy kurta vaságy, szalmazsákkal, melybe 

busz kilo gépszalma vttl* bele gázolva, egy ! 

szalma vánkos öt kiló szalmával, két lepedő i 

és kél pokróc. j 

Bizony ennél csak az l r Jézus kereszt - | 

Iája volt keményebb vacok Ha reggel föl- \ 

keltem, összetörve éreztem minden esontjai-

mat és ha a kegyelmes miniszter csak egy 

éjszaka is feküdt volna rajtu, netn hiszem, 

ltogy két hónapig húzta-halasztotta volna 

kegyelmi kérvényem elintézését. 

Ezt a rideg cellát csak a padló alól 

seregestől előmászó milliónyi vörös bogár, 

néhány eltévedt poloska és az illatos virág-

csokor élénkítette, melvlyel kedve» diáMeori 

házi gazdám rideg as/atloinat minden áldott 

vasárnap feldíszítette. 

A/, elkövettem nagy vétségemért, a ma-

gánlaksértés és izgatás vétségeit értem, ez a 

büntelésuek csak a kisebb fele. A nagyobbik 

fele pedig az, hogy le kellet mondanom a 

csongrádi plébániáról, elvesztettem hatszáz 

forintos nyugdíj igényemet, három ezer tö-

rinlos élelbi/losílásom, fogságom alatt Auii'-

rikahau elfoglalt állásomat, összes újságai-

mat és halalom esetére az amerikai Szűz 

Maria szövetségtől járó hétszáz dollárnyi 

temetési költségeiméi, mintán hebörtonozte-

lésem és jövedelmeim elvonása folytan, fog-

ságom alatt nem fizethettem a/, esedékes 

járulékokat. 

Mindez azonban nem számit, mert elég 

van téve az igazságszolgáltatásnak és Ma 

gy;.i ország iiiic a legmodernebb jogállam' 

Csak azt szeretném tudni, hogy vau-e 

a kerek világon még egy másik müveit j«#g-

allam, a hol az igazságszolgáltatás köpönyege 

alatt igy hamuinak el a saemélyes szabad-

sággal 

Nem hiszem!! 

(V*gü.) 
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A fiatal hölgyek által felszolgált magya-

ros és ízletes ebéd ételrcndjc ez volt: 

Marlia paprikán. 

Túró* lepény Tnróh rétwr 

Szárnyas sült. 

Gyümölcs. Édestészia 

BeMM. Káposztasaláta 

CsoPgrádi hor. 

A felköszöntők. 

A pecsenyénél szólásra emelkedett Futó 
Zoltán, lelkész s nagy hatású pohárköszön-

lőjébcn kifejtette hogy a Református körnek 

a felekezetek közölti testvéri békét kell ápolni 

hogy eljöjjön az az idő, atuidőn minden fele-

kezet templomából elvesznek egy követ, hogy 

templomot emeljenek az iga/, hazafiságnak 

és igaz testvéri szeretetnek. Érzi hogy eljön 

az az idő, hiszi, hogy papja lehet annak a 

templomnak is. A felekezetek közötti békés 

egyetértésre, a felekezetek közti testvéri sze-

retetre üríti a poharát. 

Hosszantartó znjos éljenzés honorálta 

a költői vea vvel elmondott beszédet, amely-

nek elcsendesültével Gerőcz Lajos emelkedett 

szólásra. Az áldozatkészség tartja össze a 

társadalmat, az az áldozatkészség, amely az 

társadalomra kihat. Poharát Szürszabó Nagy 

Imrére üríti, akinek áldozatkészsége otthont 

adott a Református körnek. (Az egész társa-

ság zajosan tapsol a szónoknak és éljenzi 

Szürszabó Nagy Imrét, aki a maga szerény-

ségével igyekszik elhárítani az ünnepeltetést 

magától.) 

Petrovics Soma, evangélikus esperesi 

lelkész, szép, imaszerű beszédében, többször 

szakítva félbe a zajos éljenektől, a Relormá-

tus Kör uiáködésére. kéri az Isten áldását. 

Poharát üríti a Református Kör sikeres mű-

ködésére. (Zajos taps és éljenzés.) 

Fekete Márton, az ármentesitő társulat 

főigazgatója, nagy szabású beszédben emléke-

zik meg Futó Zoltán tevékeny működéséről 

amely mindenkor abban csúcsosodott ki, 

hogy használjon a hit életnek és ápolja a 

felekezetek közölti egyetértést. Poharát Futó 

Zoltánra üríti. (Lelkes éljenzés és taps.) 

Dr. Friedman Gyula, zsidó rabbi, költői 

szárnyalású beszédben emlékezik meg a re-

formátus lelkészi kar működéséről, amelyei 

csak a legtisztább tárgyilagosság tud ugy 

megítélni, amint megérdemli. A felekezeti k 

közötti béke állandósága s igy a társadalom 

összetartásában a református lelkész karnak 

nagy érdeme van. Poharát a szentesi refor-

mátus lelkész karra ürili. (Lelkes éljenzés és 

laps.) 

Fehér András, katolikus segéd lelkész, 

a szentesi katolikus kör üdvözletét tolmá-

csolja, a Református körnek, amelynek 11111-
ttödéséhwr. a legjobb szerencse kivánalaikat 

hozták el a mai ünnepi alkalomból. A Refor-

mátus Kör felvirágzására ürili poharát. (Lel-

kes éljenzés és laps.) 

Kiss László, református segédlelkész, 

zajos éljenzés és tapsok kozoll özv. Domjén 

Józscfné alkalmi versét olvasta fel 

ÖÍUMU László, lapszerkesztő, azéit s/olall 

föl, hogy ;t társaság nevében ;i legmélyebb 

köszönetet fejezze ki ama fiatul hölgyeknek, 

akik a kiszolgálás nehéz lisztéi vállalták ma-

gukra és olvnn végtelen kedvességgel töltöt-

ték be. Poharát e tiatal hölgyek jövendő 

boldogságára üríti. (Zajos laps és éljenzés.) 

Futó Zoltán: Sima László egy mulasztást 

telt jóvá, de ő kénytelen módositványl 

benyújtani beszédéin-/ Poharát Arili' azokra 

a hölgyekre, nkik a gazdasszonyi lisztet töl-

tötték Im», mert náluk nélkül a fiatal hölgyek-

nek nem lett volna mit kiszolgálni (Zajos 

éljenzés és taps.) 

Futó Zoltán a második pohár köszön-

tője után asztaibonlás következeti s a sok 

százra menő társaság eloszlott. 

A táncmulatság. 

Kevéssel nyolc óra után felhangzott Kuk-

ta* Aittbruzs zenekarának zenéje a kör nagy 

termében, jelezve a lánc mulatság kezdetéi. 

A táncamulatság méltán illik a délelőtti 

ünnepséghez. Igen látogatott volt diszes kö-

zönség vett benne részt, kálvinista módra 

szépen harmonizálva az inlcligcnczia, a gaz-

daközönség és iparos osztály mindkét nem-

beli fiatalsága. A mulatság hangos jókedv 

mellett csak a kora reggeli órákban végző-

dött be. 

A VÁROS ÉS MEGYE. 
— December 11 

)( Közigazgatási bizottsági ülés. Csong-

rádvármegye közigazgatási bizottsága ma dél-

előtt 10 órakor a vármegyeház alispáni el-

fogadó termében dr. Kelemen liéla, főispán 

eluöklésével ülést tartott. Az ülésen letár-

gyalták a folyó ügyeket és a jelentéseket 

tudomásul vették. 

)( A v á r o s h á z a épi tés ügye. A 

városháza építése ügyében k ikü ldö l t 

bizottság albizottság! dr. Máté ily l;e-

rene polgármester vezetésével szomba-

ton este tárgyalt a Szentesi Takarék-

pénztárral a telek megvétele ügyében. 

Az igazgatóság az albizottság előtt kije-

lentette, hogy 280.000 koronáért haj-

landó eladni a telket a városnak. Az 

albizottság tekintve a vételár nagysá-

gát nem javasolja a vételL A nagy bi-

zottság szerdán délelőtt 10 órakor ülé-

sezik. Ez a lka lommal szerkeszti meg 

végleges javaslatát, amely a hétfői köz-

gyűlés ele kerül. 

)( A kertészi állás betöltése dolgában 

a városi kertészeti bizottság szerdán délu-

tán 3 órakor gyűlést tart. A bizottság meg-

vizsgálás alá veszi a beérkkezelt pályázati 

kérvényeket és megteszi javaslatát a polgár-

mesterhez a kinevezés érdekében. 

)( Az állomás világítása. Általános a 

panasz a helybeli vasút állomás világítása 

ellen, amelynek javítására ismételten felme-

rült az az óhaj, hogy az állomást villáimnál 

világítsák. Az államvasutak igazgatósága is 

belátta a víllamvilágitás szükségességét és 

azzal kereste meg a várost, hogy a vílági-

lási költségeket hajlandó viselni, ha a város 

a berendezés költségeit fedezi. A polgármes-

ter e tárgyban csütörtök délelőtt 10 órára 

hívta egybe a vasutügyi bizottság« t. A pol-

pármeslernek az a javaslata, hogy a villám-

világítás a vasúti tartaléktökéből rendeztes-

sék be. 

IIJIIONSÁGOK. 

Hegyi Anta l C song r á don . 

- Der. mber II 

(Saját tudósitónktó/J Vasárnapi lapunk-

ban már beszámoltunk részben llegyi Antal 

hazatéréséről és fogadtatásáról. L/l a tudó-

sításunkat a következőkkel egészítjük ki 

Hegyi Antal, az üdvözlésére érkezeti 

csongrádiak kíséretében délután fél négy 

órakor indult el Szentesről kocsin Cson-

grádra Érkezéséről a csongrádiaknak nem 

volt ugyan biztos tudomásuk; de tekintve, 

hogy szombat délulanra várták Szentes felől, 

már a kora délutáni órákban ezrek lepték 

el a Szentesi kórul hosszú utvonalai a llet ke-

féle gőzmalomtól egész a Magyar király 

szállóig. 

llegyi Antal a kíséretében levő cson-

grádiakkal fél öt tájban érkezeti meg Cson-

radlioz. Amint kocsija feltűnt az ezrekre 

menő tömeg eléje sietett. Mindenki igyeke-

zett, hacsak a kezét, vagy ruháját megcsó-

kolhassa. Ezrek sírtak áömkönyel s a lel-

kesedésl, amely az »éljen* kiáltásokban 

nyeri kifejezést, leírni nincsen toll. 

Este nvolc órakor a Katolikus Legény 

Egylet helyiségében társas vacsora volt Begyi 
Antal tiszteletére, amelyen mintegy három-

százan vettek részt. A főasztalnál a középen 

Hegyi Antal foglalt helyet Mát hé Imre biró 

és Sóhlya Gyula főjegyző között. 

Az első pohárköszöntőt Porubszky Jó-

zsef apát-plébános mondta Hegyi Antalra, 

azután Ludrovai Tóth István üdvözölte a 

csongrádi negyvennyolcas párt nevében Hegyit. 

Most Hegyi Antal emelkedett szólásra. 

Magas röptű beszédben, amelyet mindvégig 

mély figyelemmel hallgattak és amelyet sű-

rűn szakított félbe a lelkes éljenzés, párhu-

zamot vont a mull és jelen között. A jövőre 

borítsunk fátyolt Úgymond — változott 

víszonvok között tértein haza, amidőn nem 

csak a jóbarátok, de a volt ellenfelek is szó-

lítottak. Poharát Csongrád jövendő boldog 

és békés fejlődésére ürítette. 

Lndrovui Tóth István, Porubszky József 

és Hegyi Antal ismételt felszólalása után 

Sóhlya Gyula emelkedett föl és szép pohár 

köszöntőben üdvözölte a viszatért Hegyi 

Antalt, akinek szívből kívánja, hogy boldoggá 

lehessen. 

A polgárság nevében Szőke János ürí-

tett poharat Hegyi Antal boldogabb jöven-

dőjére s végül Deák Péter hittanár tartott 

emelkedett hangú beszédet, amelyben mint 

volt főnökét és atyai barátját üdvözölte He-

gyit, meleg szeretettel. 

Este kilenc óra után asztali bontoltak 

s a nagyszámú közönség llegyi Antal zajos 

ünneplésével végződött. 
* 

Hegyi Antal egyik legékesebb hívénél 

Mát hé János földbirtokosnál szállolt meg 

ideiglenesen Rendesen misézik, amire kü-

lönben maga Porubszky József, csongrádi 

apátplébános, pohár köszöntőben kért»' fel 

Itt említjük meg, hogy Hegyi Antal tol-

lából lapunk pénteki számában hosszabb 

lárcaciket kezdünk uieg ezen a címen: „Sima 
Ferenc Amerikában." A lárcacikre már előre 

is felhívjuk olvasóinknak szíves iigveimét. 

- Személyi hír. I)r. Kelemen Réla, fő-
ispán tegnap este a közigazgatási bizottság 
mai ülésére, körünkbe érkezett. 

— Judit asszony napja. A magyar nép aj-

kán élő hagyományok egyike, hogy Judit asz-

szonv fehér lovakon szokott megérkezni. IIosz-

szu évszázadok tapasztalatainak leszürődése 

ez, amely azt jelenti, hogy Judit napja hóval 

szokott beköszönteni. Judit napja tegnap volt 

és az idén Judit asszony csakutfvan fehér 

lovakon érkezett meg. F.gész nfr^ havazott és 

estére kelve fehérre vált a város. A hó azon-

ban tekintve az állandóan enyhe időjárást 

nem igen tartós Ma már minden felé olvadt 

s ugy latszik mire e sorok napvilágot látnak 

Judit asszony fehér lovainak csak itt-ott lesz 

még némi hírmondója. 

Tudnivalók a helvheli református 
egyháznál f. hó 11» és 2t-éii tartandó pres-
bvleri és egyházközségi képviselő választás 
alkalmából A Választók névjegyzéke köz-
szemlére f. é. december 3 — 1 t-ig vagyis ló 
napig az egyház pénztári hivatalában fog 
kitétetni, amely idő alatt szóval vagy írásban 
a felszólamlások megtehetők. Ugv á presby-
lerekre mint az. egyházi képviselőkre egy 
ugyanazon lapon k« il szava/.ni. Ml szav^ó 
lap el nem logadüitik. Szavazó lapok az 
egyház pénztári hivatalában már kaphatók, 
azonban más szavazó lappal is lehet szavazni. 

Uj vasúti megálló hely. Régj óhaj-

tana teljesül a szentes -orosházai h é. v. men-

tén lakó tanyai polgárságnak. Az államvasutak 

igazgatósága arról értesítette a várost, hogy 

OY.jms-n.il hajlandó vasúti megállóhelyet 

létesíteni, ha a város a fölmerülő 200 korona 

költséget megtéríti. 

Tűzhalál. A halai nemek legborzas/.-

tóbbjával mull ki hétfőn Jurák Lidía, egy 

fél kegyelmű leány A szerencsétlen leány 

szombaton délután főzéshez látott szüleinek 

nagynyomási lányiján. Amint a tűzhelynél 

foglalatoskodott t ubája hirteleu lángot i'ogott. 
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A boldogtalan közelében ekkor senki sem 

volt. Mire észrevették és letépték róla a ru-

hát, akkorára már tele volt teste súlyos égési 

sebükkel. Hiába volt a gyorsan hívott orvosi 

segély : Túrák Lídia hétfőn délután borzal-

mas kínok közt kiszenvedett. 

— Holtest a hóban. Antal Mihály városi 

fertőtlenítőt tegnap reggel holtan találták meg 

a vásártéren. A halál okát az orvosi vizsgálat 

szerint szívszélhűdés okozta. 

— Addig jár a korsó . . . Hónapok óta 

lopkodta KOVÁCS Jánosné mészárosnét Szabó 

I.idía cselédleány, míglen a mult héten rajta 

csípte, hogy 22 koronát igyekszik elemelni 

Az enyveskezü cselédleány ellen megindítják 

az eljárást. 

— Elveszett nöi arany óra. A »Reformá-
tus Kör* vasárnapi házavató ünnepén elve-
szett egy női egyfedelű zománczozott arany-
óra, széles lánccal és éremmel. A becsületes 
megtaláló illő jutalmat kap, ha az órát szer-
kesztőségünkbe juttatja. 

— Tolvaj inas. Grubmüller József bor-

bély mester Zsibiita Lajos nevű inasa az üz-

letben elhelyezett, vakok részére szánt ado-

mányok gyűjtésére szolgáló perselyt feltörte 

s azután megszökött. A betörő-palántát kö-

rözik. 

— Kedélyes est. Az »Általános Népkör« 
saját helyiségében e hó 16-án — vasárnap 
este — tánccal egybekötött kedélyes estet 
rendez. 

Irodalom. 
(*) „A Vendéglősök Lapja." Ihász György 

szerkesztésében immár 23-ik évfolyamát"futja. 
Ez a nagy igő erős bizonysága annak, hogy 
ez a hazafias, igazán magyar szellemű lap 
kiváló missiót teljesített és teljesít közéletünk-
ben. A lapra ebben az évben az eddiginél is 
jobban irányul a közérdeklődés, különösen 
a vendéglősöké, mert az ipartőrvény módosi-
ásánál ez a lap hivatott arra, hogy a köz-
vélemény előtt a vendéglős-ipar helyzetét és 
igényeit helyes világításba helyezze. A »Ven-
déglősök Lapja« élénken van szerkesztve s 
zamatos magyar stylusával nemcsak a ven-
déglősöket érdekelheti, hanem mindenkit, 
különösen a borkejeskedőket, bortermelőket, 
akik céljaiknak a legsikeresebb hirdetési or-
gánumot találják benne. A »Vendéglősök 
Lapja« előfizetési ára negyed évre .1 korona 
Szerkesztősége és kiadóhivatala Budapest, VII,. 
Akácfa-utca 7 szám. 

Amerikai történetek. 
- Második ciklus. — 

Irt« Ml ni h Julin. 
A nége r szere lem. 

III. 

John, a nyugalom földjén felnőtt hu, 

aki soha sem látott városi, be került a vá-

rosba. A svéd aki tudott a szökésről, közölte 

a dolgot a barátaival. Nőin valami örömmel 

vették tudomásul a hirtja svéd urak, de mi-

vel változtatni nem volt lehetséges bele-

nyugodtak. 

Alig érkeztek meg a városba, a svéd 

aggodalma bevált. A vadonban nőtt fiti a 

zajos városban valósággal mámorossá lett, a 

sok uj szokatlan szépségtől, a fénytől. Egész 

nap az utcán csatangolt, bámult mindent ami 

csak útjába került. 

Látni való volt is bőven. A szurtos, 

nyomorúságos néger viskók helyett, most 

hatalmas nagy palota sorok állottak szemei 

előtt. A tizennyolc, huszonöt emeletes házak 

bámulattal töltötték el. 

Látott négert is. Minő más emberek 

voltak már azok mint ő és a többi, nyuga-

lom földjén felnőtt néger. Néhány nap alatt 

szerzett egy jó barátot, hozzá illőt, — egy 

másik négert. 

Miután barátja volt, teljesen szakított a 

svéd urakkal. Független akart lenni. A sza-

badsághoz szokott zabolázatlan lelkű néger 

nem tudta volna úgy sem eltűrni, hogy va-

lamiben őt korlátozzák. 

— Frank, — mondá az uj barátnak, — 

— szeretném ha nekem is lenne valami fog-

lalkozásom mint neked. Pénz nélkül nem 

tudok mitévő lenni ebben a nagy városban-

— Majd megpróbálom válaszolá Frank 

— addig légy nálam. 

John elfogadta a meghívást és a Frank 

lakásába költözött. 

A ház, mely a Frank tulajdonát képezte 

egészen más volt amilyen lakásokat eddig 

John látott. Tiszta konyha, amelyben csillog-

tak a fényesre súrolt főzőedények. 

Amint meglepetve körültekintett a kony-

hába nyiló ajtó feltárult és a lakásból egy 

csinos menyecske lépett a konyhába. 

A nő előbb is férjét üdvözölte, azután 

kissé csodálkozva nézett az idegenre. 

— Vendéget hoztam — mondá derült 

hangon Frank — gondoskodj vacsoráról. 

— Ahogy akarod, felelt engedelmesen 

az asszony Majd a vendéghez fordult: talán 

a szobába mennétek ? — Ezzel kinyitotta a 

szoba ajtót és a férfiak beléptek a szobába. 

Tágas, szép világos szoba volt. John megál-

lott a küszöbön egy percre és utána nézett 

az asszonynak. Az is épen megfordult és te-

tekintetük találkozott. Csak egy percig néz-

tek egymásra mert a nő gyorsan félre húzó-

dott. Azt a vad két szemet nagyon félelmes-

nek találta. John egy tekintetet küldött még 

az asszony után, azután követte barátját és 

belépett a szobába. Arca elszántságot árult 

el. Lelkéből az az egy érzés kezdett kiválni 

ezt az asszonyt bírnia kell bármi áron is. 

Frank barátságos kérdésre, csak szóra-

kozottan, unottan felelgetett. Végre is az 

megkérdezte tőle: 

— Talán nem tetszik neked valami itt 

a házamnál ? Miért vagy ilv rossz hangulat-

ban '! 

John tétován nézett reá: 

— Nincs nekem rossz kedvein — mondá 

zavartan. — Ne hidd, hogy valami nem tet-

szenék a házadnál, hiszen oly szép rend és 

tisztaság van nálatok, hogy ungem meglepett. 

Frank szivét megelégedés töltötte el. 

Bizonyára a meglepetés tetle John ily né-

mává. Oh! itt nem olyan a házi rend mint 

ott, ahol John felnőtt. — Minden módon 

iparkodott is beszélgetést kezdeni, de a ven-

dég hallgatagsága miatt minden igyekezete 

hajótörést szenveded. Utoljára feladta a hi-

ába való küzdelmet. (Folyt, kfiv.) 

Különfélék. 
X Házasságkötés berúgott állapotban. 

A newyorki 27. utcában megismerkedett két 

fiatalember egy vaskereskedő két leányával 

Egy este együtt mentek vacsorázni. A két 

| jámbor leitatta a leányokat s ily állapotban 

| a békebiróhoz vitték, ahol összeesküdtek velük 

Onnan egyenesen szállóba vitték feleségeiket, 

kifosztották őket, ékszereiket, pénzüket el-

emelték s megszöktek' A két fiatal asszony 

ugy ment haza a szülei házhoz, ahol igen 

szíves fogadtatásban részésültek. 

X Aki az ivlámpától elveszíti a szemét. 

Oflenbachban történt, hogy egy villamos 

szerelő ivlámpákkal vesződött egy magas 

létra legfelső fokán. Egyszerre nagyot sikol-

tott, szeme elé tartotta kezét s lebukott a 

magasból. Elvesztette szemevilágát. Lehelet-

len, hogy a lámpa intenzív fénye fosztotta 

volna meg a látástól. Most, mint speciális 

esetet, a szemorvosok vizsgálják. 

X Egy 13 éves gyermekleány anyasága. 

! A hallei egyetemi klinikára a minap bevít-

' ték egy lipcsei vendéglős 13 éves gyermek-

leányát, aki anyaságnak nézett elébe. Pár 

nap múlva a kis leány fiúgyermeknek adott 

életet. A kis leány, azaz anya, a szülés alatt 

meghalt, a gyermek másnap. A nyomozás 
; során megállapították hogy a gyermeket a 

vendéglős másik leányának vőlegénye csábí-

totta a bún utjain 

X Had izzadjon a fiskális ur. A thur-

gaui kerületi törvényszéken rettenetes szó-

bőséggel vitázik két ügyvéd. Feleik a hátsó 

sorokban szoronganak s lesik szájukról a 

szót, miközben egy-egy ügyesebb fordulat-

nál meg-niegdicsérik egymás ügyvédeinek 

cselfogását. Az elnök végül felfüggeszti a 

tárgyalrst s távozásra híva fel a hallgató-

ságot, hogy zárt ülésben hozhassa meg Íté-

letét a törvényszék. Ekkor azonban előro-

hannak a peres felek, magasan lobogtatva 

egy papirost, amelyen kiegyezkedésük fog. 

laltatik. Az ügyvédek elképedve szemlélik a 

jelenetet. 

— Hat aztán miért nem jelentették be 

ezt a tárgyalás elején? — kérdi az elnök. 

— Azt gondoltuk, hogy hadd izzadja-

nak a fiskálisok a pénzükért, — felelték a 

fifikus parasztok. 

Piaci árak. 
— Iritz Gyula cég tudósítása. — 

Szentes, 1900. december 11. 

llj-Búza mmja « frt. 71) G frt. 80 kr. 

Uj-Árpa mmja 5 fii. 60 5 frt 80 kr. 

Uj-zab f> frt. 50. 7 frt. 

Uj-kukoricammja 5 frt. 

Uj-Iucerna 42-44 frt. 

Csöves tengeri 3 frt. 30. 3 fii. íiOkr. 

Árak métermázsánként forintokban. 

Hirdetmény. 
Fajtiszta bronz pulyka-kakasok és fél-

vér fehér orpington, valamint félvér sárga 

orpington kakasok jutányosán kaphatók » 

megtekinthetők Dolyó közjegyző házánál. 

J u r e n á k Bé lánc . 

V t i ro l i N á n d o r n a k 

Szelevény község határában levő 

MKélni i i l i i i i i c I i k I ó . — Ér-

tekezni lehet ugyanott a hely-

színen. 

Hus füstölést és privát vágást a 

legjutányosabb áron elvállalok. 

vSzéll Imre 
hentes . 

Kossuth tér — Haris ház. 

N x é k c l j JAfcwef fakereske 

dö tulajdonát képező J i i r e -

•nlk-féle » l * t f r é l l f f t l i l je 

házhelyeknek kiosztAdik elöjegy 

zést elfogad 

ifj. Fa%ck«iN A l i i u l és társa 
jelzálog kölcsön közvetitiők Szentes 

(uj csendőr laktanya mellett.) 

Fiiad» fold. 
Ö z v . Só lyom Z s u z s á n n á n a k derek-

egvház oldalon levő 32 ho ld tanya-

fö ld je szabad kézből ö rök áron eladó. 

— Értekezni lehel Pei ekegyházoldalon 

170 szám alalt. 

Aíyumalott V»jJa Hátiul Llodauái Szeuteiva. 




