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Előfizetési árak 

Helyben : 

Egész évre 10 kor., fél évre 

5 kor., negyed évre 2 k. 50 f 

Vidéken : 

Egész évre 12 kor., fél évre 

6 kor., negyed évre 3 kor. 

Egyes szám ára 8 fillér. 

Megjelenik hetenként háromszor: 

vasárnap, szerdán és pénteken 
a kora reggeli órákban. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 

Vajda B. Utóda könyvnyom-

dája Szentes, Kossuth-tér 

Egyes példányok kaphatók 

Lapunk könyvnyomdájában 

valamint lapkihordóinknál, a 

kiknél lapunk előfizetésre is 

megrendelhető. 

Felelős szerkesztő: 

S I M A L Á S Z L Ó 

Főmunkatárs: 

H E G Y I A N T A L 

Hirdetések árát, 
valamint nyílttéri közleményeket kiadóhivatalunk méret 

szerint a legjutányosabban számit. 

Közegészségügy. 
— Szeptember 86. 

Veszedelmes hírekkel vannak tele az 

újságok. Itt is, ott is megmarja az emberi 

erőt holmi alattomos epidemia és megte- j 

tézve az ugy is nehezen elviselhető tár-

sadalmi és közgazdaság bajokat, aktuálissá j 

— égetően, a körmünkre égett dolgok 

súlyával aktuálissá — teszi a közegész-

ségügyünkkel való beható vizsgálódást. 

Bécsben a himlő grasszál, Oroszországban 

kolerajárvány dühöng s veszedelmes, lát- , 

hatatlan ellenségektől környezve meginog 

a mi ugy is gyenge agyaglábakra épített 

közegészségügyünk is. 

Erőben, számban amúgy is napról-

napra fogyunk. A gazdasági viszonyok 

egyre siralmasabb következéseket rejtve 

a méhükben napról-napra rosszabbodnak; 

az Ausztriával való közösség odafesti a 

falra újból a kvótaemelés ördögét és ez 

vért, meg izzadságot jeleni ; politikai kons-

tallációk, meg egyéb szociális bajok fo-

kozatos progrezszivitással kezdik ki önál-

lóságunkat. Es mind ennek tetejébe meg-

csikorgatva fogait előbukkan a holnap 

homályos kődéből egy démonira torzult 

arc: a vén kaszás arca. 

Odafenn a hegyek közöli, ahol száz-

szorta durvább a mindennapi kenyér, hi-

hetetlenül rosszak a közegészségügyi vi-

szonyok. Sajnos, még csak ázsiai nívóról 

sem beszélhetünk. Lejebb, a nagy Alföl-

dön meg beléje marta fogait az izmos, 

erfls magyar tüdőkbe egy szörnyűséges 

veszedelem: a tüdövész és évről-évre — 

már már közel jár a százezerhez — egyre 

nagyobb lesz a halálesetek száma; sok 

ezer tüdővészes ember szaladgál és fertőzi 

meg a levegőt. A társadalom dedig egy-

kedvűen behunyja a szemét és hagyja, 

hogy azoknak, akiket itthon hagynak a 

tengert^tíj^r. ^ j ó k , a szájára lehelje a 

maga^ffi&Qjp pókjait ez az irtózatosan 

gonosz kórságé ^ 

Sajnos, a mi népünk ebben az irány-

ban még nincsen a műveltség és kellő 

tisztánlátás-azon fokán, hogy teljes siker-

rel és látható eredtnénynyel lehelne küz- ! 

deni ezen sok áldozatot követelő kísértet 

ellen. A magyar csak akkor megy a dok-

torhoz ha segiteni egyáltalában nem lehet 

rajta, a végső határig vár, mert bizik az ' 

erős természetéban, és ami még rosszabb 

a házi szerekben. 

Mint jeleztük, hazánk közegészség-

ügyi viszonyai semmiféle tekintetben sem 

mondhatók fényeseknek, sőt csak akkor 

látják meg az a sok, rengeteg sok hibát 

és hanyag mulasztást, mikor járványok 

fenyegetnek, akkor megmozdul egy kicsit 

a sajtó is, reformokat követel, de ha el-

múlt a veszély, akkor minden a régiben ' 

marad. 

Hány és hány nagyobbacska község, 

illetve egész kör van körorvos nélkül ál-

landóan, hány erős, javakorbeli hazafi 

pusziul el kellő orvosi ápolás hiány? mi-

att, arról nem készül statisztika, pedig 

bizony rémes, elijesztő és tanulságos pél-

dát nyujlana a jövőre vonatkozólag. De 

ezen nem is lehel csodálkoznunk, mikor 

egy körorvos, tanult, intelligens ember 

létére 40—60 filléres honoráriumokat kap 

egy-egy látogatásért. 

Szent Isten, a mai viszonyok, a mai 

drágaság és nagy igényekkel bíró társa-

dalom mellett egy diplomás embert ép ugy 

fizetnek, mini egy hordárt. 

Sok, sok hiányát lehetne még felhozni 

közegészségügyünknek, de sürgős refor-

mokra van szükség, gyökeres változtatá-

sokra. Első sorban az ivóvíz kérdése ren-

dezendő, vízvezetékeket bevezetni min-

denütt másodsorban a piacok, élelmiszerek 

szigorúbban vizsgálandók meg, az élelmi-

szer hamisítók sokkalta szigorúbban bün-

tettessenek, harmadszor a körorvosok olyan 

dolációkkan részesitendők, hogy ne legye-

nek az összes pályázatok meddők. 

Ez a pár sürgős reform képezné azt 

az erős alapot, melyre építeni lehet, mert 

most sajnos, még ez az alapunk is hiányzik. 

A VÁROS ÉS MEGYE. 

— Szeptember 28. 

)( A vármegye költségvetése. Csong-

rádvármegye háztartási alapjának 1908 évi 

költségvetési előirányzata folyó hó 28-ikától 

kezdve lő napon át lesz közszemlére kitéve 

a számvevőségi kirendeltség hivatalos helyi-

ségében. A költségvetés elleni észrevételeket 

október 12-ig lehet az alispáni igtató hiva-

j talban benyújtani. 

)( Tanácsülés. A városi tanács ina 

i délután 3 órakor tartotta rendes heti 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

A leány. 

Irta H r A i l y M i k i m . 

(Folytatás) 

A hold épp akkor bukott ki a sötétkék 
fenyvesek mögül, amikor benyitottam a nagy 
kapun, A kutyákat most verte láncra az 
egyik béres és félelmetesen vonitottak. Siet-
tem a terraszra vezető lépcsők felé, mert 
kissé késlem Heggel a megyeszékhelyről 
uj oltóanyagot kaptam s reggeltől estig 
egyebet sem tettem, mint a gyermekek 
bőrt* alá fecskendeztem a halálüző folya-
dékot 

A lépcsőnél az öreg asszony várt. Sá-
padt arcát egész ibolyaszinüre festette va-
lami rettenetes félelem és a hold kék fénye 
Összerezzenteni. Megszólított 

— Izé doktor ur hamar I Meg 
tog halni . 

Az Ménért, mi mi baj van 1 kér-
deztem ijedten. 

Kezével a kastély háta mögé mutatott. 
Nejtéttem, hogy az öreg Lubovszkynak tőr-
én! valami baja Egy férficseléd- kezében 

lámpassal odáig vezetett. Ltközben elmo-
tyogta 

— Estefelé a méltóságos ur hirtelen 

összeesett a szobájában. A leány (ugy látszik 

az idegen nőt értette a leány alatt) sikolto-

zott és engem elküldött a tekintetes úrért, 

de a tekintetes ur nem volt otthon. Vártuk. 

A méltóságos asszony nem mert átmenni a 

méltóságos úrhoz, a kisasszonyok pedig be-

zárkóztak a szobájukba imádkozni . . 

Közben odaérkeztünk az elhagyatott 

lakhoz. Az egész alkotmány be volt futva 

Kareu, zöld szőlővenyigével, a bejáratnál két 

oleander pálma állott őrt; mini kél mesebeli 

sárkány, ugy rajzolódott szemembe a két fa 

sziluettje a holdas est kékes ködében. Ahogy 

a szük falépcsőn felfelé haladtunk, meleg 

virágillat önti te el a fejemet. Éreztem, hogy 

puha szőnyegeken járok. Valami folyosó-lé-

iére jutottunk, amelynek egész terjedelmét 

nem igen láthattam a gyér világításban, ame-

lyet a béres lámpása nyújtott. 

Egy ajtón benyitottunk Erős, széles 
fénysugár hatolt szemembe. Ott feküdt az 
ágyban fehér páruág közt az öreg. Hörgött. 
A szája zugaiban vilugos piros vérhab 
reszketett A szeme a halál butaságával 
domborodott előre és mereven szegeződött 
rám. 

Láttam, hogy itt vége mindennek. 

Megfogtam a hideg kezét. Ebben a pil-
lanatban kinyílt az ajtó s belépett rajta . . . 
az idegen. 

Hetek óta nem érintkeztem, csak for-

mátlan, a nyomortól elhervadt parasztasszo-

nyokkal, s elszoktam attól, hogy egészséges 

szép embereket lássak. Lehet, hogy ezért 

volt, hogy tágra nyitott szemem a csodála-

tos látvány megjelenésekor. Akkor legalább 

azt hittem, hogy még soha ilyen szép nőt 

nem láttam. 

Aranyosan fénylő szőke haja volt és 
olyan szeme, mint két csudás opál. Kagyo-
gott a fiatalságtól és a szenvedéstől. Fehér 
pontvolajaból ilyau illat áradt felém, amely-
nek f'Tóságaban átkos szerelmek szoktak 
tobzódni, amelytől elkábul az agyvelő és tit-
kos vágyak, soha nem érzett gyönyörök 
szoktak életre kelni. 

Odajött az agyhoz, ránézett a ha.uo..-
lora és szólt 

— Meghalt? 

— Még nem, mondtam feleszmélve 

kabultságomból. — De . . . 

A leány kezével egy székre mutatott, 
hogy leüljek, ő maga az ágyszélére ült. Meg-
fogta az öreg lemeredő jobbját és szomorú 
nézéssel cirógatta. 

Én tudom, hogy maga az orvos. Ab-
ból az ablakból sokszor láttam, amint az ut-
cán végighaladt . . . Nincs segítség? 

— Nincs. 



2. oldal _ 

ft lését, Miítétty Ferenc polgátnesler el-

nöklésével. A tanácsülés a lolvó ügye-

ket intézte el. 
)( A jövő évi községi választók. A jövő 

évre érvényes községi választók névjegyzé-

két most készíti el a kiküldött bizottság A 

névjegyzékbe 5452 adófizető vétetett fel. 

)( A városgazdai állás. A városgazdai 

állásra eddig buszonkelten adták be pályáza-

tukat. A pályázók névsora ez: Papp József, 

Fábián Tóth István, Sebők János, Tokai 

János, id. Kátai Pál János, ifj. Tóth István, 

Kristó Nagy László, Veeseri István, Csonka 

Pál, Panyik Tóth János, Győri Sándor, Sipos 

András, Veeseri Ferenc, Téli Dániel Szépe 

Sándor, Égető Bálint, ilj. Szürszabó Nagy 

Lajos, Gullai Bertalan, Pataki Imre, Csúcs Já-

nos, Gulyás János és báró Maasburg Sándor. 

— A s.'ám tehát szép, a választék pedig 

nagy. Igazán kérdés, hogy ki lesz hát a vá-

rosgazdája. 

Változások a postai forgalomban. 
(A kereskedelmi miniszter rendelete.) 

— Szeptember 2<>. 

Október elsején a posta forgalomban 

uj változás fog beállani, amely a levéldijsza-

bás, válaszdi¡szelvény, levelezőlapok nyom-

tatvány küldemény, áruminták, üzleti papí-

rok, ájánlott levelek, utánvéttel terhelt aján-

lott küldemény, express küldemény, posta-

utalványforgalom eddigi díjszabásait módo-

sítja. Az erről szóló miniszteri rendelet a 

hivatalos lap keddi számában jeleni meg. A 

közönséget közelről érdeklő rendelet főbb 

intézkedései a következők : 

1. Levéldijszabás. A levéldijszabás, kivéve 

Ausztriát, Bosznia-Hercegovinát és Német-

országot, az összes külföldi viszonylatokban 

változik. 

Montenegróba és Szerbiába a levél 

dija, bérmentesítés esetében, 2(1 gramonkinl 

10 fillér, egyébb országokba (ideértve a no-

vihazári pasabkot) '20 grammig 25 fillér, 21) 

grammnál súlyosabb levelekért pedig az 

első 20 grammért fillér, a 20 grammon 

felüli suly minden további részééi t pedig 15 

fillér jár. 

A Magyarországból külföldre szóló bér-

mentesitetlen levelekért a címzett a rendel-

tetési ország pénzértékében a fenti dijak 

kétszeresét lizeti. 

Kp ugy, mint az innen Ausztriába, 

Bosznia-Hercegovinába és Németországba, 
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ugy viszont ez országokból Magyarorszagba 

szóló levelek díjazása sem változik. 

Egyébb külföldről Magyarországba a 

levelek bérmentesítési dija a felvevő ország 

pénzértékében a következő: a levél első 20 

grammjáért 25 centimé, a 20 grammon felüli 

sulvrészért pedig 20 gramonkinl 15 

centime. 
Ez alól kivételt képez egyelőre több 

ország. 

II. Válnsadijszclvény. Több országgal 

való forgalomban a feladó a levélre kívánt 

válaszlevél bérmentesítését is magára vállal-

hatja. E célból a postahivatalban válaszdij-

szelvénvt vásárol és azt megküldi a címzett-

nek, aki a válaszdíjszelvényt n lakóhelyén 

levő postahivatalnál ott érvényes 25 centime 

névértékű frankójegyekre cseréli be amelyet 

a válaszlevél bérmentesítésére lehet használni. 

A szelvényekkői egyelőre csak a kincs-

tári és az 1. osztályú nem kincstári hivatalok 

tartanak készletet. 

III. Levőlezőlapok. A feladó nem csak 

a levelezőlap hátoldalát, hanem a címoldal-

nak bal felét is használhatja levelezésre. 

Cimkét, fényképet vagy más diszitményt 

ezentúl ugy a belföldi, mint a nemzetközi 

forgalomban lehet a levelezőlapok fentjeizeit 

részeire felragasztani. 

A magánipar utján előállott levelező-

lapok 10 7 centiméternél kisebb nem lehel. 

A Levelezőlap vagy ennek megfelelő más 

nyelvű felírás azonban a magáuipar utján 

előállított levelezőlapokon nem kötelező. 

A hivatalok ennélfogva a levelezőlapo-

kat a felírás hiánya vagy hiányossága miatt 

ne kifogásolják. 

IV. Nyomtatványküldemények, Az alább 

felsorolt nyomtatványokon ujabban a feladó 

még a következő toldásokat is oszközölheti. 

Bármely nyomtatványküldeménynél a 

feladó magára a nyomtatványra nemcsak a 

saját, hanem a címzett lakását is kézírással 

jegyezheti fel. 

A kártyaalaku nyomtatványok, ha megfe-

lelnek a nyomtatványküldemények számára 

megállapított feltételeknek, ;ikkor is nyom-

tatványként bérmentesithetők, ha Levelező-

lap vagy bármely nyelven e/zel azonos fel-

írással vannak ellátva. 

V. Áruminták. Árumintaként küldhetők 

ezentúl egyes kulcsok, levágott friss virágok 

szcriimluhusok és kikészítés, vagy megfelelő 

csomagolás által veszélytelenné telt kórtani 

(pathológiai) tárgyak is. Azonban ezeket a 

tárgyakat sem szabad kereskedelmi célokra 

küldeni. 

— Hivattam a feleségét meg a leányait, 

nem akarnak jönni. Azt mondják előbb pusz-

tuljak a kastélyból. Nem megyek. Elég, ha 

holnap szedem a sátorfámat. Akkor ő már 

nem lesz. Én akarom szegénykének befogni 

a szemét . . . 

Megint simogatni kezdte a fonnyadó 

kezet 

— Szegényke! Oly jó volt És olv szép' 

Még csak ötven éves volt, élhetett volna még 

husz esztendeig 

Mint egy eszelős, mosolygott 

— Nem tudott a csúnyával barátkozni. 

Attól kiszáradt volna a lelke, folytogalta 

volna . . . Lássa itt éltünk ketten ebben a 

zugban Mindig azt mondta, én vagyok az ó 

istene, mert nagyon, nagyon szép vagyok. 

Nem engedte, hogy azok mérges nyalkájuk-

kal felém közeledjenek. Reggeltől estig együtt 

voltunk, ő illatos porok füstjével lömjéné-

zett engem és dahliákból készített oltárt, 

hogy az előtl térdepelve imádjon engem 

Mert én szép vagyok, mint azok odaát csú-

nyák és engem istennek tartott és engem 

szeretett . . . 

Felkeltem és odatartottam fülemet az 

öreg szivéhez. Nem dobogott. 

VI. Üzleti papírok. Üzleti papir gyanánt 

küldhetők a nemzetközi forgalomban oly 

nyitva küldött régi keletű levelek és levele-

zőlapok is amelyek eredelí céljukal elérték. 

VII. Ajánlott levélpostai küldemények. 

Az elveszett levélpostai küldeményekért ezen-

túl az összes egyesületi országok kivétel 

nélkül kötelesek a szabályszerű kárpót|;isl 

adui. 

Poste restante címmel ellátott vagy a 

címzett kérésére a hivatalban való kézbesítésre 

ott visszatartott küldeménynél a szavatosság 

megszűnik, ha a rendeltetési hivatal a kül-

deményt oly egyénnek kézbesítette, akinek 

neve és állása a címmel megegyezik s aki 

személyazonosságát a rendeltetési országban 

fennálló szabályok szerint igazolta. 

VIII. Utánvétellel terhelt ajánlott külde-

mények. Az egy-egy levélnél kiköthető után-

vétel maximuma 1000 frank, vagy ennek 

megfelelő összeg a rendeltetési ország pénz-

értékében. 

Az utánvétellel terhelt ajánlott külde-

ményeknek egyébként, ugy mint eddig, cím-

oldaluk homlokán szembeötlő módon kézí-

rással vagy nyomtatásban alkalmazott Kem-

borusemcnl (belföldön Utánvétel) felírást 

kell viselniük, közvetlenül ez ala az után-

vételt összeget kell feljegyezni a rendeltetési 

ország pénzértékében. — Az utánvételi ösz-

szeg alá a feladó nevét és címét a boríték 

hátoldalára is jegyezheti. 

1\. Express küldemények. A felvevő hi-

vatal ál lal Express jelzéssel ellátott külde-

ményeket a rendeltetési postahivatal köteles 

még abban az esetben is küldönccel express-

ként kézbesíteni, ha a felvevő hivatal elmu-

lasztotta a küldeményt bérmentesíteni, vagy 

ha elégtelenül bérmentesítette. 

\. Vegyes intézkedése. A levelek, nyom-

tatványok, áruminták, üzletpapirok vagy egy-

becsomagolt tárgyak burkolására használt 

borítékra, vagy cimszalagra ép ugy, mint 

ii levelezőlapokra, a feladó képeket, ábrákat 

vagy hirdetéseket nyomathat vagy raga zthat. 

XI. Postautalványforgulom. A nemzetközi 

forgalomban egy-egy postau'ialvanynyal ezen-

túl is általában 1000 frankot, vagy a rendel-

tetési ország pénzértékében ennek megfelelő 

összegei lehel küldeni és csak egyes orszá-

gok (Görögország, Bulgária) kötötték ki az 

500 líaiik maximumot. A postautalvány ki-

állításánál a váltópénz összegét mindig csak 

számokkal szabad kiírtai. 

— Meghalt. 

A leány lassan, méltóságosan felkelt az 

ágyról, befogta a halott buta szemét, meg-

csókolta az ajkát, a kezét és hosszasan nézte. 

Összerezzent. 

Brr' de csúnya! Most már menni 

fogok. 

Távozott. Kn pedig viss/amentlem a sö-

lét fasoron ál a kastélyba. Megmondtam az 

öreg asszonynak, hogy a térje meghalt. Jaj 

ves/.ékelni kezdett 

— Tudtam! siránkozott, — az a per-

s/.ona megöli Megmérgezi . l'gy kellett 

neki, mért tartott szeretőt a házban én 

Jézusom, én Krisztusom! . . . Azt a perszo-

nát ku lyuk kai fogom kikergetni. 

Csillapítani próbáltam, de hasztalan. 

Haza távoztam. 

A falusi sötét utcán elöltem egy magas, 

lenge alak lebegett elsuhanó lépésekkel A 

vasúti őrház felé tartott. 

Olyan volt, mint Jegy lilaszinü fuvalat, 

mint a hold tündére. 

Vég«. 

IIJDÜNSAGOK. 

A platánok alatt. 

— Szeptember 

Itt járok most a sorvadó ligetben, 

— Haló lelke még egyszer visszahitt — 

Ma felverem, ma uj életre keltem 

A mull kihamvadt, büszke á lmai t ' 

Halott világ Zord, gyászos, pusztu tajak 

A/ illatittas, szent liget helyén 

S a bús plat inok hajlott, kopasz aga 

Oly lankadón, oly busán int felém. 

Ez most a titkos la|dahiiak tanyája, 

A fény, az illat innen rég kihalt, 

S én hallgatom a síró lak zenéjét, 

A búcsúzást, a bus halotti dalt. 

A levél zörgés az én zokogásom, 

Az én kínomról búg az őszi szél, 

Az én bolondos álmomat siratja 

A sok lepergett ismerős levél 

fr'rMiifA XullAu-

— Szeptember 

A pénzügyminisztérium és a drága-

ság. A pénzügyminisztériumban a miniszter-

elnök utasítása folytán tanulmány készült, 

amely az élelmiszerek és az elsőrendű szúk-
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ségleti cikkek drágasága, ennek a drágaság-

nak mértékével, okaival foglalkoznak. Hiva-

talos és magán, ügy az országra, mint egyes 

nagyobb külföldi helyekre kiterjedő adat-

gyűjtés eredménye ez a tanulmány. Célja 

pedig az, hogy egy szaktanáeskozmány tár-

gyalásainak alapjául szolgáljon, amelyet a 

miniszterelnök ebben a kérdésben összehívni 

kivan. A drágaság okai közül természetesen 

olyanok is vannak, amelyek a világgazdaság 
fejlődési tüneteivel függnek össze és ame-

lyek ellen ennélfogva semmiféle kormány-

zati hatalom sem tehet. Vannak viszont olyan 

okok, amelyek hatását paralizálni, vagy leg-

alább' is enyhíteni a közhatóságok és a tár-

sadalom igenis képes. Erre 'kell majd a le-

emlők megállapításánál kiterjeszkedni. 

— LAPUNK mai számából a tér elégte-

lensége folytán Kimaradt a SOh f l cimü regé-

nyünk folytatása, melyért szives elnézését k*r-

ük olvasóinknak. 

— Hymnusz az iskolában. A vallás- és 

közoktatásügyi miniszter elrendelte, hogy va-

lamennyi iskolában a magyar Hymnuszt kot-

tával együtt kél táblára felvonva. A minisz-

térium ezen hazafias dalt kinyomatta és 

egyelőre az állami iskoláknak megküldte. 

Jövőre is megkapja a két táblát és ezeket 

az iskoláknak meg kell őrizniük. 

— A kultuszminiszter felhívása. A val-

lás- és közoktatásügyi miniszter tegnap lei-

ratot intézett a lanfelügyelőséghez. Arra hívja 

föl benne a varmegyei tanügy vezetőjét: ér-

tesítse a vezetése alá tartozó elemi és pol-

gári iskolák igazgatóit, hogy azokat a tizen-

két évüket betöltött gyermekeket, akik vala-

mely ipari munka elsajátítása végett tanon-

cokul kívánnak szerződni, írják össze pon-

tosan. A »Budapesti ipari és kereskedelmi 

munkaközvetítő-intézet« igazgatósága szíve-

sen gondoskodik az elhelyezésükről, hogy 

majdan derék polgárai legyenek az ország-

nak, amelynek tudvalevőleg igen nagy szük-

sége van képzett iparosokra. Az iskolák 

igezgatóí a lajstromokat közvetlenül a köz-

vetttő intézethez tartoznak küldeni. 

Időjárás. Meteor október hó ü-ára 

hűvös, csapadékos időváltozást jelez. A hó-

nap első napjait is változatosnak mondja. 

Csakis október 8-ika után válik állandóbba, 

melegebbé az idő. \Lz október ¿-i^ tart igy 

Aztán ismét időzavarok következnek. A vén-

asszonyok nyara október hó 18-tól 27-ig tart. 

Időközben szeles, viharos idő várható. Októ-

ber második fele enyhébbnek ígérkezik 

Ám a hónap végét szigorúbb őszi idő ve-

zeti be. 

— Áthelyezés A vallás és közoktatás-

ügyi miniszter Mii huny Gyula tornatanárt 

Budapestre helyezte át és helyére Szabó 

Pál kolozsvári tornatanárt nevezte ki a 

szentesi állami főgimnáziumhoz. 

-- A tiszai hajózás. A magyar folyam és 

tengerhajózási társaság S/eged és Csongrád 

között a hajóközlekedést, a I is/a alacsony 

vízállása miatt ideiglenesen beszüntette 

— Vásárunk forgalma A 

forgalmáról az alábbi slatis/lika számol IM 
Felhajtatott a vásárra l'J.'Vi darab szarvas-

marha, '2112 darab ló és «91 darab juh, el-

adatott ló 458, szarvasmarha 7tí8, juh 1«• 

darab Helypénz címén befolyt a vásár első 

nap ján : lüti."» K. i>8 l a második napon 77."» 

k. '¿7 f: a harmadik napon ofil K I !, ösz-

2131 K. % I. 
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— Egy egylet felfüggesztése Ismeretes, 

hogy az alispán a belügyminiszter rendelete 

alapján utasította a város polgármesterét, 

hogy az építő iparosok országos szövetsége 

szentesi csoportjának működését luggcss/e 

fel. A rendeletet a polgármester meghagyá-

sából tegnapelőtt este (> órakor foganatosí-

tóit.i Bugyi Antal főjegyző, Sima László h. 

közpénztári könyvelő és Jobbau József ren-

dőrhadnagy közreműködésével. A felliiggesz-

letl egyesület vezetősége minden ellenvetés 

nélkül vette tudomásul a rendeletet s igy a 

hatósági kiküldöttek minden nehézség nél-

kül tudtak ez foganatosítani. A főjegyző le-

záratta az egylethelyiségeit s a pénztári 

részletet lefoglalta. Mialatt az eljárás folyt a 

szervezett munkásság nagy csapatban gyűlt 

össze az egyletben, Tüntetés azonban nem 

volt. 

— Iskolai könyvek félárban, szépen 

kijavítva, újonnan kötve Untermüller Ernő 

könyvkereskedőnél kaphatók. Ne vásároljon 

addig sehol könyveket, mig Untermüller ár-

jegyzékét át nem nézte! Rajz, füzet és Író-

szerei versenyen felül állanak, minőség és 

ár tekintetében. Minden vásárló értékes és 

hasznos ajándékban részesül. — Untermüller 

könyvkereskedése a régi helyén, a Petőfii-

szállóban van. Tessék e cégre ügyelni, mi-

vel más papirosbolt is van a Petőfi-szálló 

épületében. 

— A viz, mint a gyomor- és bélbeteg-
ségek óvszere. Mindenki tudja, hogy a Karls-
badban és Marieubadban gyógyulást kereső 
gyomorhetegek legnagyobb kontingensét ma-
gyarok alkotják, kiiuek oka pedig az, hogy 
a magyar konyha igen ízletes, de meglehe-
tősen nehezen emészthető táplálékokká! látja 
el fogyasztóit, továbbá az, hogy a magyar 
ember az étkezés után boritalhoz van szokva 
A bor pedig a zsíros ételek emésztését gá-
tolja, A táplálkozásnak ezen betegségekre 
vezető hátrányait az ivóvíz van hívalva ki-
köszörülni Kire azonban a viznek tisztának, 
jónak és olyannak kell lennie, hogy a táp-
lálékot a/, emésztéshez kellően előkészítse. 
Közismert dolog, hogy e célra a Mohai 
->.\(i.M> -forrás a legelső sorban felel meg 
inert nemcsak kitöm; oldószere a tápanya-
goknak, hanem alkalikus víz lévén, tiszta is, 
a gyomrot az emésztő nedvek elválasztására 
alkalmasan izgatja s kellemes ízű borital. 
Háztartások nagv üvegeben a moha i ACiNI.S-
vizet különösen olcsón szerezhetik be. 

— Hirek az anyakönyv ből. Szept. 25-én. 

Eljegyeztettek Lakatos István Murányi Er-

zsébettel; Piti János Gombot Annával — 
Születtek: Dönisödi Erzsébet; Bartuc János, 

liugyik Jolán. A t e J t a * Balogh Gábor 

13 éves, Deák Istvánné szül Pölős Lucza. 
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Színház. 
A megnyitó. 

— Jótékonycélu táncmulatság. Október 
elsején, a zsidó sátoros ünnep utolsó nupjan 
tehét kedden este S órakor jótékonycélu 
táncmulatság lesz a Deutseh-léle Korona-
kavéhaz helyiségeiben, a zsidó vallésu sze-
gényeknek téli tüzelőfával leendő ellalasa 
javara A rendezőség, bogy a vigalom minél 
kevesebb kiadással járjon/erre a inulatsagia 
nem bocsátót ki névreszóló meghívókat, ha-
nem ezúton hívja meg arra a köz. inséuct. 
mely hisszük, hogy a/ emberbaráti célra 
való tekintettel, külön meghivo uelkul is 
fényes sikert fog biztosilani ennek a mulat 
Ságnak Belépődíj szemelvenként :J korona. 

— Szeptember 2f. 

liövid kétheti sziuiidényüuk tegnap 

este kezdődött meg. Ha minden áron jósnak 

akarnék felcsapni és botiuin meg maliim 

omen-eket keresnék, akkor nem tudom mi 

nek nézhetnem azt, hogy a színi évad mind 

járt műsorváltozással kezdődött meg és pe-

dig olyan alaposan, hogy a legelső előada 

nem az lett, amit hirdetlek. 

De nem vagyok jós és nem is jósolga-

tok. Az augurok és haruspexek kora lejárt 

s ezek a régi jó in berek sem jósolgattak 

színi ¡«lényekre. Lehet, hogy azért hagytak 

ki a programból, meri abban az. időben még 

a szini évadok és idényeket a nem ismert 

fogalmak közé tartoztak. 

Szóval a megnyitó nem ment simán, 

amint mehetett volna Knnek egyedüli oka 

az, hogy a Milliárdos kisasszouy előadá 

sahoz, hiányzott a milliárdos kisasszouy. A 

publikum előre értesült ugyan a műsor vál 

hízásról; de ezért a színpadról is birűl ad 

Iák, hogy a „Milliárdos kisasszony erre a; 

estére Táncos regiment« -té változott s s 

műfaj operettből vígjáték lett. 

Az előadás jó l indult, jó l folytatódott s 

általános megelégedés közt fejeződött be. 

A tápsok nem hiányozlak. A szereplők mind-

egyikén meglátszott a készültség a mi elfe-

lejtetle, hogy ezt a darabot ugy hirtelenében 

vették elő. 

Zajos tapsot arattak Könyves Jenő (El-

lerbeck és Markovits Margit (Fahrenholzné) 

páros jeleneteikkel ismételten, Nagy Imre 

(Nippes), Tolnai Juliska (Lina) Váradi Jolán 

(Rozsika) végtelen bájos volt. A táncos regi-

ment tisztjei pedig igy együttesen fogadják 

az elismerést. 

A közönség, mely elég szép számú volt 

mindvégig jó l mulatott és megelégedéssel 

távozott az előadásról. iCis.J 

O Az ördög. Ma este, Molnár Ferenc 

rendkívül szellemes vígjátéka „Az ördög" 

ment jó előadásban. Erről legkö/elebbi szá-

útikban. 

o A hét műsora. Pénteken (zóna): Szép 

Heléna (operette), szombaton: Táncos regi-

ment. Vasárnap: d. u. Tündér Ilona (fél-

helyár, gyermek-előadás) este: Segéd-juhász 

és Bolondokháza (bérletszünet). 

Irodalom. 
(*) „A Vasárnapi Újság" szeptember 22-

iki szamának illusztrációi a közelmúlt napok 

nevezetes eseményeire vonatkoznak : a nagy-

szalontai Arany-szobor leleplezésére, a pusz-

taszeri Árpád-ünnepre, Linek Lafos és Pálya 

Károly műveinek kiállítására, a korinthiai 

nagy hadgyakorlatokra, a magyarországi 

hadgyakorlatokra stb. Szépirodalmi olvas-

mányok Mikszáth Ká lmán és Pékár Gyula 

regénye, Alha Nevis verse, Sully-Prudhomme 

egy verse Thaly Loraut fordításában, Sas 

Fde elbeszélése, War thon Edith angolból 

fordított regénye. Egyébb közlemények : Sully-

Prudhomme arcképe, Volt György szülőhá-

zának képe, Horváth Janka visszaemlé-

kezései, tárcacikk a hétről s a rendes 

heti rovatok Irodalom és művészet Közin-

tézetek egyletek, Sakkjáték, Képtalány Egy-
veleg stb. Vasarnapi Újság, előfizetési 

ára negyedévre négy korona, a »Világ-

krónika -val együtt négy korona 80 fillér 

Megrendelhető a Vasárnapi Újság» kiadó-

hivatalában Budapest IV., Egyetem-utca 4.) 

sz. Ugyanitt megrendelhető a «Képes-Néplap, 

a legolcsóbb újság a magyar nép számára 

félévre kél korona 40 fillér. 

Mi lesz ősszel? 
A magyar társadalmi és politikai élet 

legnag > .1'- kérdései az idei őszre halmozód-

tak ö.sze. A politika előjegyésí naptárában 

őszi dátummái szerepelnek a kormányzat és 

az államháztartás rendes menetének felté-

lelei. a politikai harcban kiéleződött kuuw 

sek, amelyek a szünet előtti p;. ara ;nt -»oli-

tikának ütközőpontjai voltak Szóval nagy az 

a prespektiva, amelyet az őszi politikai cam-

pagne mutat. 

Az ősz egyébbként is a legtermékenyebb 

társadalmi munka évadja Mintha a nyári 

pihenő folytán felfrissült és megfeszült eWík 

keresnek a kiegyenlítődési, nagy lendülettel 

és hatalmas energiával indul meg az emberi 

cselekvés minden ágazatában a munka. Hogy 

ugy mondjuk, ekkor a legintenzívebb az a 

küzdelem, melyet az emberiség a maga élete 

céljaiért folytat. 

E küzdelmekből a »Magyar Hírlap» bő-

ven kivette és kiveszi a maga részét. A poli-

tikai, gazdasági és társadalmi harcok hű kró-

nikusa ez az újság. Nap-nap után beszámol 

mindenről és magyar politikájával, ame-

lyei tízenhét éven ál követett megtántoritat-

hal lunul ' nemcsak krónikási lisztének tesz 

eleget kanem ellenőrzi megkritizálja is az 

eseményeket. Bő és megbízható iuformációi 
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teszik lehetővé, hogy ennek a kötelességének 

megfelelhessen. 

A jövőben is rendelkezésünkre allanak 

ezek a hírforrások ugy a politikai, mint min-

den más téren. A Magyar Hírlap pontosan 

és lelkiismeretesen ad hírt minden bel- és 

külföldi eseményről. Saját tudósítói vannak 

az ország minden nagy városában s a kül-

földi metropolisokban. Helső munkatársai 

a magyar hírlapirás elösmeit kitűnőségei! 

miuden szenzációsabb eseményről a maguk 

helyszíni tapasztalatai révén adnak számot. 

Aiportjaink színesek, kimerilők és minde-

nekfelett! igazak. Hovataínk mindent fel-

ölelnek s minden felől pontosan tájékoztal-

ják az olvasót. 

A pontos hírszolgálat mellett pedig bő-

ségesen gondoskodunk a mulattató és tanító 

olvasmányokról is. Tárca-rovatunk elsőrangú 

a Tudományos csevegés és Apró szenzációk 

cimti rovatok tanulságosak. Szórakoztatnak: 

a Társaság, a Séta a színházak körül, a Min-

denféle a folyosóról, és más hasonló rovatok. 

Húsvétkor és karácsonykor külön meg-

lepetésben részesülnek olvasóink. Most hús-

vétkor a pompás Mesés Albumot küldtük 

szét; karácsonykor a fényes kiállítású Album 

naptárt kapja meg minden előfizeiő. 

A Magyar Hírlap előfizetési ára: egy 

hónapra 2 K. 40 fill. két hónapra 1 K. 80 fill. 

negyed évre 7 K. félévre 14 K. egész évre 

28 korona. 
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Szentes város polgármesterétől. 

11047/1907. 

Hirdetmény. 
Értesíttet ik ;i közönség , hogy a 

város i viri l is képv ise lőknek az 1008 

évre öss/.cál l i lott névjegyzéke, a f. 1007 

évi szept. h ó 30 nap já tó l kezdve 5 nap i 

közszemlére , Magyar J ó zse f tanácsnok-

nak a Jurenák-fé lc házná l l évő h iva ta l i 

helys iségében ki van téve, aho l azt 

b á rk i is megtek in tke t i s az el len a 

m o n d o t t i dő alatt , ugyano t t felszólam-

lással élhet. 

Szentes, 1007 évi s zep tember 27. 

Dr. MÁTÉFFY 
polgármester 

Kiutazás m ia t t egv jól betan í to t t , 

* k Ó I - \ I X M I « 

— o lcsó á ron e ladó. — 

C ím a k i adóh iva ta lban . 

0. szám 

liővy I I d i r i k 
I. t . 199 sz . Hoffer-fé le háza és S z a b ó 

M ih á l y téglagyára mel le t t lévő ház i 

fö ldje k e d v e z ő fe l té te lek me l le t t e l a d ó . 

— Értekezni lehet a tu la jdonossal . 

Rövid és velős! Felárban 
i t X i l A jet>yzékbeii felsorolt 

i ' l iH l i árak szerint egyes darab 

vételnél is mindent szállítunk önnek. Kz ál-

tal kerékpárok 80 koronában. 114 koronától 

kezdődően teljesen vámmentesen a magyar 

szállítóhelyekre. Szabadon futó 4 koronával 

drágább. Multiplex-kerékpár 6 évi írásos jótá-

las mellett. Hajtány l K. 80 f., 5 K. 20 f. és 

5 K . 00 f. Tömlő ¿ K., K. Ul f. és 1 K. 20 f. 

irásos jótállással Nyereg 2 K., lábbszivattyú 

1 K., kónuszok. tengelyek és a többi minden 

rendszer szerint bámulatosan olcsó árban. 

Diszcs árjegyzék ingyen és portómentesen. 

Cgvnökök alkalmi eladásra is kerestetnek. 

Mellékjövedelem. J | « . l í l | » l e * 

21 kerékpái ipar. 

Be r l i n 469 . G i t s ch í ne r s t r a s se 15. 

EI a d © 
Fábiánban, a Kórógy csárda 
közeiábon 8 tírb. hízónak való 
süldő. — Értekezni lehet e 

lap kiadóhivatalában 

l l w r v á d i V i k l o r i i é 

Nö i r u h a v a r r ó n ő lakásá t B u d a p e s t r ő l 

S z e n t e s r e f i thelyezve e lvá l l a l minden-

n e m ű nő i r u h a k é s z í t é s t , a legú jabb 

angol ós francia d iva t szer int a legju-

t á nyosabb ár mel le t t . L e á n y o k a t varrás 

és szabás t an í t ásá ra felvesz. L a k i k I. 

t i z e d 413 s z á m . 

l l c i l r i r l D . N i K N e f 

II. t. 600 sz. háza (jelenleg keményítőgyár) 

üzleti berendezéssel vagy annélkül jutányos 

8 áron eladó. 

B á l n á é l i á / . 
Madarasi Papp Lajos II. t. M I szánni 

háza eladó. Értekezni lehet a helyszínen 

a tulajdonossal. 

w 
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KÖNYVNYOnbfl , KÖNYV- ÉS MtRLflPKIflbÓHlVflTflL 

V f l J b f l B Á L I N T U T Ó b f l 
K O S S U T H - T É R S Z E N T E S . R F : P B É R M f l Z 

Ajánlja a mai kor igényeinek teljesen megfelelően berendezett 

K Ö N Y V N Y O H b Á J Á T 
ahol a legjutányosabb Arakért készülnek minden néven nevezendő könyv-

nyomdai munkák, úgymint: névjegyek, e jegyzési tudósítások, lakodalmi 

és báli meghívók, (több szinü nyomással is) levelpa^irok es borítékok, 

számlák, üzleti kártyák, gyászjelentések, szalagaranyozasok, városi* 

megyei, társulati és pénzügyőri rovatolt mnnkák, takai ekpénztári nyom-

tatványok stb a legizlésesebb legszebb kivitelben 

Ajánlja továbbá a kiadásában hetenként háromszor megjelenő 

„vV>/y K N T I v ^ T I v A I >"-( > T 
melynek előfizetési ára he yben : egy evre 10 korona, vidéke^ '2 korona, 

hiideteseket, valamint nyíltért közlemenyeket kellő díjszabás szerint számit 
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