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Városatyák választása. 
— Február 26. 

Szentes város képviselőtestülete 50 
lapjának hat éves mandátuma az idén 
lejár, szóval ebben az esztendőben a város 
közönsége város atyákat fog választani. 
E'től a választástól valami nagy idő nem 
választ már el bennünket, mert hihető, 
ho^y egy hónapon belül meg tesznek tartva 
Nem hiába való t e h ü , ha már most tollra 
veszi az ember a dolgot s a városatya 
választások kérdésének iranyitá>ához szol-
gáltat néhány figyelemre uiétió iidatot. 

Nagy hiba volt és nagy hiba lesz min-
denkor ha egy-egy város tanácskozó ter-
mét olyan elemek töltik meg, vagy nincs 
érzésük a közdolgok intézéséhez, vagy pe-
dig bizonyos ellenszenv vezeti őket egy és 
más kérdéssel szemben. A mi városi kép-
viselőtestületünkről ugyan ezt legalább is 
ebben a rideg formában nem ál l i that juk s 
amiképen a gondolat felvetődik az, hogy 
a városatyák megválasztásánál két főszem-
pont érvényesüljön : 

az egyik, a város jól felfogott és 
meggondolt érdeke, 

a másik, hogy a város tanácskozó 
termébe ne akarat nélkül mozgatható, haj-
lítható bábok kerüljenek hanem komoly 
férfiak, akik minden egyes kérdésnél tud-
ják és ismerik azokat a korlátokat, ame-
lyek között a közügyek intézésének mo-
zogni kell. 

Ez a t a két szempont, két irány elv, 
amelyet követendőnek találok. 

Az első a város jól felfogott és meg-
gondolt érdeke. 

Egy ujabb hat esztendős ciklus előtt 
áll a város élete. 

Ezt az u jabb hat esztendős ciklust 
szeretném én s azt hiszem szeretné en-
nek a városnak minden tiszta fővel és 
becsületes lélekkel gondolkozó polgára a 
fejlődés és előrehaladás korszakalkotó ide-
jének látni. Tagadhatat lan tény, hogy a 
egutóbbi CIKIUS sem volt a slagnálas kor-

szaka ; de más «»Idalrul ep n n ost van 
i t a legfőbb id ' je ¡ innak, ho^ y a var 
további IriJ^fcttvfcn^ .r nyt p ui^ ,-gy 
seges irányi aüju i* s warusUiik fejlődésé-
hez es szolgaita.ssunk uiodoi a kozjovedel-
meknek a közterhek emelése nélkül való 
fokozásához. 

Ide vonatkozólag történlek kísérlete-
zések a múltban ; de eredménytelenül — 
most nem kísérletezni kell, hanem már 
cselekedni. 

fis a cselekvés feladata : a város kép-
viselőtestületére nehezedik. 

H*t esztendő a vítros eletében jófor-
mán semmi. De ez alatt a semmi idő 
alatt előre lehet vinni egy-egy város dol-
gát óriási lépésekben s viszont tönkre le-
het tenni annyira, hogy évtizedek hosszú 
ernyedetlen munkássága szükségeltetik a 
rendbe hozatalhoz. 

Az érdekek ezer félesége mozdul meg 
ilyenkor. És ezekkel az érdekekkel szá-
molni kell — az kétségtelen; De még 
egy felől a közélet intézésében a privát 
érdekeknek bele szólása nem lehet, addig 
Szentes város közönsége a múltban min-

denkor jelét tudta adni annak, hogy poli-
tikai jogával élni mindig a közérdek igazi 
védelmében szokott s ez a múltból vett 
tanúságtétel már eleve kizárja azt, amitől 
legjobban félni lehetne, hogy Szentesen is 
egy-egy klikk kerüljön hatalomra, amely 
azután saját önző céljaira, a saját érde-
keinek istápolására tudná felhasználni a 
képviselőtestületet a város érdekeinek ro-
vásara, a köz romlására. 

Mert >.¡111) alan helyen a klikk rend-
s r a/, úr S ¡»<>gy minő veszedelmes kö-
ve >ezm nyei ehetnek az ilyen klikk ura-
lomnak arra aliiihatnék ide ezer és 
e/ er példát De szükségtelennek latom ; mert 
hiszen Szentesen ilyen klikkek nem is lé-
teznek. Legfölebb egyes kérdéseknél alakul 
ki minden tendenciózus szervezés nélkül 
egy-egy csoport. Ez is helytelen ugyan; de 
ilyen kialakulás nélkül nincsen semmi féle 
erkölcsi testület. 

Van azonban egy veszedelmes tünet, 
amelyet nem akarok elhallgatni sőt ráirá-
nyítom a figyelmet azért, hogy az u j kép-
viselőtestület megalakulásánál ez a szem-
pont épen ne érvényesüljön. A felekezeti 
kérdés ez. 

Szentes városában a felekezetek bé-
késen megfértek egymás mellett, sőt békésen 
megférnek ma is, és a közügyek intézésé-
nél minden untalan fölveti már a fejét a 
felekezetieskedés. Hogy a közügyek intézé-
sénél, vezetésénél mennyiben bir értékkel 
ez a dolog azokra bízom, akik előtérbe 
n y o m i á k : de megállaoitom hogy semmi 
esetre sem lehet jó hatása a közbékességr«-

USZENfEíií LAP" TÁRCÁJA. 
Bolesz. 

Irta: Uorkl j \ a x i i n . 

ligy ismerősöm egy szép napon a kö-
vetkezőket beszélte el nekem: 

Mikor még Moszkvában diák voltam, 
megtörtént egyszer, hogy amolyan nok egyike 
mellett laktam akik — Hiszen értesz engem. . . 
Lengyel nő volt és Teréznek hivták. A ma-
gas növésű, erősen barna arcú, fekete, össze-
nőtt szemöldökű leánynak arca oly nagy és 
durva volt, mintha baltával faragták volna ; 
valósággal borzalmas hatással volt rám sötét 
szemének tisztán állatias fénye, mélv nagy-
bőgőhöz hasonló hangja, kocsis tempója, 
egész tömör, izmos alakja. A padláson lak-
tam s ajtaja az enyémével szemben volt. 
Sohase nyitottam ki ajtómat, ha tudtam, hogy 
otthon van — ami természetesen csak rit-
kán fordult elő. Néha — néha a lépcsőn 
vagy az udvaron találkoztunk. Ilyenkor 
rammosolygott, amely mosolyt én kéjsóvár-
nak és cinikusnak tartottam. Többször ré-
szegen is láttam, meredt szemekkel, kóco-
san különösen undorító mosolylval . . . 
Ilyenkor rámkiáltotl: Jónapot panye diák! 
s oly egyiigyiien mosolygott hozzá, hogy 
utálatom csak növekedett. Hogy ebektől a 

találkozásoktól és üdvözlésektől megszaba-
duljak, szívesen lakást cseréltem volna de. 
szobacskáni oly kedves volt ablakából nagy 
és szabad a kilátás s az utca oly csöndes 
és nyugalmas . . . Így hát tűrtem tovább. 

Ekkor egy reggel, mikor éppen ágyam-
ban hánykolódtam, miközben valami okot 
kerestem, hogy ne kelljen az egyetemre 
menni, — kinyilik az ajtó s a küszöbről az 
az utálatos Teréz bekiáltja: 

— Jó reggelt, panye diák! 
— Mit akar? Kérdeztem. Rápillantok 

arckifejezése zavart, kérő . . . Nem ugy mint 
máskor. 

— Nézze, panye . . . Valamit . . . sze-
retnék . . . kérni . . . Ne utasítson vissza. 

Fekszem, hallgatok s magamban mor-
fondírozok : Aha merénylet az ártatlanságom 
ellen! Sem több, sem kevesebb! Állj ellent, 
szivem 1 

— Tudja levelet kell irnom . . . haza, 
mondja és hangja olv könyörgő, oly szelid 
és félénk . . . 

— Vigyen el az ördög, gondolom. Hát 
nem bánom! — fölkelek az asztalhoz ülök 
papír után nyúlok s azt mondom : 

— Jöjjön ide, ül.ön le és diktáljon! . . . 
Az asztalhoz jön, óvatosan leül a székre 

s bütilerhelt arccal rám néz. 
Nos? . . . Kinek szóljon a levél? 

— Kasput Roleszlávnak, Szvcncsaniban, 
a városi vasnt mellett. 

Édes jó Boleszom! . . . Egyetlen szi-
vecském! . . . Drága szerelmem . . . A szent 
Szűz óvjon és vezéreljen minden utadon ! . . . 
Aranyos szivem miért nem írtál oly soká 
búsuló galambocskádnak, Terézkédnek ? . . . 

Majdnem felkacagtam. Búsuló galam-
bocska ilyen hosszúságban és ilyen öklök-
kel! S azonfelül oly fekete arccal, mintha a 
galambocska egész életében kéményeket 
söprött és sohasem mosdott volna! . . . 
Csak nagy nehezen fojtom vissza a nevetést 
s tovább kérdezem : 

— Ki az Bolesz? 
— Bolesz, panye diák, a vőlegényem. 
— A vőlegénye ? ! 
— Igen, miért csodálkozik e fölött any-

nyira ? Hat nekem, egy lánynak, nem lehet 
vőlegénye ? 

Ó — egy leány ! . . . Kitűnő! 
— Persze, persze! . . . Hiszen sok min-

den történik ! Es — mióta a vőlegénye ? . . . 
— Hatodik éve". . . 
Ohó, gondolom. 
A levél elkészült. Oly gyöngéd szerel-

mes levél, mondom magának, hogy szíves 
örömest cseréltem volna azzal a Boleszszel 
— ha a küldője nem ez a Teréz volna, ha-
nem mas valaki — kisebb, kedvesebb. 

;Folyt, kov) 
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és a közügyek helyes mederben való ke-

Rövid vázlatba ezek a dolgok azok, 
amelyeket figyelmen kivül hagyni nem le-
het és nem szabad a városatyák választása 
alkalmából. Speciális részlet kérdésekre én 
kitérni nem akarok, mert pártoktól és em-
berektől teljesen függetlenül állva, tisztán 
a közérdeket keresve irtani ezt a cikket 
Nem is figyelmeztelőképen, csak azért, 
hogy a sajtó is adjon már hangot a vá-
rosatya kérdésről s foglalkoztassa a kö-
zönséget vele. 

Ne keressünk hibákat a múltban és 
szemrehányásokat se tegyünk ; de a jövőre 
nézve kerüljük a hibákat. Eh ez pedig erő-
teljes képviselőtestület kell. 

Egy, aki érdeklődik. » , 

Változtatás nélkül adjuk ezt a cikket 
amelyet irója mint maga mondja, azért 
irt, hogy a sajtó is foglalkoztassa már a 
közönséget a városi képviselő választások-
kal. Leadjuk azért is, mert fejtegetéseivel 
csaknem teljesen megegyezik a mi néze 
tünk is. Mert tény, hogy a képviselőtestü-
let meg alkotásánál az első elv : a város 
érdeke. Minden más ezután következik. 
Csak az a kérdéses, hogy ki, hogyan kép-
zeli a város érdekeinek szolgálatát. Ebben 
már egészen más uton haladunk, mint a 
cikkiró, noha ő erre ki sem is tér. 

Néha bizony jó a múltról is fölleb-
benteni a fátyolt. Jó eszköz ez arra, hogy 
a hibákat elkerülhessük. 

Szerk. 

Városi közgyűlés. Szentes város kép-
viselőtestülete a ez évi mareius hó 2-án és 
esetleg következő napjain délelőtt 9 órakor 
kezdődőleg a Kurcán-tuli tanácskozó terem-
ben rendes közgyűlést tart. — Tárgvsorozat: 
I. Az esküdtképes polgárok 11)09. évi lajst-
romának egybeállítására küldöttség válasz-
tása. — 2. Az utibizottságba ."> tag választása. 
— 3. A niuukasscgélyalap véleményező bi-
zottságának megalakítása. — 4. Tanácsi elő-
terjesztés a polgári leányiskolának állami 
kezelésbe leendő átadása ügvében. — 5. Ta-
nácsi előterjesztés a szentesi' kir. járásbíró-
ság részére építendő épület ügyében. — ti. 
Tanácsi előterjesztés a kiséri foúteának mű-
úttá leendő kiépítése ügvében. — 7. Tanácsi 
előterjesztés a külterületen építendő »S űj 
tanyai iskola helyének mcgallapitasa s a/. 
Iskolák felépítésére a versenytárgyalási hir-
detmény kiboesájtása iránt. ' 8. Burián La-
jos és társai zsupszigeti birtokosok fölebbe-
zése az 1590/1908. sz. tanácsi határozat egy 
része ellen. 9. Huínágel Jakab volt városi 
állatorvos fölebbezése napidijainak kintalasa 
ügyében. 10. Xyugdijválas/tmány javas-
lata özv. Tóth (iyuláiié végkielégítése ügvében. 
II. A városi szülésznők kérelme fizetésük 
megjavítása iránt. 12. Pápa város körle-
vél»' a fogyasztási adók átengedése ügyében 
a képviselőházhoz kérélem intézése iránt. 
13. Sípos Lajos és érdektársai kérelme artézi 
kút fúrására köztérátengedése iránt 11. 
(.vámpénztari számadás az 1907 évről. 
1.1 Remzső Sándor illetőségi ügve. Paksi 
Mátyás illetőségi ügye. Jegyzőkönyv hite-
lesítő bizottság valasztása. 

líJHOiWSAíiOk. 

A gyermekért. 
FVbruAr 2f>. 

. . . Csak egyre kérem kicsit csendesen, 
ép most sztinv:idt el, lássa, gyermekem . 

. . Nem, ne zavarja, nem, ne nézze meg, 
Nem engedem, Szegényke nagybeteg, 
— Orvost, minek ' Hogy elgyötörje tan 

Úgysem segít rajt semmi tudomány. 
Kis, vánnyadt teste hitvány, nyomorék, 
hat éves már és nem tud'járni még 
és nem beszél, csak mam-maiii-ma hebeg, 
de én megértem pici szentemet. 
. . . Igen. Az apja, Az ívott nagyon. 
Most három éve verték ép agyon, 
Duhajkodott. Es most magam vagyok. 
. . . Dolgozni . . . gyárba ?! . . . Dehogy jár- . 
Idegenekre bízzam esteiig, . [hatok, 
akik utálják, tán meg is verik!? 
. . . Piszkos kenyér?! . . . Tudom elösmerem 
de gyermekein van, uram gyermekem! 

• * 

Mit, egy arany? Csak ugy — s tovább siet" 
Nézzen rám nézz rám, nem kellek neked 
Hát rut vagyok már, megrémültem-e, 
Pettyhiidt a böröui, ráncokkal tele ? 
Mondd, szólj, beszélj! Meglátszik testemen 
harminc év nyomora ? Oh Istenem' 
gyötrelmes gondok jótét éjjelén 
hányszor rettegtem ezt a percet én, 
hogy mint a karvaly csap le rám a vénség, 
s mögötte árnyként, feketén, az éhség ! 
Nem kell a pénzed! Vedd! Nem koldulok1 

De térden kérlek, lásdd — tiéd vagyok, 
végy engem ingyen, óh, csak azt ne mond, 
hogy nem kívánsz, hogy rúttá tett a gond. 
A gyermekért ! — Isten majd meg tizet 
Ölelj meg! L'gy ! Tied vagyok, tied I 

Szilágyi Ferenc. 

- Személyi hír. Dr Molnár Jenő hol-
nap — csütörtökön — este Szentesre érkezik. 

— Gyűlések a megyén. A vármegyei 
állandó választmány csütörtökön délelőtt 9 
órakor, a törvényhatósági bizottság pedig 
pénteken délelőtt 10 órakor tartja ülését dr. 
Kelemen Béla Wisjfún elnök lésével. 

Az ünnepelt ipartestületi elnök. A 
szentesi ipartestület szép ünneplésben része-
sítette tegnap — kedden — délelőtt elnökét 
Rác/. Zsigmondot abból az alkalomból, hogy 
élete 50-edik évéi betöltölte. Az ipartestület 
elöljárósága testületben jelent meg Hácz 
Zsigmond lakásán, ahol az érdemes elnököt, 
aki iminar nyolc esztendőt töltött el az 
ipartestület élén, Korsón Tóth Sándor ipar-
testületi jegyző üdvözölte, kifejezést adva 
annak a meleg ragaszkodásnak és szeretet-
nek, amelylyel az ipartestület elöljárósága 
érez elnökével szemben Hácz Zsigmond 
meghalva mondott köszönetet az üdvözlésért 

Hácz Zsigmondod különben ismerősei, 
tisztelői és barátai köréből többen keresték 
fel s fejezték ki előtte jókívánságaikat. 

Arady Kálmán állapota. Arudy Kál-
mán rendőrfőkapitány állapotában, tartós 
ugyan a javulás: de kezelőorvosa dr. Uibos 
Endre véleménye szerint még további három 
havi szabadságra van szüksége, hogy lelje-
Nen felüdülhessen és hivatala vezetését át-
vehesse. 

Koppányi Gyula csabai lelkész. A 
szentesi református egyház tehetséges liatal 
segéd lelkészét Koppányi C.yulat a békéscsa-
bai református egyház három más palvázó-
val szemben .VI szótöbbséggel lelkészévé va-
laszlotla meg az elmúlt vasaruap. Koppányi 
Gyula közel hat éve működik mar Szentesen 
Futó Zoltán lelkész mellett s itteni műkö-
dése és rokonszenves egyénisége altal kiér-
demelte a szentesi reformátusok szereletét 
Távozása tehát ebből a szempontból veszte-
ségnek mondható: de a veszteség érzetével 
egyenlő az őszinte öröm is, hogy megérde-
melt előrehaladásban részesült 

Kisbirtokosok és felesszántók. Va-
sárnap délután két órakor az első 48-as kör 
nagytermében népes értekezletet tartottak a 
szentesi kisbirtokosok, felesszántők és föld-

< bérlők. Az értekezlet, amelyen Sxabó János 
| földmives elnökölt, kimondta a közös bajok 
I orvoslasa érdekéből a kisbirtokosok, teles-

szántók és földbérlők szövetségének« meg-
alakítását, majd elfogadta Szabó János indít-
ványát. mely szerint egy 1200 [>öles holdért 
ezután csak 20 korona évi haszonbért fog-
nak fizetni. 

— A bűnös Szentes. A rendőrség kimu-
tatása most készült el Szentes város mint 
évi bűneseteiről. K szerint az 1907. évben ha-
tóság elleni erőszak 7, pénzhamisítás 5, ha-
mistanuzás 2, hamiseskü 1, szemérem elleni 
bűntett 1, rágalmazás 2, becsületsértés 34, 
ember élete elleni bűntett 10, súlyos testi 
sértés 12, könnyű testi sértés 28, magánlak-
sértés 6, lopás 168. rablás 3, zsarolás 7. sik-
kasztás 24, jogtalan elsajátítás 5, orgazdaság 
1, csalás 22, hűtlen kezelés 2, okirathamisitás 
3, csalárd bukás bélyegesonkitás, más va-
gyon rongálás 12, tűzeset 39. közveszélyfi 
megrongálás 1, kuruzslás 1, távírda rongálás 
1 esetben fordult elő Szentesen. 

Temetés. Hétfőn délután temették 
el mély részvét mellett Sarki Molnár Antal 
gazdálkodót. * koporsót családja-; és kiter-
jedt rokonságán kivül a jó barátok tisztelők 
és ismerősök nagy számmal vették körül. 

— Városi bál Csak pár nap választ 
már el bennünket szombat estétől, amikor 
a városi bál lesz. Az utolsó napokban mind 
fokozottabban megnyilvánuló nagy érdeklő-
dés tanúsítja, hogy fényben és hangulatban 
egyaránt kiváló mulatság lesz a városi bál. 
A rendezőség a hölgyeknek szánt kedves 
meglepetésen kivül a színház terem fényes 
díszítésével is meg fogja lepni a nagyközön-
ségei A rendezőség lagjai egyébként újból 
felkéretnek, hogy jelvényeik áivélele végett 
lehetőleg korábban legyenek szívesek a 
pénztárnál jelentkezni. 

— Családi eset. Mészáros Antal cipész 
iparos feljelentést tett az anyósa ellen élet-
veszélyes fenyegetés miatt. Az eset előzmé-
nyei Mészáros előadása szerint ezek : Mészá-
rost a felesége anyósa özv. Vidn Szűcs La-
josné biztatására több ízben ott hagyta már. 
Legutóbb ismét eltávozott a háztól és haza-
ment anyjához. Mészáros elment anyósához, 
hogy feleségét visszahívja. Alig tette be 
azonban a lábát anyósa házába Vidáné re-
volvert vett elö s lelövéssel fenyegette vejét. 
Mészáros kicsavarta a kezéből a töltött fegy-
vert s beszolgáltatta a rendőrségre. Az eljá-
rást megindították Vidáné ellen. 

— Veszedelmes baleset. Biró Gábor 
gazdálkodó vasárnap reggel a Delelő csár-
dában borozgatott. A csárdából hazafelé 
menet fölbukott az. uton és pedig olyan sze-
rencsétlenül, hogy a pipa csutora a torkába 
szaladt és beletört. A szerencsétlenül járt 
embert hazaszállították, ahol a gyors orvosi 
segítség a további nagy veszedelemtől meg-
mentei te. 

Vásár Csongrádon. Csongrádon a 
téli vásárt február 29-én és március 1-én 
fogják megtartani. Vészmentcs helyről min-
den féle állat felhajtható. 

— Hamis pénzek a forgalomban, l ' jab-
han ismét sok hamisított t, 2, és 5 koronás 
kerül forgalomba. A napokban néhány hi-
székeny és járatlanabb embert be is csaptak 
már vele A hamis pénzek a rendőrségre 
kerültek s a nyomozást már megindították. 
Figyelmeztetjük a közönséget, hogy ezekre 
a pénznemekre különös gondot fordítson 
nehogy hamisítványokhoz jusson 

Hirek az anyakönyvből, Febr. 22 2.Y 
Eljegyeztettek Molnár Lajos Dóci Juliánná-
val, Kajtár Lajos Patkós Lídiával, Keresztes 
Nagy Imre Erdei Eszterrel. — Házasságra 
léptek Papp Antal Fazekas Zsuzsánnával, 
I örök László Frilegyik Erzsébettel, Ecseri 

Imre Tőröcsik Erzsébettel, Mészáros Karoly 
Czakö Máriával, Gombos Ferenc Gránicz Má-
riával, Gránic József, Pápai Rózával, Kátai 
Pal Imre Szabó Erzsébettel, Török László 
Bugyi Erzsébetlel, Kovács Imre Táci Szabó 
Zsuzsánnával. Születtek Csiger István 
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Csendes János, Félegyházi Török Anna, Szé-
kely László, Kovács Imre, Lakos Imre, Deb-
receni Kiss Zsuzsánna. — Elhaltuk : Takács 
Mária 20 éves, Sarki Molnár Antal 53 éves, 
Koncz György 87 éves, Szabics Imre 2 éves. 

Irodalom. 
(•) A „Vasárnapi Újság" február 23-iki 

száma érdekes képei között bemutatja Ke-
nessy Béla, az uj erdélyi ref. püspök arcké-
pét, Thorwaldsen, a hires dán szobrász l'őbb 
műveit, részleteket a régi Budapestről, Neog-
rádi Antal művészi rajzát, a Rákóci siremlék-
pályázat nyertes terveit. Szépirodalmi olvas-
mány: Rákosi Viktor regénye, Jakab Ödön 
verse, Gyarmathy Zsigáné elbeszélése, Fogaz-
zaro regénye, tárcacikk a londoni nyomor-
tanyákról. Egyébb közlemények tárcacikk a 
hétről, természettudományi cikk, s a ren-
des heti rovatok irodalom és művészet Köz-
intézetek egyletek, Sakkjáték, Képtalány Egy 
veleg stb. «Vasárnapi 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 két korona 11) fillér. 

Nyilttér.*) 
A ki 

az Üstökösre I évre 12 koronával most elő-
fizet : 

ingyen kapja 
az Üstökös 1907 évi teljes bekötött évfolya-
mát. (000 oldal kép, éle, tárca stb.) 

Az újév óta megjelent számokat ingyen 
utána küldjük. 

Az „Üstökös" kiadóhivatala, 
Budapest, V. Szabadságtér II. 

• E rovatban küzlöttekérl nem vállal felelősséget 
a szerkesztő 

A magyar tengerpart es Abbazia. 
A tavasz beáltával és nyáron a magyar 

közönség tömegesen keresi fel Abbáziát, 
nem gondolva arra, hogy a divattá vált szo-
kás Magyarország számára mily nagy köz-
gazdasagi kárt jelent és hogy az ellenünk 
zuduló ellenséges áramlatban csak az eset-
ben vagyunk képesek állami létünket fen tar-
tani, ha minden téren összetartva, a haza 
kicsije és nagyja a magyar állam közgazda-
sági fejlődésén munkálkodik. A közérdek 
szempontjából szükségesnek véljük ennél-
fogva a hazafias magyar közönséget egy pár 
számadattal az emiitett közgazdasági kárra 
figyelmeztetni. 1000. évben Abbaziának 38000 
látogatója volt és e nagy kontingensből 20000-
nél többet Magyarország szolgáltatott. Fejen-
ként csak 300 koronát számítva már 6000000 
koronát tesz ki az összeg, mellyel ez uton 
a magyar közönség Ausztriát gazdagította. 
Ezzel szemben a sokkal előnyösebben fekvő 
és jobb klimatikus viszonyokkal rendelkező 
Cirkvenica különösen ősszel és tavasszal a 
magyar közönség által elhagyatva, a szép 
Adria haniupipőjeként szerepel és az ott 
lévő kizárólag magyar vállalatok kitéve Abbá-
zia nyomasztó konkurrenciájanak és a hor-
vátok elllenséges indulatának, csak ktizködve 
tudják fentartani magukat; az eléggé látoga-
tott rövid nyári saison ugyanis a költséges 
modern berendezések fentartására nem elég-
séges. I 

Különös, hogy épen akkor, amidőn 
Cirkvenica Abbaziával szemben a legnagyobb 
előnyökkel rendelkezik t. i. télen, ősszel és 
tavasszal a magyar közönségbe helyet kerüli, 
Cirkvenicán az év ez időszakaiban mindig 

2-3-ka l melegebb van, de a hely leglőbb 
előnye, hogy száraz és pormentes. Az 1300 
m. magas Monté Maggiore aljában fekvő 
Abbazia ugyanis, a hová e nagy hegy összes 
nedvessége leszivárog, az említett évadokban 
annyira nedves, hogy e helyet egy jól ala-
pozott rheuma nélkül kevés ember szokta 
elhagyni. 

Szintén megfoghatatlan, hogy a hazafias 
orvosi kar e körülménnyel nem számolva, 
a magyar betegeket tömegesen Abbaziába 
irányítja. Ugy látszik, hogy az osztrák lapok 
dicshimnuszai és az abbaziai vállalatok rek-
lámjai elég erősek, hogy a közönség szeme 
előtt még a Monté Maggioret is eltüntessék. 

Megfelelő kényelem és jó ellátás sem 
hiányzik Cirkvenicán. Az elmúlt évben ugya-
nis 600000 korona magyar tőkével egy uj 
nagy magyar vállalat, a »Miramare« szálló 
létesült, ahol olcsó árak mellett a legfoko-
zottabb igények is kielégítést nyernek. A 
szátló kiválóan felszerelt vizgyógyintézettel 
van ellátva és gyönyörű berendezésének 
minden darabja a magyar ipart és műízlést 
dicséri. 

Nem mulaszthatjuk el ez alkalommal 
tájékozás végett szintén kiemelni, hogy a 
Horvátországban szedett állami adók 00«/,-a 
a magyar kincstár javára esik és hogy Cirk-
venica horvát lakossága jól telfogotl saját 
érdekében magát a horvát túlzók politikai 
tüntetéseitől mindig távol tartotta. 

Mit ér a tulipánmozgalom, mit ér a 
tulipánmozgalom, mit ér a nemzeti irány 
fellendülése, ha az nem tényekben, hanem 
csak szavakban nyilvánul meg 9 

A kis méltóságos asszony. 
— Regény. -

Irta: Sima Júlia. 
Folytatás. 

Az ügyvéd mit sem látszott törődni 
Holló jelenlétével. A leány ágyához lépett 
és hozzá lehajolva gyöngéd hangon tuda-
kolta : 

— Hogy érzed magad édes gyermekem ' 
Nem tudom papa. Talán beteg va-

gyok. A fejem ugy szédül. Pedig már az 
előbb egészen jól éreztem magamat 

Gelléri akit bosszantott a Holló jelen-
léte, folytatta látszólagos apai szeretetét. 

— Már pedig édes kis leányom ne légy 
beteg, mert a gróf urnák ezzel szomorúsá-
got okozol. 

Adél nem felelt. Lehunyta a szemeit. 
Holló látta, hogy Gellérinek terhére van az 
ő ott léte, jobbulást kivánt a betegnek és 
hozzá tette: 

— Gyógyuljon meg Adél, az én végte-
len örömömre! 

Ezzel, ugy hitte, vissza adta az apa ál-
tal okozott bosszantásokat, és nagyon nyug-
talan lélekkel, elbúcsúzott. 

Gellérinek éppen csak erre volt szük-
sége. Most már egyedül van a leányával, 
lehet vele beszélni. Nem is akart egy percet 
sem elveszteni. Leült a beleg ágya szélére. 

— Adél — kezdi és megfogja a leány 
kezét — légy őszinte hozzám. Feleségül 
akar venni léged ez a fiatal ember ? 

A leány sápadt arca lángba borult és 
nehezen tudott felelni 

— Minden valószínűség szerint papa. 
Az ügyvéd szemei haragosan villogtak 

e szavak hallattára. 
— És te ? — kérdé türelmetlen hangon. 
A leány első percben megijedt atyja 

haragos tekintetétől. Nem tudta mit mond-
jon. Majd, hirtelen feltámad lelkében a hiúvá 
tett nő bátorsága. Szinte gúnyos hangon vá-
gott vissza : 

Van valami kifogásod a házasság ellen? 
— Van-e? — mordul fel Gelléri. — 

Igenis van. 

Adél most már még bátrabb lelt. Gú-
nyos mosolylyal nézett a haragos ember 
szemei közzé: 

— Szabad tudnom? 
Gelléri csak ugy remegett a dühtől. 

Egy leány, kit az ég annyi külső szépséggel 
ruház fel, az hajlandó egy városi főjegyző 
neje lenni; pedig már gróf is van meghó-
dítva! Az ügyvéd ur ezt egyenesen halálos 
véteknek tekintette. Bár mint fel volt is há-
borodva, nem akarta azt mutatni. Csellel 
könnyebb célt érni mint az ö&szinteséggel 
Ez a gondolat vezérelte és éppen azért gyön-
géd akart lenni. 

— Szabad Adél. Felel nyugodt hangon, 
szabad tudnod az én kifogásaimat. 

A leány figyelmesen nézett reá, ő pedig 
beszélt. Ravaszság és kiszámitottság volt min-
den szava nagyravágyás és pénzvágytól ve-
zérelve. Adél hallgatta : 

— Gyermekem. Te még igen ifjú vagy 
arra, hogy a sorsodat, önállóan intézd. Ne-
kem, a te szerető apádnak, őrködnöm kell 
feletted. Ugy látom, te, arra szerencsétlen 
gondolatra jöttél, hogy ennek a senkinek 
nyújtsd a kezedet. Én nem ellenzem. Csupán 
arra figyelmeztetlek, hogy a te fényes jövő-
det kár, sőt bűn volna igy tönkre tenni. Gon-
dolkozzál okosan. Tekintetes asszouynak 
született egy ilyen leány mint te? A város 
a megye, sőt az ország legszebb, legszere-
tetremeltóbb leánya, egy városi főjegyző 
neje legyen? 

Te, aki már is grófot hódítottál meg 
te, tekintetes asszony légy ? Gelléri elhallga-
tott és fürkészve nézett a leányra, aki kipi-
rult arccal, hiúságtól fénylő szemekkel te-
kintett reá. Adél már ismét teljesen az apja 
befolyása alatt állott. Nem mindig a jóság, 
gyakran csak a gyávaság teszi az embert 
tartózkodóvá. Adélt is csupán a gyávaság 
vezérelte, minden atyja kecsegtető szavaira 
igy felelt: 

— A kifogások, engedj meg, nem va-
lami erősek. És ugyan mi lehet akár nekem 
akár neked, a biztosíték arra, hogy én grófné 
lehetek ! El re felelj papa : 

Nem kellett kétszer megkérni. Felelt 
Gelléri szívesen : 

— A te hódító lényed, a szépséged 
varázsa. 

(Folyt kftv,) 

k ü l ö n f é l é k . 
X A claqueur búja. Már egy izben meg 

emlékeztünk a Salome nápolyi előadásának 
nehézségeiről. Az előadás a prude arisztok-
rata nők és a klerikális körök minden ellen-
zése és fenyegetődzése dacára is meg volt, 
azonban nagy nehézségeket kellett leküzdeni. 
Egy nápolyi lap interviewl közöl az ottani 
opera elapue-mesterétől, A derék férfiú nem 
győzte eléggé törölgetni szörnyen izzadó üs-
tökét. Nagy, nagy, óriási, leirhatatlnn és meg-
becsülhetetlen munkásságot fejtett ki és — 
diadalt aratott. 

— Ki vagy mi ? . . . Strauss vagy a Wilde, 
vagy a mű, vagy a zene ? . . . — kérdezte a 
naiv újságíró. 

— Hogy kicsoda? — méltatlankodik a 
claque Jupitere — Hat ki mas vajon, mint én! 

— Ugyan I ? 
— Hat kérem. Ön azt mondja, hogy vi-

lágszerte diadal járt Salome nyomában! . . . 
Eh, urain mi Napolyban élünk. Itt «én» csakis 
• Én* arattam diadalt. Nem hiszi el a történ-
tek után? 

Az újságíró elhitte. Hogy van a dolog-
ban valami, erre mutat a claqueur-mesternek 
egy régebbi esete. 

Hosszabb operaelőadás és egy bariton 
bemutatása volt. A mély hangnak nyílt színi 
taps és ováció kellett. Ezt meg kellett csi-
nálni. Mikor a kérdéses jelenéshez értek, 
stentori hang és tenyér csattan el a föld-
szinten : 
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— Itt j ö n ! . . . Itt van ! . . . 
Kolosszális hatása volt c bűvös szavak-

nak. Felugráltak a földszinten. Fel a páho-
lyokban. Zengett az ovációtól az egész szín-
ház. A tapsorkántól megrázkódtak a falak. 
Azt hitték t i. hogy az aostai herceg érke-
zett meg. 

— Igy dolgozom én! . . . lássa ? . . . szól 
mélabúsan a jeles férliű. - Hát megbecsülnek 
itt engem eléggé 

— Csak jönne Budapestre! . . . Itt volna 
becsülete ! . . . Mert itt igazán becsülik a «mű-
vészetet.» 

X Oroszlánok egy szerkesztőségben. 
Mecklenburgban kevéssel ezelőtt még soha 
elő nem adódott eset történt meg. Egy szer-
kesztőségben a hírlapíróknak nem csekély 
csodálkozására két ifjú oroszlán jelent meg. 
Egyszerűen besétáltak az aj tón s éktelen 
nyávogással mindenkit megbolondították. Az 
oroszlánkölykökel egy állalsereglet igazgatója 
hozta fel a szerkesztőségbe. 

X 477 éves pör. Az ember vajmi könv-
nyen azt hinné, hogy Magyarországon foly-
hatott ez a hosszuéletíi pör, lévén Magyaror-
szág még ma is a hosszú perek hazája. Merő 
véletlenségből ez a dicsőség Németországé. 
A gólhai Friemar község pörösködöll mar 
1430 óta az ottani molnárokkal egy fa miatt 
amely az ottani folyócska par t ján állolt. A 
per pedig folydogált sokkal vígabban, mint 
a kérdéses folyó és erősebbek voltak a gyö-
kerei, mint a kérdéses fának. Végre is e hó-
napban egyezség vetett véget a pörnek. A 
költségeket még nem számíthatták ki. Kölön 
embereket kellelt felfogadni erre a csekély-
ségre. Ezek két évig fognak dolgozni rajta 

»SZENTESI LAP« 

Vérszegények, és gyengék 
igyanak fldria gyöngyét 
vörös Dalmát édes bort 
1 literes üveggel kor. 1'70 fillér, 

kapható 
bobray Sándor ke reskedéseben . 

o 
Valódi brünni szövetek" 

az 1908. évi tavaszi és nyári idényre. 
1 szelvény 7 korona 
1 szelvény 10 korona 
1 szelvény 12 korona 
1 S7elvény 15 korona 
1 szelvény 17 korona 
1 szelvény 18 korona 
1 szelvény 20 korona 

Egy szelvény 
3'IU m. hosszú 
teljes férAruhA-
hoz (Kabát, nad 
rág é* mellény) 
•leifrndo. csaK 

Egy szelvényt fekete szalonruliához 20 — K.-ért, 
szintúgy felöl tus,-evetet, mritalóUent, «elyer 

ílvényt felt 
......felölu>s;_ --—. . 
kamgarnt stb. stl\ gyári árakon küld a mmt meg-
bízható és szolid cég mindenütt ismert posztó-

gyári raktár 

SIEGEL-IMH0F Brünn. 
HíntAK ingyen és bérmentve. 

Az e lőnyök, a melyeket a magánvevő élvez, ha 
szövetszükségletét közvetlen Sie<el- ltnhof o-g-
nél, agyári piacon rendeli neg, igen jelentékenyek. 
Szabott, legolcsóbb árak. Óri&si választék. 

-jkMintahű, figyelmes kiszolgálás, még a legkisebb 
^ rendelésnél is, teljesen friss Sruban. -j 

B i h a r i t ú r ó 
minden heti piacon a fehér 
sapkásnál kapható kilónként 

4 8 fillérért. 4 

• B T ( N o n g n í i i o i i 
a piac legforgalmasabb és legszebb he-
lyén 1 szép nagy üzlethelyiség <S remek 
nagy kirakattal és kézi raktárral, amely 
rőfös fi z lel helyiségnek — esetleg vas-
kereskedésnek bútor raktárnak vagy 
confeeuíós üzletnek igen alkalmas azon-
nal kiad«), évi haszonbér 250 frt. 
lTgyanott egy modern szép teljes rólós 
berendezés is igen olcsón eladó. — 
Bővebb felvilágosítást nvujl Szabó 
Géza Csongrádról. 10—6 
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Tanoncul 
felvétetik egy J ó n C i e l C N i ' i 

kellőleg iskolázott i i j k j C n f i ú 

i h i h r t i y N i í m l o r 

kereskedésében. 

I r i - N x a h ó ű % l H 
Kossuth utca 32 sz. dr. Matetfy polgármester ur háza mellett 

Van szerencsém Szentes és Vidéke t. 
közönsége l>. tudomására hozni, hogy szabó 
üzlelem uj hói megnyitottam és mint szabász 
hat hónapot töltöttéin a budapesti szabó 
iparosok hitel és termelő szövetkezeténél és 
az itt szerzeit tanulmányaim folytán abban 
a helyzetben vagyok, hogy a legkényesebb 
igényeket is képes vagyok kielégíteni és a 
legszahálytalanabb testekre is a legújabb 
modern szabászali rendszer szerint kifogás-
talan ruha darabokat tudok előállítani. 

Magamat a volt megrendelőimnek jó-
indulataim ajalva vagyok 

kiváló tisztelettel 

l ' a | » | i I V r e n c 
uri-szabó az országos 
szabasz egyesület tagja. 

Kgy ügyes liut tanoncul azonnal felveszek. 

írdetések 
felvétetnek, 

Vajda 8. utóda nyomdájában. 
mmmm^mmmmwmmmmmmm\ 
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V f l J b f l B Á L I N T U T Ó b f l ? 
KOSSUTH- TÉR S Z E N T E S . REF. B É R H Á Z 
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1 

Ajánlja a mai Kor igényeinek teljesen megfelelően berendezett 

K Ö N T V N T O n b f l J Á T 
ahol a legjutányosabb árakért készülnek minden neven nevezendő könyv-
nyomdai munkák, úgymint: névjegyek, e jegyzési tudósítások, lakodalmi 
és báli meghívók, (több szinü nyomással is) levélpapírok és borítékok, 
számlák, üzleti kártyák, gyászjelentesek, szalagaranyozások, városi, 
megyei, társulati és pénzügyőri rovatolt mnnkák, takarékpénztári nyom-

tatványok stb. a legizlesesebb e- legszebb kivitelben. 

Ajánlja továbbá a kiadásában hetenként, kétszer megjelenő 

„ ^ Z K N T K S I I y A P ' - O T 
melynek előfizetési ára he yben : egy évre 10 kurona, vidéken 12 korona, 
hirdetéseket, valamint nyiltéri közleményeket kellő díjszabás szerint számit. 
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