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Hirdetések árát , 
valamint nyílttéri közleményeket kiadóhivatalunk méret 

szerint a legjutányosabban számit. 

A városok kárpótlása. 

Ama szőnyegen forgó kérdés minden-
kép helyes fejtegetésével kapcsolatosan, 
hogy városaink tényleg rászolgáltak már 
az állami megterhelések túlságos volta oly 
annyira tarthatatlan helyzetbe sodorta azo-
kat, hogy tulajdonkép az állam segítő kéz-
nyujtásával tudnak csakis menekülni a 
lekötéssel és elnyeléssel fenyegető hínár-
ból, — feltétlenül szükségesnek tartjuk ; 
boncolgatni azon helyzetszerüen felvetett ! 
fontos tételt: minő kárpótlásra lenne te-
hát szükségünk nekünk városoknak, hogy 
rajtunk, illetve helyzetünkön komolyan és 
alaposan segítve legyen és minő halassal 
lenne az állami dotációban való részelte-
tés varosaink közigazgatási éleiére?! 

Igen fontos és elodázhatlan fejtegetést 
igénylő kérdés ez most, melylyel ugy a 
közel múltban, mint a jelenben is, külö-
nösen azóta, amióta általánossá kezd lenni 
azon égető szükségesség tudata és érzete, 
hogy a városok helyzetén javítani kell, 
igen sokszor foglalkoztak és foglalkoznak. 

Kétségtelenül áll előttünk azon meg-
győződés, hogy a városok kárpótlásban 
való részeltetése ugy kell, hogy végrehaj-
tassák, hogy a nyújtott orvoslás ne csak 
időleges muló hatású gyógyulást eredmé-
nyezzen, hanem a városok sebeire alkal-
mazott gyógyir olyan hatású legyen, amely 
a városi közigazgatás életén őrlő szuként 
rágódó veszélyes bajt, betegséget radiká-
lisan fogja orvosolni. 

Kell tehát, hogy olyan összegű állami 
subvenbióban részeltessünk, amelylyel sa-
nyarú pénzügyi helyzeteinket teljes mér-
tékben rendezhessük s így a városi köz-
igazgatási életmenetét rendes és helyes 
mederbe terelni és irányítani tudjuk. 

Hiszen a legszomorúbb következmé-
nyeket vonhatja maga után azon körül-
mény, ha a városok egyáltalán nem, vagy 
pedig olymérvd kárpótlásban részeltetnek 
amely a városi közigazgatási élet folya-
mában az egy csepp víz jelentőségével és 
nagyságával bír. 

Ha már a belügyi kormány nem csak 
szabad teret enged a vidéki közigazgatás 
terjeszkedési és fejlesztési politikájának, 
hanem annak szélesebb körre való álta-
lánosítását is sugalmazza az illetékes köz 
igazgatási faktoroknak, mely terjeszkedési 
és fejlesztési politika a vármegyéknél már 
úgyis az állain terhére űzetik, kell, hogy 
a vidéki közigazgatás jelentékeny tényezői 
a városok is bevonassanak a mozgalom 
keretébe s ugyanazon jótéteményeiben ré-
szesüljenek az államnak, mint aminőben 
az áilamkormánv kegyeltjei : a vármegyék 
részeltetnek. Ha olyannyit áldozhat az 
álJam a vármegyei törvényhatóságokra, 
hogy azok háztartásaikat úgyszólván főleg 
az állami dotációkból vezethetik ugy vél-
jük, hogy mi sem maradhatunk hátrább 
az;knál, akik a vármegyékkel szemben 
úgyszólván d<: állami teendők duplumát, 
ha nem többet, végezzük. 

Midőn látjuk azt, hogy egyes várme-
gyékben pl. Győrvármegyénél 205,366 K. 
kiadással szemben csak évi 924 K. bevé-

tel mutatkozik s a különbséget a belügyi 
kormány fedezi, továbbá, hogy Arad vár-
megye 380,000, Zólyom vármegye 220,000, 
Háromszék vármegye 240,000 korona évi 
segélyt kap a kormánytól, teljes joggal 
kérdezhetjük azt, hogy mi városok, kik az 
állami érdekek szolgálata teljesítésében 
mindegvre közeledünk az anyagi tönk szé-
léhez, mostoha gyermekei vagyunk e az 
államnak? Lehetetlen erre gondolnunk is 
amidőn azt látjuk, hogy az államhata-
lomnak oly eszközeiül szolgálunk, amelyre 
hatalmi egyensúlyának fentartása céljából 
feltétlenül szüksége van s erősen reánk 
támaszkodik. 

De ha igy áll a dolog, részeltessen 
hát bennünket is megfelelő kárpótlásbau 
meg pedig olyan kárpótlásban, mely a 
végzett és végzendő munka arányával tel-
jesen összeegyeztethető. 

Szerintünk ugyanis nem volna elég 
állami Kárpótlásul azon összeg, amelyet 
az egyes városok az állami húsfogyasztás 
és boritaladó megváltására fizetni szoktak 
s amely Szentesen 60,000 koronát tesz ki. 

Bár helyeseljük mindenkép Pápa vá-
rossának a napokban Szentesre érkezeit 
amaz átiratát és indítványát, hogy állami 
kárpótlásul az országgyűlés képviselőházá-
tól a húsfogyasztás és boritaladó megvál-
tásra tizetendő összegei kérjük, de helyes-
iésünk mellet is azon kijelentéssel kell, 
hogy ily mérvű kárpótlás nekünk nem 
elegendő, mert az állatni segélyezés kér-
désének iiy módon való megoldása lénye-
ges jövedelem többletet jelentene ugyan a 
városok háztartásában, de nem lenne ele_ 

Á JSZKHfKa LAP" TABCIA. 
Bolesz. 

Irta: Gorkij Maxiin. 
(Folytatás.) 

— Egész szivemből köszönöm, pannye 
diák, a szívességét! mondja Teréz s meghajtja 
magát. Talán én is lehetek valamiben szol-
gálatára? 

— Nem, nem — köszönöm! 
— Talán lukas az inge vagy a nadrágja. 
Érzem, hogy ez a női szörnyeteg az ar-

comba kergeti a vért és meglehetősen barát-
ságtalanul kijelentem, hogy szolgálatára nincs 
szükségem. 

Elmegy . . . 
Körülbelül két hét mult el Este van. Ab-

laknál ülök azon gondolkodom, mikép terel-
jem el gondolataimat magamtól. Csúnya idő 
volt, kimenni nem volt kedvem s csupa una-
lomból a magam etemzésével foglalkoztam. 

Igaz, hogvjez is unalmas foglalkozás, de 
máshoz nem volt kedvem . . . Ekkor nyilik az j 
ajtó . . Hála Istennek, valaki jön . . . 

— Nincs valami sürgős dolga panye diák ' 
Teréz! Hm! 
— Nincs . . . Mi n baj ? 
— Szépen kérném, ha megint ima egy 

levelet . . . 

— Jó . . . Bolesznak'? 
— Nem . . . Most már tőle. 
— Mit? 
— Oh én ostoba nő! Nem úgy fejeztem 

ki magam ! Kérem bocsásson m e g ! . . . Most 
nem rólam van szó . . . hanem . . . egy barát-
nőm . . . azaz nem is barátnőm, hanem . . . 
egy isinerős . . . ő maga nem ir . . . de van 
menyasszonya . . . ő is . . . mint én Teréz . . . 
Legyen hát kegyes annak a Teréznek leve-
let írni. 

Ránézek: arcán a legnagyobb zavar van 
ujjai reszketnek, beszéde zavart . . . Azt hi-
szem, eltaláltam . . . 

— Nézze, lelkem, mondom. Nem hiszek 
Boleszfiben és Terézeiben! Mindaz hazugság! 
Azt azonban vegye tudomásul, hogy én utá-
nam hiába veti ki hálóit — nem akarom az 
ismeretségét! Megértette ? 

Hirtelen nagyon különösen megrázkó-
dott, magánkívül lett, állóhelyeben dobogni 
kezdett s ajkai komikusan összeverődlek. Va-
lamit mondani akart, de nem bírta. Kíváncsi 
voltam a további fejleményekre és érzem 
hogy alighanem tévedtem abbeli gyanúmban 
mintha ő az erény és istenfélelem útjáról el-
téríteni szándékozott volna. A dolog más va-
lamire hasonlított. 

— Panye diák — kezdte végre, de hirte-
len és váratlanul egy kézmozdulattal az ajtó 
felé fordult és — eltűnt. Kellemetlen érzéssel 

a szivemben maradtam vissza. Hallom: az 
ajtó hangosan becsapódik, — a nő tehát ko-
molyan kijött a sodrából . . . Egy ideig töp-
rengek és elhatározom : hozzámegyek, idehí-
vom és megírom, amit akar. 

Belépek a szobájába : az asztalnál ül, kö-
nyökére támaszkodik s fejét kezei közé szo-
rítja. 

— Nézze, lelkem, mondom. 
Valahányszor ezt a dolgot elmesélem és 

ehhez a jelenethez jutok, borzasztóan kinos 
érzés kerit hatalmába. Szamárság, igazán sza-
márság ! . . . 

— Nézze lelkem, mondom tehát . . . 
ő felugrik helyéről, ragyogó szemmel 

felém közeledik kezeit vállaimra teszi és sut-
togníjkezd . . . vagyis helyesebben mély hang-
ján dörmögi. 

— Nos ? . . . Es aztán mi van azon ? . . . 
Hát jó — nincsen Bolesz, nincsen . . . Es Te-
réz sincsen ! . . . De miköze ehhez Önnek ? 
Talán nehezére esik néhány sort meg í rn i ? , . 
Pedig oly csinos, fehér arcocskája van! . . . 

I Senki sem létezik, sem Bolesz, sem Teréz, 
csak én magam! . . . De hát ez mellékes! 

— Engedje tneg, mondom ettől a fogad-
| tatástól egész der nedten, — tulajdonképpen 

miről van szó *. . . Nincs hát Bolesz ? 

(Folyt kftv,) 



2. oldal^ 

gendő arra, hogy az egyes városok pénz-
ügyi helyzetének megbillent mérlegserpe-
nyőjét vegleg helyreállítsa, egyensúlyozza 
Az állami kárpótlás összegének legalább 
is akkorának kell lennie, hogy még a le-
hetősége is kizárassék annak, hogy helyes 
pénzügyi politika üzésével, ok- és célszerű 
gazdálkodással folytatott közigazgatási élet 
mellett még nyomorognunk is kelljen. Ily 
kárpótlást pedig csak ugy élvezhetünk, ha 
az állam teljes mértékben és összegében 
szubvencionálja a városoknak mindazon 
általuk tett kiadások ellenértékét, a me-
lyeket az egyes városok a hozzájuk utalt 
állami teendők végzéséért kiadnak és tel-
jesítenek; vagyis, ha legalább a városok 
is a vármegyékéhez hasonló évi állami 
dótációban részesülnük. Ily összegű kár-
pótlás talán a végzett állami teljesítmé-
nyek árányának megfelelő lesz s azzal 
raj tunk segítve is lenne. 

SZENTESI LAP 18. szám 

Most értesülök, hogy Albertényi Antal 
számtanácsos lemondott a vármegyei tör-
vényhatósági bizottságban viselt tagságáról, 
llogymiért mondottle azt nem keresem; mert 
hiszen teljesen privát dolog megtartani, vagy 
meg nem tartani egy-egy tisztséget 

l)e igazán érdekesnek tartom ezt a le- t 

mondást, azért mert épen most történik \ 
meg. 

Avagy talán a vármegye mellé rendelt j 
számvevőség főnöke azt hiszi, hogy az ő > 
több mint húsz éves tapasztalataira ebben j 
az áldott békés világban nem lesz szükség " j 

Én ezt a magam részéről alig hiszem 
Barázda. 

A béke szent jegyében. 
— Közgyűlés a vármegyén. — 

KRÓNIKÁS JEGYZETEK 

Valaki haldoklik. Az utolsót járja. A 
legvidámabban járja az utolsót. Néhány napja 
van még a földi létből, azután megtér a fe-
ledés hónába. A farsang haldoklik Mikor c 
sorok napvilágot látnak, 
gulatban még mindig zendül 
teremben . . . Nem is gondolná az ember, 
hogy az a muzsika, az a vidám muzsika, ha-
lotti induló . 

No, de j ó ! Ki törődik manapság a far-
sanggal. Vagy van-e még valaki, aki tud mu-
latni . . .? 

Hm. Hová lettek a régi szép idők!'? * 

Istenemre mondom nem tudtam volna 
soha elhinni, pedig mindig ugy sajdítottam 
magamban, hogy ma napság, amikor már 
a gyilkoló szerszámok olyannyira tökélete-
sek, hogy tán puska sem kell a lövéshez, 
vagy ha kell is, legalább a golyó nem múl-
hatatlanul szükséges bele — hát nem is le-
het háborúzni, csak a szent béke jegyében 
élni. 

Most azután megbizonyosodtam róla a 
vármegye tegnapi közgyűlésén. 

Uram Isten, csakugyan ennek az érde-
mes testületnek érdemes tagjai folytattak 
volna háborút még csak nem is olyan régen 
Hiszen itt minden ember kenyeres pajtás, 
jó barát, cimbora . . . 

Bizony Isten ilyenkor, ha a béke künt. 
meglehet látni milyen volt a háború. 

Soha életemben nem törődtem olyan 
dolgokkal, amik szorosan véve nem tartoz-
nak rám. Ez áll a magán emberre. Mint új-
ság csináló mesterember a nem szorosan 
vett közdolgokon kivül semmire se pazarol-
tam tintát. Most, amit irok nem tudom mi-
csoda. Privát dolog; de még sem az. Ide 
meg a krónikákba szörnyen bele vág. 

Azt mondták — igy irtak meg az újsá-
gok is Szentesen is meg Szegeden is — hogy 
a főispán a vármegyei béke megszületése 
alkalmából a vármegyei négv országos kép-
viselő és gróf Károlyi Imre tiszteletére ebé-
det ad. 

Csakugyan adott is a főispán tegnap 
ebédet. I)e a meghívóról lemaradt, hogv a 
vármegyei négy országos képviselő tisztele-
tére is adódik. 

Hiszen jó. Nekem egyre megy. Hám 
nézve még csak sérelmet se jelent. 

De miért nem volt a dolog kezdettől 
fogva igy publikálva ' Vagy minek publi-
kálták ? 

— Február 29. 

Hogy a vármegyén kiütött a há-
borúság és beütött a béke pénteken 
tartotta meg a megyebizottság első 
ülését. A béke örömére szép számmal 
gyűltek egybe a vármegye atyái, sőt 

É még gróf Károlyi Imre is megjelent a 
Február 29. » törvényhatósági bizottság tagjai között, 

i Ott ült a vármegye zöld asztalánál. 
A közgyűlés simán folyt. Szépen 

i indult és csöndesen; de biztosan haladt 
1 a tárgyak leórölésében. Nevezetes do-

talán vidám han- j . _ flZ n e m t ö r t é n L Elvégre is ná-
dul a zene a bal- | ^ ^ ^ ^ n c v c M l c 8 d o j o g c s i k 

meg, mindjárt baj lesz belőle. Most 
pedig épen a békés állapotok alig helyre 
álltakor nagy baj volna, ha valami baj 
lenne. 

Szóval a béke jól kezdődik. 
Részletes tudósitásunk a béke szent-

jegyeben lefolyt közgyűlésről külön-
ben ez: 

Dr. Kelemen Béla főispán tiz órakor 
foglalta el az elnöki széket és üdvözölvén a 
nagyszámban megjelent megyebizottsági ta-
gokat, megnyitotta a közgyűlést. 

Az alispáni évnegyedes jelentés felol-
vasása után Balogh János szólalt fel és ja-
vasolta, hogy az alispáni negyedéves jelen-
tések, tekintettel azok értékes tartalmára, jö-
vőben kinyomattassanak és a meghívóval 
együtt szétosztassanak a megyebizottsági 
tagok között. A közgyűlés az alispán jelen-
tését tudomásul vette és eliogadta Balogh 
János indítványát. 

Dr. Nagy Sándor főjegyző ismerteti a 
közigazgatási bizottság féléves jelentését, 
amelyet a közgyűlés szintén tudomásul vett. 

A béke szerződés egyik pontjának vég-
rehajtása következelt ezután. Dr. Nagy Sán-
dor ismerteti az alispán javaslatát az iránt, 
hogy a törvényatósági bizottság hozza helyre 
a decemberi tisztújító közgyűlés jegyző-
könyvének azt a hiányosságát, hogy a dr. 
Herglócz Istvánra és Gyártás Gézára szava-
zottak neveit vegye fel pótlólag a jegyző-
könvvbe. 

Dr. Cicátricis Lajos a leszavazottak név-
sorának felolvasása után kijelenti, hogy 

j névsort a legjobb tudása szerint hűen álli-

Itotta egybe s kéri javaslatának elfogadását. 

A törvényhatósági bizottság egyhangu-
I lag elfogadta az alispán előterjesztését 
I kimondta, hogy a szavazók névsorát akként 

ammint azt az alispán egybe állította fel-
veszi a jegyzőkönyvbe. 

A lemondás folytán megüresedett bi-
zottsági tagokat töltölték be ezután. Beada-
tott összesen 113 szavazat s az összeállított 
pártközi liszla minden változás nélkül ment 
végbe Mindössze Nóvák Józsefet törölték 
egy-nehányan. 

Megválasztattak: 
A közigazgatási bizottságba : dr. Szarka 

Mihály 112, Nóvák József 107; a központi 
választmányba: dr. Tasnády Antal, Burián 
Lajos, Vecseri István, Benke Gedeon 112, ifj. 
Czékus Ferenc 10; az állandó választmányba 
Kanász N. Sándor, Bagossy József 112 és a 
nyugdíj választmányba: Határ Károly 112 
szavazattal. A megválasztottakon kivül má-
sokra senki sem szavazott. 

Érdekes vita fejlődött ki a közgyűlés 
újból való megnyitása után a vármegyei pót-
adók miként leendő beszedése körül. Szen-
tes város annak idején azt kérelmezte, hogy 
a vármegyei pótadók ue a községekre mint 
jogi személyre vettessék ki, hanem egyéne-
ként rovassanak «ki a vármegyei pótadók is. 
Az állandó választmány a mai állapot fen-
tartását javasolja. Ezzel szemben dr. Mátéíl'y 
Ferenc polgármester a szabályrendelet meg-
változtatását kívánja; mert a községekre 
sérelmet lát a mai szabályrendelet rendel-
kezéseiben. Dr. Cicatricis Lajos és Sóhlya 
Gyula felszólalása után a törvényhatósági 
bizottság az állandó választmány javaslatát 
fogadta el. 

Reök Iván nem tartja helyesnek, hogy 
a vármegye főtisztviselői egyik vagy másik 
olyan pénzintézetben foglaljanak el igazga-
tósági vagy felügyelő bizottsági tagságot s 
abban összelérhetlenséget lát. Koipás Pál 
nem látja az összelérhetlenséget, sőt ép a 
vármegye érdekeinek nagyobb védelmét. 

E két felszólalás után a törvényhatósági 
bizottság, megengedte, hogy azok a tisztvi-
selők, akik ilyen irányú bejelentést teltek, 
a pénzintézetekben elfoglalt állásaikat meg-
tartsák. 

Ezek után a közgyűlés folytatását a 
főispán délután fél négy órára halasztotta. 

Délután dr. Cicatricis Lajos alispán el-
nöklésével folyt tovább a közgyűlés. 

Ludrovai Tóth István megvebizottsági 
ag a földbirtok védelme dolgában tett indít-
ványt aziránt, hogy a vármegye írjon fel a 
képviselőházhoz a jövedelem adó behozatala 
ellen. A törvényhatósági bizottság az állandó 
választmány javaslatához képest elhatározta 
hogy az országos gazdasági egyesület me-
moranduma alapján intéz felterjesztést az 
országgyűléshez. 

A Szentes városában megejtendő városi 
képviselő vatasztások vezetésére az alispán 
illetve helyettesül a főjegyző küldetik ki. 

A vármegyei Hivatalos Lap előállítására 
megKötött szerződést Vajda Ernő azon a 
címen, hogy ajánlata olcsóbb volt, mini az 
elfogadott ajánlat, inegfölebbezte. A törvény-
hatósági bizottság az állandó választmány 
javaslatára elutasította a felebbezést s a 
»Szentes és Vidéke« könyvnyomdával meg-
kötött vállalati szerződést jóváhagyta. 

Tasnády Imre csongrádi főszolgabíró 
nyugdijat 2040 koronában, dr. Herglócz István 
nyugdiját pedig 2552 koronában allapitja 
meg a törvényhatósági bizottság. 

A csongrádi iparos ifjak közművelődési 
egyesülete részére 400 korona egyszersmin-
denkori segélyt szavazott meg a törvényha-
lósági bizottság. 

Az országos gyermekvédő liga valaszt-
mányába a törvényhatósági bizottság Korpás 
Pált választotta meg a maga részéről. 

A közgyűlés ezután egy egész csomó út 
törzskönyvezése dolgában határozott, azután 
peoig a szentesi ügyek tárgyalása követke-
zeti. 

A/ összes ügyeket a városi közgyűlés 
határozata értelmében jóváhagyta a várme-
gye. Fontosahhak a város 1908 évi költség-
vetése, a szolgák, rendőrök és egyébb alkal-
mazottak (izélés javítása. 

Számadások és apróbb ügyek letárgya-
lása után a késő esti órakban végződött a 
közgyűlés 
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ÚJDONSÁGOK. 
Fuit! 

A homlokára barázdákat szántott 
Az élet ezer gondja és baja, 
S a szenvedéstől, amiket kiáltott, 
Idő előtt lett szürke a haja. 
A jó Istenben bizalma nem reudült 
Hitte a vallást és a szent igét! 
Mégis a gyászdal felette megzendült 
S göröngy takarja áldott jó szivét. 

Utolsó utja csöndes és szerény volt 
ő hozzá méltó, pompa nélküli, 
A koporsója fából összetákolt, 
Két-három ember kocsin tolta ki, 
A sirjába is ugy eresztették le 
Búcsúszó nélkül, csöndben sebtikbe 
Csak a mi siró jajszavunk kisérte 
A fekete föld hat láb mélyibe. 

És eltemettük. Aztán hazatértünk 
S gyászpadra ültünk nyolc napig öten 
Azért ki annyit fáradot mi értünk, 
Mig végre most a sírjában pihen, 
Es jöttek ismerősök és jó barátok, 
Hogy vigasszal enyhítsék bánatunk, 
l)e mi ott öten nem figyelve rájok 
Zokogtunk —; »Többé sohasem láthatunk!« 

Hát ezután ki int jóra engem ? 
Tanácsot nékem ezután ki ad ' 
Anyám! — a lét igy elviselhetetlen, 
Ah hivd magadhoz elárvult fiad! 
Hiszen, ha egykor valamire mennék 
Elvezni sorsom ugy se bírhatnám, 
Ha te, kit véle boldoggá tehetnék ; 
Itt hagytál minket drága jó anyául! 

bipos Zoltán. 

— Február 29. 

— Személyi hir. Dr. Kelemen Béla fő-
ispán, gróf Károlyi Imre földbirtokos, Reóck 
Iván, Faragó Antal és Mezöti Vilmos orszá-
gos képviselők pénteken Szentesen tartóz-
kodtak. 

— Halálozás. Özv. Csúcs Autalné szül. 
Fbldvári N. Juliánná, a nyáron elhalt Csúcs 
Antal városgazda övegye szerdán délután 
hosszú szenvedés után elhalt. A megboldo-
gultat akinek halála több kiskorú gyerme-
ket döntött teljes árvaságba, pénteken te-
mették el. 

Sarkadi Nagy Mihály egyetemi hallgató 
élete 24-ik évében hossszú szenvedések után 
ma hajnalban elhalálozott. A szép reményre 
jogosító fiatal ember haláláról a gyászoló 
család a Következő gyászjelentést adta ki : 
»Alúliroltak ugy a maguk mint az egész n> 
konság nevében is mélyen lesuljtott szívvel 
jelentik a felejthetlen jó íiu, testvér, illetve 
unoka és rokon Sarkadi Nagy Mihály egye-
temi joghallgatónak élete 24-ik évében hosz-
szas betegség utan folyó hó 29-én éjjeli 2 
órakor történt gyászos elhunytát. A megbol-
dogult földi maradványai március hó 1-ső 
napján délután 3 órakor fognak az I. kerü-
let Tóth József utca 49 számú gyászháztól 
a református egyház szertartásai szerint a 
középtemetőben örök nyugalomra helyeztetni. 
Szentes, 1908. febr. 29. Áldás és béke kiszen-
vedett tetemén!« 

— A béke jegyében. A vármegyén be-
állott békesség alkalmából dr. Kelemen Béla 
főispán pénteken délben gróf Károlyi Imre 
tiszteletére ebédet adott a kaszinóban, ame-
lyen mintegy 80-an vettek részt. Az ebéden 
több pohár köszöntő hangzott el s a társa-
ság késő esti órákig maradt együtt. 

Lemondás. Albertenyi Antal a vár-
megye mellé rendelt számvevőség főnöke 
Csongrádvármegye törvényhatósági bizottsá-
gában elfoglalt tagságáról lemondott. 

— Az idei sorozás. Szentesen az idei 
fősorozást április 14, 15 és 16 napjain tart-
ják meg. Az idén a 1887, 1886 és 1885-ben 
született itjuság kerül márték alá. 

— 48-as bál. A szentesi első 48-as kör 
március 1-én (farsang vasárnapján) jótékony-
célu táncmulatságot rendez. Belépő-dij sze-
mélyenként 1 korona 20 fillér. 

— A városi képviselőtestület hétfőn, 
március hó 2-án délelőtt 9 órakor a kurcán-
túli tanácskozó teremben rendes havi köz-
gyűlést tart. 

— Kinevezés. Dr. Kelemen Béla főispán 
a mindszenti főszolgabiróságnál megüresedett 
köztgazgatási gyakornoki állásra Rácz Antal 
városi joggyakornokot nevezte ki. Rácz An-
tal a hivatali esküt ma délután le is tette. E 
kinevezés által tehát a városi joggyakornoki 
állás megüresedett. 

— Felolvasás. A Szentesi Iparos Ifjak 
önképző Köre f. évi márc. hó 1-én azaz ma 
vasárnap d. u. 5 órakor saját helyiségében 
cabaret-felolvasást tart, melyre belépti dij 
személyenként 10 fill. — Lelolvasás után éj-
félig tánc — melyért a tánckedvelők külön 
20 fillér zenedijat fizetnek. 

-Református köri felolvasások. A mai 
napon a református körben felolvasnak a 
központon Baróths István s. lelkész és Varga 
József tanító. A felsőpárton felolvasnak Futó 
Zoltán lelkész és Szilágyi Károly tanító. 
A felolvasás a központon 4, a felsőpárlon 
5 órakor kezdődik. 

A Katolikus kör bálja . A Katolikus 
kör március 1-én farsang vasárnapja alkal-
mából saját házalapja javára táncmulatságot 
rendez. A mulatság bizonyára egyike lesz a 
farsang legjobb mulatságainak és méltán so-
rakozik a katolikus kör által rendezett többi 
bálákhoz a siker dolgábau. 

Köszönet nyilvánítás. 
Xindazon rokonok, jóbarátok és isme-

rősók kik feledhetetlen jó édes anyánk és 
rokonunk ozv. Csúcs Antalné temetésén meg-
jelennek és részvétükkel nagy fájdalmunkat 
enyhiteni igyekeztek, fogadják ez uton is 
hálás köszönetünket. 

Szentes, 1908. évi febr. 29-én. 
a gyászoló család. 

A kis méltóságos asszony. 
— Regény. — 

Irta: Sima Júlia. 
folytatta. 

Adél bár mily hiu volt is, ez a mondás 
pirral boritá el arcát. 

— De papa! — szói akadozó hangon, 
mig szemeit lesüté. 

— Édes kis leányom! — mosolyog Gel-
léri. Ne pirulj el. Nincs okod szégyenleni 
amit hallottál. Én, bizonyára, apád lévén, 
nem akarok bókolni. Tehát az én szavam 
őszinte és igaz. Leányom, a szépség nagy 
vagyon, csak okosan kell felhasználni! 

Ne felejtsd mit mondtam : A te szépsé-
ged sokkal nagyobb tőke, hogy sem Holló 
ur elég volna, kamatnak! Vegyen ő el más, 
neki megfelelő szépségű nőt. 

— Kérlek szépen — emelkedik fel a 
leány a párnáiról. A Holló külseje inkább 
méltó hozzám mint a gróf-é! 

— Hát menj ! Légy a felesége ? — szól 
Gelléri indulatosan. Hallgass anyádra! Majd 
hirtelen, erősen megfogta a leány kezét és 
heves hangon folytatta: Tudd meg, hogy 
anyád is irigy reád ! Először mert szebb vagy 
másodszor, mert fél, hogy te nem tekintetes 
asszony leszesz hanem méltóságos asszony 
leszesz hanem méltóságos asszony ! Érted! 
Ezzel egy csókot lehelt a leány homlokára 
és magára hagyta. Tudta, hogy ez az utólsó 
mondás nem fogja eltéveszteni a célját. És 
nem is csalódott. 

A leány dermedten nézett az ajtóra 
melyen atyja kilépett a szobából. 

— Igaza lehet! Igaza lehet! — suttogta 
és össze borzadt. 

Aki gyanakszik, az mindenben bizonyí-
tékot lát. Adél is igy volt. Atyja már régen 
megingatta szivében az anyja iránti bizalmat 
Ha a bizalom megingott, az csak nehezen, 
vagy ha van aki tovább is ingatja — soha 
sem áll helyre. A leány szivében a megingot 
bizalom e naptól kezdve többé soha sem 
állt helyre. 

Keserű gondolattal volt tele az agya 
Hitt az apjának. Oh! az, amiket ő beszélt, 
sokkal szebb sokkal csillogóbb volt, mint az 
a kép amelyet az anya festett eléje. A kas-
tély, négyes fogat, méltóságos férj — hiába 
— az ő kiforgatott szivét boldogabbá tette 
mint a korra, rangra, külsőre hozzá illőbb 
hivatalnok férj szerelnie. 

Álmodozni kezdett. Merész, fényes ál-
mot sőt keserűséggel gondolt az anyjára, 
aki ime, őt kiakarja ragadni a szerencse 
kezei közzül. 

Merengésében Kálmán belépése zavarta 
meg. 

A fiatal ember derült hangulatban lépett 
a huga ágyához. 

— Ugy-e már nincs semmi kedved a 
betegséghez Adél ? Kérdé tréfásan és leült az 
ágy mellett levő székre. 

— Nincs — felel a leány egykedvűen. 
— Nagyon jól van ! — helyesel Kálmán 

és hozzá tette: Ne is betegeskedj, mert én 
minél előbb táncolni akarok ! 

— Táncolni ? — csodálkozik Adél. 
— Táncolni hát! A ti lakodalmatokban 

édes húgom! 
— Az én lakodalmamban? 
— Természetes! — Ezzel lehajol a le-

ányhoz és többször megcsókolja: tudom már 
régóta, hogy Ernő szeret és nőül óbajt venni 
Nagyon örülök. Boldog leszesz vele! Nagyon 
jó fiu I 

Kálmán azt hitte, hogy Adél majd bol-
dogan fogja mondani, hogy ő is szereti Hol-
lói, éppen azért nagyon meglepte, midőn az 
némán kelletlenül nézett rea. 

— Mi ez — kérdé elképpedve. 
— Ne beszélj most erről szól Adél 

némi habozás után. Majd ha egészséges le-
szek. Sőtt igen meg kérlek, egy szívességre. 

ifulyt. köv; 

Sirofín 
emeli az étvágyat és a testsúlyt. megaiOntell a 

• köhögést, váladékot, éjjeli itadást • 

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár-
köhögés, skrofulozis, influenza 

* * ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánhra A * 
Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen aiindeeJnx 

„Rooha* aradatl oaomaffoláat. 

F Boffmann La Bocha Jt 01« Bam I (Svájo ) 

„Roehe" 
orvosi rendeletre a gyögysxertárakbao 

- Ara üvegenként 4— korona. ———— 
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2373/1908. szám. 

Hirdetmény. 
A város tulajdonát képező böké-

nyi csárda közelében lévő úgynevezett 
Virágos-féle 2m / l f l 0 0 hold kistőkei föld 
1908 évi Március hó 24-ik napján dél-
előtt 10 órakor a helyszínen tartandó 
nyilvános árverésen el fog adatni. 

Bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-a 
teendő le készpénzben. Részletes felté-
telek és térkép a gazdasági tanácsnoki 
hivatalban a hivatalos órák alatt bete-
kinthető. 

Kelt Szentes város Tanácsának 1908 
évi Február hó 20-án tartott üléséből. 

1V3 
Dr. Mátéffy, 

polgármester. 

2369/1908. szám. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát képező 

úgynevezett kökényzugi 7y97/1600 hold 
területű ingatlan a helyszínen tartandó 
nyilvános árverésen, parcellákra osztva 
1908 Március hó 23-ik napján délelőtt 
9 órakor el fog adatni. 

Bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-a 
teendő le készpénzben. 

Részletes árverési feltételek és tér-
kép a gazdasági tanácsnoki hivatalban 
hivatalos órák alatt betekinthető. 

Kelt Szentes város Tanácsának 1908 
évi Február hó 20-án tartott üléséből. 

1V3 Dr Mátéffy, 
polgármester. 

2366/1908. szám. 

Hirdetmény. 
A város tulajdonát képező Borsos 

és Dombai Szűcs-féle nagyhegyi szőlő-
földek 1908 évi Március hó 26-ik nap-
ján délelőtt 9 órakor a helyszínen tar-
tandó nyilvános árverésen elfognak 
adatni. 

Bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-a 
teendő le készpénzben. 

Részletes feltételek és térképek a 
gazdasági tanácsnoknál a hivatalos órák 
alatt betekinthető, 

Kelt Szentes város Tanácsának 1908 
évi Február hó 20-án tartott üléséből. 

1V3 

2370/1908. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát tevő külső 

tehenesi 1042 négyszögöl halászhely és 
külső tehenesi 222 négyszögöl ártéri 
föld 1908 évi március hó 9 napján 
délután 2 órakor a helyszínen tartandó 
nyilvános árverésen eladatik. 

Bánatpénz mindenik parcellára a 
kikiáltási ár 10%-a. 

Árverési feltételek és helyzetrajz a 
gazdasági tanácsnoknál hivatalos órák 
alatt betekinthetók. 

Kelt Szentes város tanácsának 1908 
évi február hó 13 napján tartott ülé-
séből. 

Dr. Mátéfiy 

3V2 

2372/1908. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát képező 

berekháti epreskertből 388 négyszögöl 
1908 évi március hó 16-án délután 2 
órakor a helyszínén tartandó nyilvá-
nos árverésen eladatik. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a. 
A részletes feltételek és térkép a 

gazdasági tanácsnoknál hivatalos órák 
alatt betekinthető. 

Kelt Szentes város tanácsának 1908 
évi február hó 13 napján tartott ülé-
séből. 

Dr. Mátéffy 
polgármestor 

3V2 

2375/1908. 

Hirdetmény 
Szentes város tulajdonát tevő be-

rekháti gödrös homokbánya 1908 már-
cius hó 16-án délelőtt 9 órakor a hely-
színen tartandó nyilvános árverésen 
eladatik. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a. 
Árverési feltétel és helyzetrajz a 

gazdasági tanácsnoknál hivatalos órák 
alatt betekinthetók. 

Kelt Szentes város tanácsának 
1908. évi február hó 13 napján tartott 
üléséből. 

Dr. Mátéffy 
polgármester 

3V2 

23681908, 

Hirdetmény. 
A városi képviselő testületnek 

61/190"). számú határozatával eladni 
rendelt magyarteési 129, tkjben 125/15 
helyrajzi szám alatt foglalt ingatlan 2 
parcellára osztva 1908. márcus hó 9-én 
délelőtt 9 órakor a helyszínen tartandó 
nyilvános árverésen eladatik. 

Bánatpénz a kikiáltási ár I0%"a-
A felosztási tervezet és a részletes 

feltételek a gazdasági tanácsnoki hiva-
talos órák alatt betekinthető. 

Kelt Szentes város tanácsának 1908 
évi február hó 13 napján tartott üléséből 

Dr. Mátéffy 
polgármester, 

3V2 

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

4 8 fillérért. 4 

H i n t i » fí'ilriL 
Döme Sándor Deák Ferenc utca 2H számú 
háza és ecseri 30 hold tanya földje örök 
áron eladó, — Értekezni lehet a fenti szám 

alatt. 3-1 

H l a i l ó l i á / 
Özv. Molnár Lajosné kurcapnrti utca 35 
számú haza eladó, ugyanott egy kovács és 
egy bognár műhely kiadó és egy teljes ko-
vács mesterségheze való szerszám eladó. -

j Értekezni lehet a tulajdonossal a fenti szám 
alatt. 3—1 

= 18. szám 

Nagy testű fehér és sárga magyar tyú-
kok s ugyanolyan színű orpington kakasok 
keresztezése utáni válogatott tenyésztojások, 
darabonként 20 fillérért Jurcnák Méláné ne-
mesitett harornü tenyésztéséből kaphatók. 
Előjegyezhetni Dudás Szabó Józsefnél a kit. 
közjegyzői irodában. 

Jurenák Béláné. 

Vérszegények, és gyengéK 
igyanak fldria gyöngyét 
vörös balmát édes bort 
1 literes üveggel kor. 170 fillér, 

kapható 
Dobray Sándor k e r e s k e d é s é b e n . 

U r i - s z a l i ó í í z l e t 
Kossuth utca 32 sz. dr. Mátéffy polgármester ur háza meiletl 

Van szerencsém Szentes és Vidéke t. 
közönsége b. tudomására hozni, hogy szabó 
üzletem újból megnyitottam és mint szabász 
hat hónapot töltöttem a budapesti szabó 
iparosok hitel és termelő szövetkezeténél és 
az itt szerzett tanulmányaim folytán abban 
a helyzetben vagyok, hogy a legkényesebb 
igényeket is képes vagyok kielégíteni és a 
legszabálytalanabb testekre is a legújabb 
modern szabászati rendszer szerint kifogás-
talan ruha darabokat tudok előállítani. 

Magamat a volt megrendelőimnek jó-
indulatába ajálva vagyok 

kiváló tisztelettel 

l*n|»|i Ferenc 
uri-szabó az országos 
szahasz egyesület tagja. 

Egy ügyes tiut tanoncul azonnal felveszek. 

i ' f t o i i f f r á d o i i 
a piac legforgalmasabb és legszebb he-
lyén 1 szép nagy üzlethelyiség 8 remek 
nagy kirakattal és kézi raktárral, amely 
rőfös üzlethelyiségnek — esetleg vas-
kereskedésnek bútor raktárnak vagy 
confecuiós üzletnek igen alkalmas azon-
nal kiadó, évi haszonbér 250 frt. 
Ugyanott egy modern szép teljes rófós 
berendezés is igen olcsón eladó. — 
Bővebb felvilágosítást nyújt Szabó 
Géza Csongrádról. 10—6 

az J90U. évi tavaszi és nyári Idenyre. 
1 szelvény 7 korona 
1 szelvény 10 korona 
1 s/el vény 12 korona 
1 szelvény 15 koiona 
1 szelvér.j 17 korona 
1 szelvény 18 korona 
1 szelvény 20 korona 

l:k>y s/elvémt rkeíe Stalottruliáho* 20 — K -ért, szintúgy ielö.KM/ÖVetei, turiatalódcat, selyem-
kamgarnt stb. stb, gyári árakon kiild a mint m « -
bizható és s/<>|id cég mindenütt bmeit poait&-

gyari raktár 

SIEGEL-IMHOF BrUnn. 
Minták liutyen ét bérmentve. 

rt a magánv evő élv 
S l e g e M . h o f .v 

nél, agyári pTacon rendeli meg, î en jelentékenyek. 
Saabon, l .rfolc.óhb á r a k . Óriási váUazték. 

ĵ MinUliű. figyelme« kiszolgál«*, még a legki'ebb ~ rendelesnél is teljesen ti áruban M 

Egy sze lvény 
3*10 m. hosszú 
teljes lerflruhA-
ho i (kabát , ..ad 
ráil es mell . ny) 

Nyomatot t Vajda ti. Utódánál Szentesen . 19t« 




