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A városok nagy érdekei. 
— Március 18. 

A népek szociális életének átala-
kulásával, a gazdasági és kulturális 
igényeknek fokozásával az államcélok 
elérésére szolgáló munka mindig na-
gyobb és nagyobb arányokban h«i ul a 
városokra. A modern államok fejlődése 
és virágzása egyenes arányban áll vá-
rosaink számbeli, gazdasági és kultu-
rális előhaladásával. S valamely állam 
minél jobban törekszik arra, hogv egy-
oldalú mezőgazdasági állapotából, mely 
minden állam gazdasági fejlődésének 
első és igy kezdetleges stádiuma, kie-
melkedjék az ipar és kereskedelmi fej-
lődés magasabb fokára, bár nem ha-
nyagolja el az állam többi községének 
érdekeit is, a városok fejlődésére kü-
lönös súlyt helyez. Hazánk ennek az 
átalakulásnak küszöbén van. 

Mig fontos és pillanatig szem elől 
nem téveszthető állami feladat mező-
gazdaságunk továbhi fejlesztése, éppen 
ennek érdekében is nagy küzdelmet 
folytatunk iparunk és kereskedelmünk 
felvirágoztatására. Ebből a célbői szük-
séges tehát, hogy városainknak, mint 
az ipari és kereskedelmi gócpontoknak 
fellendítése a hivatott tényezőknek sú-
lyos gondját képezze. 

És ebben a tekintetben — sajnos 
— igen sok mulasztásra rá lehet mu-
tatni. 

Tagadhatatlan ugyan, hogy fővá-
rosunk a törvényhozás és végrehajtó 
hatalom hatékony összműködése mel-

lett bámulatos gyors és nagyarányú 
fejlődést mutat s bár — különösen 
magyar nemzeti szempontokból igen 
jogos kritikának lehet tárgya, ma mái-
valóságos világváros s országunknak 
büszkesége; nmde nem mondhatjuk el 
egyúttal vidéki városainkról is, hogy 
ezeknek fejlődése is a kívánalmaknak 
megfelelne. 

Egy virágzó városban nemcsak 
saját lakói találják meg jólétüket, eló-
haladásukat, gazdasági boldogulásukat, 
kulturális igényeiknek kielégítését, de 
az az egész vidék lakosságának hasonló 
szempontokból egy város javára szolgál. 

Mig egyfelől nyers terményeinek 
könnyebb és jobb árron való értéke-
sítésére vagv azok közvetítésére, a 
környék a városban,piacot talál, addig 
másfelől a kereseti ágak sokfélesége ! 
és külömbözősége folytán munkaalkal-
mat nyújt a lakosságnak még azokban 
az időszakokban is, midőn a mezőgaz-
dasági munka szünetel. Innen van az, 
hogy virágzó városok körül a vidék 
lakói is számban ¿s vagyonban gya- j 
rapodnak. De a városok fellendítése 
mellett szóló különfele nagy szempon-
tok mellett hazánkban különösen és 
talán első sorban fontos az a kulturá- ; 
lis hivatás, mely nemzeti szempontból | 
a városok feladatát képezi. 

Városainkban eddig is igen haté-
kony eredményeket tapasztalhattunk-e 
téren. Igen sok ok járul azonban hozzá 
és hat oda, hogy vidéki városaink fej-
lődése nem halad abban az irányban 
amint az állam és nemzeti szempon-

tokból feltétlenül óhajtandó volna. 
Ezek egyike az az anyagi teher, a mely 
a városokra hárul 

Állami életünk mai szervezetében 
igen sok teher nehezedik a városokra 
és igy azok lakosaira, melyeket tisztán 
áthárított az állami funkciók fentartá-
sáért és elvégzéséért viselnek. Tanügy, 
árvaügy, közegészségügy, adó beszedés, 
rendfentartás stb. végeredményben mind 
állami feladatot képeznek s ezeknek 
költségeit részben vagy egészben a vá-
rosok viselik. 

Ezért aztán igen sok városban a 
községi pótadó eléri, sőt sokszor meg 
is haladja az állami adó összegét. H a 
ehhez számítjuk meg a különböző cí-
meken szedett mellékjárulékokat s a 
társadalmi kötelezettségek révén a 
polgárok vállaira nehezedő egyébb ter-
heket, lehetetlen el nem ismerni annak 
szükségességét, hogy a városok terhein 
könnyíteni kell. 

Külföldi államok is kerestek s ta-
láltak módokat arra, hogy a városok 
nehéz anyagi hefyzetén segítsenek s 
hazánkban is a fogyasztási adók vagy 
hozadéki adók átengedésével avagy az 
állami funkciók elvégzése költségeinek 
megtérítésével kell sietni a városok 
segítségére. Ugy a kormány, mint a 
parlament ismeri a városok nehéz anyagi 
helyzetét s a közel jövő szorgos fel-
adata lesz az orvoslás legcélravezetőbb 
módjának létesítése. 

Ha ammellett a városok is nagy 
és nemes feladataik érzetében szűk-
keblűség nélkül, komoly munkával 

A „SZENÍKS! LAP" TÁRCÁJA. 
TI! KOK. 

Irta Kanizsai l'erenc. 

(Folytatás.) 

Azt lia/.udjálok szóval és mutatjátok 
fanlóm-jatékkul, hogy a villamos elgázolhat 
és kioltja a/, életemet. Hát fogadjunk, fan-
tóm, te, te . . . te sátán, hogy nem hiszek 1 

nektek. Odafekszeni a villamos elé. Ködből 
van. Nekem nem árt a köd. Ks tovább élek. 
De minek élek ' Honnét vagytok fantómok, 
s/.ámok, körülmények, kinek . . . hangok 
tapintások ? Miért számitok és kombinálok 
veletek ? Ki kényszerít engem, hogy alchi-
mista maradjak és titeket, elemek, napokká, 
élményekké vegyítselek ? Ezt én unom. Nem 
vegyilek többé, hanem inkább bontok. Szét-
botalak téged is, öreg fantóm. Hiába bújsz 
az újság mögé, én tudom, hogy most nincs j 
fejed és cs:ik akkor lesz, ha előpillantasz a 
papirlepedő mögül. Ügy van. Kn analizállak 
és legelőbb is kimondom, hogy nátrium-tó- i 
nusban nyilvánulsz. Sárga nátriumban, ami 
megfelel a süritett lógalomvegyületek szerint 
egy ügyvédi intellektusnak. Most kissé ho- | 

mályosodik és igy alkonyatkor már látom 
az állítólagos agyvelők fényvíbrációját. A 
tied sárgában foszforeszkál. Olyan vagy, mint 
egy régi szent kép, dicsfénnyel. Ilohó, de 
nem imponálsz. A matematikusok koponyá-
ját szeretem. Az ugy világít, mint az Ívlámpa. 
Hz csak beszéd, amelyre rászoktam, bár tu-
dom, hogy sem matematikusok, sem Ívlám-
pák nincsenek. Semmi, csak én vagyok. fcdo 
sum. Nincs tovább, öregem és pukkadj meg 
. . . Helyes. Nem beszélek. Mert vagy élsz, 
vagy nem. Ha létező konkrétum vagy, fölös-
leges a beszéd. Mire való az agyidegkapcso-
lat '? Én még nem találtam megfelelő agyve-
lőt. Ha találok, akkor elhiszem tulajdonosá-
ról, hogy ember és azzal majd barátkozom. 
Helyes? 

Az idősebb ur zavartan kémlelte lialal \ 
barátját és suttogva figyelmeztette a pincért, i 
hogy legallább az ő asztaluknál csavarja 
már fel n villanyt, hiszen erősen alkonyodik 
és nem lát az ember olvasni. 

Mit sutlogtok1 Csacsiság. Még ma-
gamra vonatkozólag is csak azt akarom meg-
jegyezni, hogy kezem csak akkor van, ha 
ránézek. Arcom, ha a tükörbe nézek. Figyelj 
ide. Ezen törheted a fejedet. Persze, ha volna 
fejed, mint nekem és ha általában volnának 
tükrök 

- De kérlek, Nándor . . . Ez 
őrület, tiszta badarság. Még én is megker-
gülök. 

Ne félj. De azt sem bánom, ha félsz. 
Mert igy remélem, hogy te is ember vagy. 
Ugyanis a félelem az, a mit öntudatnak is 
hívunk. Aki álom uélkül alszik, az nem fél 
. . . Igen, a tükör. Belenézek a tükörbe. Hon-
nét tudom, hogy én vagyok az eredeti és az 
a másik a kép ? Hatha megfordítva van ? Jó. 
összetöröm a tükröt. De hátha nem én tör-
tem össze a tükröt, hanem az a másik ? 
Hátha mink igy, ahogy vagyunk, fantómos-
tul és egyszeregyestül, naprendszerestül és 
gyükszemestül hátha mink egybevéve, az 
egész kompánia, beleértve a Napot, a Jupi-
tert és az üstökösöket a végleien parabolán 
. . . hátha mindez tükörkép ? No no ? És ha 
valaki földhöz vágja a tükröt öregem?! Mi 
lesz akkor? Ki csinál még egy akkorra tük-
röt, vén szamár ? 

. . . Az idősebb ur most önkéntelen fi-
gyelemmel követte ifjú barátja szellemnii 
halálugrásait és az asztalra könyökölve leste 
a szókat ajkáról. 



törekszenek, e lsősorban saját érdekük-
ben a haladás összes feltételeinek meg- ' 
valósítására: bizonyára nem fog el- f 

maradni a kívánt eredmény, mely ha-
talmas vidéki emporiumok létesülésé-
ben és felvirágzásában fog nyilvánulni. 

ÚJDONSÁGOK. 
A 4 8 - a s párt város i képv i se lő je lö l je i . 

— Március 18. 

A szentesi 48-as párt a városi képviselő 
választás alkalmából a következő jelölteket 
állította fel : 

I. kerület. 
Dr. Kiss Béla 
Dr. Tasnády Antal 
Vecseri János 
Kutas János 
lfj. Farkas Antal 

Póttagok: 
Ilj. Szatmáry Pál 
(iyulai Mihály. 

II. kerület. 
Kanász N. Sándor 
Füsti M. Ferenc 
Simon Kde 
Huzs Molnár Lajos (I. ker.) 
Nagy Kovács Lajos 

Póttagok : 
Szilágyi János (iparos) 
tíerényi Imre. 

III. kerület. 
Dr. Vajda Antal 
Nyiry Antal 
Soós István 
Sátrán Bálint 
Papp Imre (Babós vő) 

Póttagok : 
Csák Imre 
Szilágyi István. 

IV. kerület. 
Üácz Istvén 
Horváth Imre 
Vajda Ernő 
Kása Antal 
Kunos András 

Póttagok : 
(iyőri Ferenc 
Dóczi Ferenc. 

V. kerület. 
Ifj Bárány Sándor 
Soós Bálint 
Pataki Imre (Rákóczi utca) 
Kátai Pál István 
L'dvardi Ferenc 

Póttagok : 
Kátai Pál Lajos 
Sarkadi Fazekas Mihály 

VI. kerület. 
Kalpagos Sz. Imre 
Khirer József 
Pap József 
Ifj Huzs Molnár Sándor 
Dr. Friedmanu (iyula 

Póttagok : 
Vajda Krnő 
Dömsödi Ferenc. 

VII. kerület. 
Fekete Demeter 
lfj Tóth István 
Molnár István 
ld. Katai Pal János 
Héjjá Lajos 

Póttagok : 
Bálint János (József tla) 
Gálli István. 

VIII. kerület. 
Vecseri István 
Szeri János 
Sándor Mátyás 
Zsoldos Sándor 
Kovács Pál 

Póttagok : 
F. Tőrök János 
Détár Ferenc 

IX. kerület. 
Bárkai János 
Kiss Bálint 
Zsoldos Ferenc iparos 
Köblös Gábor 
lfj. Kátai Pál János 

Póttagok : 
Kovács Ferenc 
Széphegyi Károly 

X. kerület. 
Szegi József (Veker) 
('.zakó Imre 
Sima László 
Molnár István (nyűg vasutas) 
Vajda János (Kishát) 

Póttagok. 
Kiss András 
Őze János. 

- Március 18. 

— Hatvan e s z t e n d ő után. A tem-
plomok, a város, a negyvennyolcas kör 
a kaszinó, a reformálus, a katolikus 
kör s a többi, mind-mind méltó fény-
űvel, ünnepi köntösben ülte meg már-
cius t izenötödikéi. Heggel 8 órakor a 
róm. kath. templomban Ulár István 
pápai kamkrás, apátplébános misézett 
fényes segédlettel; ezután a reformá-
tus templomban volt ünnepi istenilisz-
telet, mikor is Geröcz Lajos lelkész 
mondot t ünnepi beszédet. Innét az ün-
neplő közönség a városi színházterembe 
vonult. Ott volt a város színe-java, éló-
kelósége; a város polgárságának min-
den rétegéből sok-sok képviselő és ott 
voltak a nagy március 15-ödike e lő 
tanúságai: a szentesi öreg 48-as hon-
védek: Kiss Zsigmond, Várady Lajos j 
hadnagyokkal élükön. Délután a refor- j 
mátus kör felsőpárti helyiségeiben volt ; 

igen sikerült ünnepé ly; este pedig az? 
e lső 48-as népkörben, hol megjelent 
dr. Kelemen Béla főispán, dr. Molnár 
Jenő országgyűlési képviselő nejével j 
együtt dr. Tasnády Antal pártelnök ! 

kíséretében lelkes élj enzéssel fogadtatva, j 

Az első pohárköszöntőt dr. Tasnády ' 
köri elnök mondotta, melyre dr. Kele-
men főispán felelt mélységes értelmű 
orátióban. je l lemezve a nagy március 
Í.Viki és a mai politikai állapotokat. 
Kiemelkedő volt még ezenkívül a re- ' 
formátus kör esti ünnepélye dr. Lakos 
Imre, Sima László és Futó Zoltán 
pohárköszöntőivel. — A vacsorát mind-
két helyen tánc követte, kivilágos-kivi- ; 

radtig. 
- Hivatal vizsgálat Dr. Kelemen Béla 1 

főispán hétfőn és kedden közigazgatási vizs- ' 
gálától larlolt a városnál. A vizsgálaton dr. 
CidUrícis Lajos alispán is jelen volt. 

A rendőrfőkapitány helyettesítése. 
Dr. Kelemen Béla főispán a rendőrlőkapi-
tány betegsége idejének tartamára, a városi 
rendőrkapitányság vezetésével dr. Uervzegh 
Jó/sef várni, közig, gyakornokot bizta meg. 

Az öreg houvédek távirata Kossuth 
Ferenchez. Március 15-iki ünnepélyeinknek 
igen érdekes epizódja volt az öreg honvé-

} dek megvendégelése a város által. Ebéd után 
• a következő táviratot adták föl Kossuth mi-
• niszler címére: »A Kossuth névnek imánkba 
! foglalása mellett március 15-én üdvözletün-

ket és hódolatunkat küldjük Nagyméltósá-
godnak a szabadság harcnak még életben 
lévő szentesi veteránjai.« — Az öreg hon-
védeinket este a református kör látta ven-
dégül, hol közülök nem egy, meghazudtolva 
öregségtől meggörnyedt alakját, vidám s 
itju szívvel eljárta a csárdást. 

Egyházi közgyűlés. A szentesi evang 
egyházközség ez évi rendes tisztujitó közgyű-
lését e hó 22 én — vasárnap — d. e. 10 óra-
kor az egyházközség tanácstermében fogja 
megtartani, melyre az egyházközség illetékes 
tagjait meghívja az elnökség. Szentes 1N08 
ni arc. 18. Tárgyak : Évi jelentés. Mult évi zár-
számadás. Ez évi költségelőirányzat. Szám-
vizsg. bizotts. kiküldése. Gondnok-választás. 
Esetleges indítványok. Jegyzőkönyv hitelesí-
tésére intézkedés. 

— Köszönetnyilvánítás. A mikor a szen-
tesi fűszer- és vegyes kereskedő urak 258 k. 
50 íill. adományát a legnagyobb lelki öröm-
mel nyogtatom, nem mulaszthatom el, hogy 
az emberszeretet és jótékonyság magasztos 
oltárára hozott ez áldozatért a szentesi evan-
gélikus nőegylet mély háláját és igaz köszö-
netét ne nyilvánítsam. Azt hiszem a t. ado-
mányozók óhaja szerint jár el egyletünk, 
amikor ez összeget a szentesi fűszer és ve-
gyeskereskedők, szegények segítésére és gyá-
molitasara szóló alapítványaként kűlón ke-
zelni alkalomadtán hasoncciu adományok-
kal gyarapítani, az alapítvány kamatjait éven-
ként újévkor segítésre és gyámolitásra ér-
demes szűkölködő családok között kiosztani 
fogja. Szentes, líKW évi március 14. Mojzsik 
Lajosné, ev. nőegyleti elnök. 

Siketnémák felvétele. A siketnémák 
áll. s. szegedi intézetébe az 11)08/9 tanítási 
évre felvételt nyerhetnek magyarországi 
honos, mindkét nembeli siketnéma gyerme-
kek, akik a 7-ik éven fetül, de 10-ik éven 
aluli korban vannak és a szorosan vett si-
kclnémaság áll. s. szegedi intézetének fel-
ügyelő-bizottságához címezve, mielőbb, de 
legkésőbb május 31-ig beküldendők. Mellék-
lendő iratok: a) a születési anyakönyvi ki-
vonat; b) orvosi vélemény a gyermek testi 
és elmebeli állapotáról; c) a családi és va-
gyoni viszonyról szól kimutatás. Vagyonta-
lan szülők gyermekei díjtalanul vétetnek fel. 
A máv. alkalmazottak, a bács-bodrog és 
csongrádvármegyei gyermekek elsőbbségben 
részosülnck és kivétel nélkül ingyen vétetnek 
fel. Bővebb felvilágosítást szívesen nyújt az 
intézet igazgatósága. 

— Lopások. 4 darab rucát lopott el 
ismeretlen tetlcs a Stummer Béla udvaráról. 
A rendőrség nyomoz. — Fekete Nugy Erzsé-
bet pedig volt gazdájától Dr. Purjesz János 
ügyvédtől tulajdonított el jogtalanul ruha-
nem üke t. 

Irodalom. 
(*) A „Vasárnapi Újság" március 15-iki 

szama hazafias képekkel és Mikszáth Kálmán 
nagy erővel irt cikkével ünnepli a nemzeti 
ünnepel'. Ezenkívül képsorozatokat közöl a 
szentbernáthegyi klastromról, a siketnémák 
oktatásáról, a Műhely és Déry Kálmán festő-
művész kiállításáról és a tattersalli állatkiál-
itasról. Szépirodalmi olvasmányok : Rákosi 
Viklor regénye, Telekes Béla. és Kiss Meny-
hért verse, Zöldi Márton elbeszélései Fogaz-
zam regénye. Kgyébh közlemények Garay 
Ákos művészi rajza, kép az angol parlament 
megnyitásáról, Kgressy Ákos cikke, Petőfi 
névnapjáró l tárcacikk a hétről s a rendes 
heti rovatok Irodalom és művészet Köz-
inté/elek egyletek, Sakkjáték, Képtalány Egy 
Veleg sth. «Vasárnapi L'jság- előfizetési 
ara negyedévre négy korona, a »Világ-
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króniká»-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 40 fillér. 

Meghívó. 
A »Szentesi Iparos ltjak Önképző Köre« 

¡908 évi március hó 29-én délután 2 órakor 
tartja évi rendes közgyűlését, melyre az igen 
tisztelt tagokat, ezúton is tisztelettel meg-
hívja 

az elnökség. 
Tárgysoroza t : 

1. Elnök évi jelentése az egylet műkö-
déséről, 

2. Pénztári jelentés. 
3. A zárszámadások átvizsgálása. 
4. Jövő évi költségvetés megállapítása. 
5. Indítványok tárgyallása. 
ü. Az ipartestülettel kötött kaszonbéri 

szerződés bemutatása. 
7. Az egylet tisztviselőinek egy évre 

való megválasztása és a valasztmány meg-
alakitása. 

8. Jegyzőkönyv hitelesítésére 3 tag meg-
választása. 

Meghívó. 
A «Szentesi Heformátus Kör- ez évi ren-

des közgyűlését 1908 évi március hó 22-én 
délután 3 órakor tartja a kör székházának 
nagytermében amelyre a Kör tiszteletbeli, 
alapító és rendes tagjait meghívom. 

Szentes 1908 március Iiól2-én. 
Futó Zoltán 

Tárgysorozat . 
1. Éves jelentés. 
2. Az 1907 évi zárószámadás. 
3. Az 1908 évi költségvetés. 
4. Igazgatósági előterjesztések. 
5. Indítványok, amelyek a közgyűlés 

előtt legalább 3 nappal az elnökhöz beadattak 
ti. Tisztújítás. 

Nyilttcr.*) 
Ha 

az «Üstökös* kiadóhivatala címére (Budapest 
V. Szabadságtér 11.) 9 (kilenc) koronát be-
küld, akkor 

9 hónapig 
azaz évig (ápr.-dec.) kapja a legjobb, leg-
mulatságosabb illusztrált élclapot; azonkívül 

megkapja 
az 1908. jan. 1-óta megjelent számokat köz-
tük az. ">« oldalra terjedő 

50 éves 
jubileumi számol rendkívül érdekes tartalom-
mal. Végül megkapja az «Üstökös» 

1907 évi 
teljes bekötött évfolyamát! (t»00 oldal éle, kép 
humoreszk stb. stb. 

Csak 9 korona. 
Egyetlen alkalom. 

Ne tessék elmulasztani. 
•K rovatban küzlötl«kért nem villái felelősséget 

a s z e r k e s z t ő 

Az iparfejlesztés előfeltételei. 
Hazánk, mely par exelence őstermelő 

ország, az utóbbi években szinte feltűnő mo-
hósággal vetette magát az iparra s majdnem 
meggondolatlan könyelműséggel akart a föld-
mivelő országból minden átmenet nélkül 
egyszerre iparos országgá alakulni. Tagad-
hatatlan, hogy előbb-utóbb követnünk kell 
a többi kullurnemzeteket az iparfejlesztés 
utján, mert hisz nyilvánvaló, hogy az évi 

milliárd koronás költségvetést tisztán őster-
melésből fedezni s az ország huszmilliónyi 
lakosságát egyedül ebből a jövedelmi forrás- j 
hői, kulturális alapon fentartani képtelenség. j 
Nincs más mód tehát, mint az ipar fejlesz- J 
tése által uj jövedelmi forrásokai teremteni, j 
uj adóalanyokat nyerni. Első sorban pedig } 
különösen azon iparágakat kell üzembe 
venni, melyből behozatali többletünk van s 
ezeknél lelkiismeretes számvetés alapján 
kiszámítani, hogy mily nagy töke, hány 
munkás szükséges oly gyárak létesítéséhez, 
a melyeknek üzembe vételével a behozatali 
többlet ellensúlyozható, sőt teljesen eltün-
tethető. 

A jelenlegi iparfejlesztési-módszer sze-
rint mindez olykép volna megoldható, ha 
külföldi, vagy hazai tőkepénzesek és iparo-
sok egyesülvén, a kormánytól szubvenciót, 
adómeotességet, vasúti áruszállítási kedvez-
ményt, a községektől pedig, melyek terüle-
tén a gyárat felállítani szándékoznak, ingyen 
telket kapnának. 

E sok kedvezmény azonban még min-
dig kevés ahhoz, hogy iparunknak a kellő 
fejlődést biztosítsa. 

Kormány, törvényhozás és társadalom 
egyesült erővel kell hogy törekedjenek az 
iparfejlesztési politika szociális előfeltételei-
nek megteremtésére. Első sorban biztositani 
kell a munkás megélhetését, biztositani kell 
a társadalomnak iparunk fejlődését az/al, 
hogy minél több ifjul képezzen még pedig 
alaposan képezzen ki az ipari pályára s az 
ipar és iparos megbecsülését a köztudatba 
álvive, tiszteletet és megfelelő hatáskört biz-
tosítson iparosainknak. 

Ha mind eme feltételeket teljesíteni 
akarjuk, három fontos tényezőt szükséges 
szent előtt tar tanunk: az iparos szakértel-
mét, a tőkét és a munkaerőt. Szakértő ipa-
rost — ha nálunk épen nem akadna egy-
előre külföldről leszünk kénytelenek behozni. 
A tőke magától ts ajánlkozik, kivált ha ál-
lami szubvenció s egyéb kedvezmény is 
csalogatja. 

De hiányzik a legfőbb tényező: a 
munkás! 

Ipari munkás hazánkban kevés van s 
elegendő nem is lesz mindaddig, mig gazda-
sági politikának vezetőinél nem ver gyöke-
ret az a meggyőződés, hogy az iparfejlesz-
tés legsürgősebb követelménye: a munkás 
részére a megélhetés lehetőségét megterem-
teni. Nincs a világon civilizált ország, hol a 
munkás oly drágán élne meg, mint nálunk! 
Nem kell mást említenünk, mint a leheletlen 
lakásviszonyokat, az élelmiszerek képtelen 
drágaságát, melynek okai reszben az állami 
monopóliumok, részben azok az intézkedé-
sek, amelyek az agrariusok követelése foly-
tán történtek : az őrlési forgalom megszün-
tetése, a román és szerb marhabehozatal 
kizárása, az olcsó sörgyártást lehetetlenné 
tevő adózasi rendszer, a burgonya és főze-
lék drágasága, mivel ezek termelésével a 
magyar gazda nem foglalkozik. Tény, hogy 
nálunk az iparfejlesztést a munkás megél-
hetésének tuldrága volla megakadályozza és 
hogy ez a megélhetés azért olyan drága, 
mert mezőgazdaságúnk egyoldalú és mert 
ha támogatják, nem célszerűen nyújtott elő-
nyöket élvez. 

Tiz esztendőnk van arra, hogy iparun-
kat oda fejlesszük, hogy a vámközösség 
megszűntével biztos pozíciónk legyen a vi-
lágkereskedelemben. E tiz év minden per-
cét nagyon okosan, nagyon szorgalmnsan, 
nagy körültekintéssel kell kihasználnunk. 
Mert tiz év igen rövid idő egy nemzet éle-
tében. És ha majd ismét elétkezik az a pil-
lanat, a mikor nyugoti szomszédunkkal uj 
egyezségre kell lépni akkor az ily módon 
felvilágosodott nép képviselői remélhetőleg 
nem fogjak egész tudásukat és erejüket 
meddő közjogi vitákban és abban kimerí-
teni, hogy zászló és jelvénykérdések tekin-
tetében engedményeket vívjanak ki, hanem 

választóik életérdekeiért is sikra fognak 
szállani. 

A becsületes, hazáját forrón szerető 
magyar középosztálynak mielőbb meg kell 
győződnie arról, hogy a modern állam egy-
oldalú előnyöket, privilégiumokat egy osz-
tálynak sem adhat ; nem a régieknek és nem 
az ujaknak, hanem 1848-ban élt elődjei pél-
dáját követve le fog mondani mindennemű, 
a közre nézve káros kiváltságról. 

De első sorban arra fog bennünket ez 
az idő tanitani, hogy a munkát megbecsül-
jük és szeressük. 

Tisztelnünk kell a munkát, akár tollal 
és irónnal, akár kaszával és sarlóval, avagy 
kalapácscsal és gyaluval végezzék azt. Meg 
kell azt tanulnunk és gyermekeinket is arra 
tanítsuk, hogy senki és semmi nem igényel-
het a köztől támogatást, csak a becsületes 
munka, mely nélkül nincs igazi boldogulás. 

Ha ez az állapot majd nálunk is bekö-
vetkezett, akkor teljesen elő lesz készítve az 
iparfejlesztés talaja. És egyedül ebben a ta-
lajban nőhet majd nagygyá, erőssé és tere-
bélyessé nemzetünk anyagi jólétének az a 
fája, melynek feslő virága gyümölcsül adja 
gazdasági függetlenségünk aranykoronát. 

A kis méltóságos asszony. 
— Regény. — 
Irta: Sima Julla. 

(Folytatás.) 
— Oh! Nem is oly szép! 
— Tündér szép! — Áradozik a gróf. — 

Mese szép! 
— Nos, hál szép! — Hangzik a szép 

leány üde kacagása. 
Ne nevessen ki Dellike! — Könyö-

rög Kelendi. — Azzal nekem fájdalmat okoz j 
A leány abban hagyta a nevetést de 

még mindég mosolygott, amint megkérdezte : 
— Miért okozok önnek fá jdalmat? 
— Mert, — felel a gróf, ha az nevet 

ki valakit akit szeret, az nagyon fáj ! 
Mielőtt Adél bármit is szólhatott volna, 

hirtelen léptek zaja közeledett és Gelléri 
lépett be a szobába. 

Sugárzó arccal nézett a grófra és a 
vele nevetgélő leányra. Szívélyesen üdvözölte 
a vendéget és vidáman társalogtak tovább 
hárman. 

— Most már egészen meg vagyok nyu-
godva ügyvéd ur, — monda Kelendi midőn 
távozni készült, — látom, hogy a kedves 
beteg miatt nem kell aggódni. 

Mikor Gelléri egyedül maradt a leány-
nyal, legalább is többször megcsókolta. 

— Okos gyermek vagy! Nagyon szere-
lem, hogy távollétünkben nem utasittottad 
el a gróf urat. 

— Ugye jól teltem papa ? 
Nagyon helyesen van. Látni kell a gróf-

nak, hogy te nem olyan nevelésben része-
sültél mint a többi uri leány. Látnia kell, 
hogy le olyan műveltséggel rendelkezel, mint 
egy grófnő. A gróf hölgyek fogadnak férfi-
vendégeket, de ezek az uri leányok meg 
nem tennék. Ők neveletlenek, le pedig egy 
művelt leány vagy! Okos leány! 

Adél boldogan hallgatta a ravasz, szá-
mító ember szavait. Elragadtatva nézett reá 
és hogy bebizonyítsa a mai vendéglátás si-
kerességét, örömmel dicsekedett: 

— Papa ! A gróf arra kért, engedjem 
! meg neki, hogy a kereszl nevemen nevezzen. 

— És te? — kérdé az apa. 
— Megengedtem. Ugyebár helyesen van ? 
— Édes, okos lányom! — Csókolja meg 

Gelléri a leányt. — Édes kis méltóságos 
asszonyom ! Oh mily okos vagy ! — Belátod-e 
hogy én vagyok az, aki neked a boldogság 
és szerencse útját megmutattam ? 

— Igen papa. Neked teljesen igazad 
van. A ma ma, vettem észre, valóban irigy 
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reám. Te pedig szerencséssé, boldoggá óhaj-
tasz tenni. 

Szegény gyermek! Nem tudta, mily ve-
szélyt rejt magában az, ha ő ily feltétlen 
bizalommal viseltetik az apja iránt. 

Gelléri látta, hogy leány lelke teljesen 
az ő hatalmába került. Ezt a hatalmat ki is 
akarta használni a maga előnyére. 

— Anyádnak — tanácsoló — semmit 
sem kell szólnod a gróf látogatásáról. Lehe-
tőleg kerüld és Kálmánnal sem kell be-
szélned. 

— Ahogy tanácsolod papai — Nyug-
szik meg a leány. 

És valóban az anya és leány nem be-
széltek egész este egymással. Adél különben, 
hogy mentől hamarabb szabaduljon, korán 
este nyugalomra tért, igy azután, Gellériné, 
mit sem tudott a gróf látogatásáról. Nem is 
érdekelte őt a gróf, de hogy Holló egész 
nap nem mutatkozott, ez aggasztotta : Éppen 
azért, nagy örömmel látta, midőn másnap j 
vasárnap délelőtt megjelent. Személyesen 
kisérte a liatal embert a férje szobájába. 

Gelléri bosszankodva pillantott a fiatal ] 
emberre. Nem kis erőre volt szüksége hogv 
szívélyességet tudjon mulatni. 

— Miben lehelek szolgálatára a főjegyző 
urnák ? — kérdé az ügyvéd lehetőleg barát-
ságos hangon. 

Holló komoly ünnepélyes arccal nézett j 
az ügyvédre. Határozott hangon kezdett 
beszélni : 

— Igen komoly és életbe vágó kérdés- j 

ről van szó ügyvéd ur. — Kérem ! Méltóztassék előadni az iigvet (Folyt, kfiv.l 

Szölöojtváuyok: 
zöldojlássál készítve ezre UK) frt. - Telepí-
tésre gyökeres zöldojtvánv ezre 80 frt. — 

Telepítésre sima zöldojtvánv ezre 45 frt. 

FnCiliiirátlvnL: • « y ö " y ö r f l példányok. 
1 d à O J l Y d l l ) U K . fajtisztán ezre 100 frt, 
Szépséghibával, eredési biztosítással ezre 15 
frt. Mind Kipária-porlálisra ojtva a következő 
fajokban: Fehér bo r f a jok : Olasz Rizling, fe-
hér és piros Szlankamenka, Furmint, Sárfe-
hér, Mézesfehér, Ezerjó, Erdei, Bakator, Kö-
vidinka, Mirkováesi, Muskotályok, Hárslevelű, 
Sauvignon, Bánáti Rizling. Vörös borfa jok : 
Magy burgundi, Oportó, Nemes Kadarka, 
Aramon. Csemegefajok: fehér és piros Chas-
selas, Passatutti, Tokaji Chasselas, Ezredéves, 
Muskotályok stb. Siina Riparia-portális I. 
oszt. 8 frt. sima Ripária-portális II. oszl. 3 
frt., gyökeres Ripária-portális 1. oszl. l(i frt, 
gyökeres Ripária-portális II. oszt. 10 frt. gyö-
keres 2 éves gyökerű 18 frt. Hazai nemes 
vesszők sima 4 frt. a fenti fajokból. Ojtvá-
nyaiuiért teljes felelősséget vallalok s ha a 
vevő azzal nem volna megelégedve, azt vissza-
veszem s pénzét visszaadom. Előlegül az ár 

részét kérem beküldeni. Hegyi bor fehér 
50 kor., siller 50 kor., vörös (»0 korona. 

GYÖNGYÖS Heves m. 
Szent Urbán templom. Székely I. József 
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Hirdetmény 
A re formátus egyház piactéri bér-

házában a dr. S inóros Szabó Sándor 
ügyvéd ur által j e l en leg birt lakás f. 
é. ápril 24-ik napjától k e z d ő d ő l e g ha- , 
s z o n b é r b e adatik. Haszonbérleni kívá-
nók e tárgyban b ő v e b b felvi lágosítást 
a ref. egyház gondnoki hivatalánál kap-
hatnak. 

Szentes, 1908, márc. 17. 
Z o l n a y K á r o l y , 

fögondnok. 
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'Valódi brunni szövetek" 
í >908. »vi tavas;! M nyár Menyre. 

lg y azelrány 
3*10 m. hosszú 
toi u-i lérdruiiâ-
k«t (Kabát, aarf-
rkt és mvlUay) 
•Uí.ndo, ctak 

1 vvivéay 7 korona 
1 szelvény lü korona 
1 f/f.vény 12 korona 
1 s/elvrny Ie) korom 
1 «zelveny 17 korona 
1 »»Iv.üv IS korona 
1 »zfheny 20 korona 

E*v «/elv.-.i -.»te ïitH. »0 fl.-ti.. 
wiMiHft\ lelo Ö»t..-.tw •»::!« SI. ár- «•íve.i-iMi.iRdM ifh fc:• . gyé.i 4ra'«xi Wild a min« « y rá* a M é» »¿uiid miiKletiHtt *n«ii lyiê/f.'.-

K>iri raklar 

SIEGEL-IMH0F Brünn. 
NiniáK i»*r«a éi Uran«*, 

A7 ftlA»»«K. « «itlvel.r s axuí fvó «¡var. Ua mxtalKiW ĉt* tV .<• >.: iia»»l-!«ho< « ••7«gyà. • • ! • i r«iid«li ¡«-m. u'" 
Uáalc.ébb árak. Drláii *àlaa«#k. 

mm* (ívvel: M ki»/olg*láa, viéf a h'-itndíTWl i« !•.]•»»* ar.iban • 

Szentes város polgármesterétől. 

3946/1908. szám, 

Hivatalos hirdetmény. 
Értes í tem a közönsége t , h o g y a 

központ i vá lasz tmány kebe lébő l kikül-
dött össze író kü ldöt t ség az 1909. é v r e 
é r v é n y e s országgyűlés i képvise lő-vá-
lasztói névjegyzék alapját képező kiiga-
zítási munkálatokat a város i adóhiva-
talban a f o l y ó évi márc ius hó 23-tól 
kezdődó leg április h ó 14-ikéig bezáró-
lag fogja végezni , m e l y idő alatt bár-
kinek, aki az or szágos képv i se lővá lasz -
tásra magát j o g o s í t o t t n a k v é l i : jogá-
ban áll, h o g y az ö s s z e í r ó kü ldöt t ség 
e lőt t s z e m é l y e s e n megje l enjen s igé-
nyének igazolása mel le t t a névjegy-
zékbe való fe lvéte lét kérje. 

Szentesen , 1908. év i március hó 14. 

D r . M á t é f f y , 
polgármester. 

I t j . X m i I i I o n F e r e n c n e k 

tavasz búzája van eladó. 

B i h a r i t ú r ó 
minden lieti piacon a fehér 

sapkásnál kapható kilónként 
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VflJbfl BÁLINT (JTÓbfl 
K O S S U T H - T É R S Z E N T E S . R E F . B É R N f l Z 

Ajánl ja a mai kor igényeinek teljesen megfelelően berendezett 

K Ö N Y V N T O n D Á J Á T 
ahol a legjutanyosabb árakért készülnek minden néven nevezendő könyv-

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

és báli meghívók, (több sziníi nyomással is) levélpapírok és borí tékok, 

számlák, üzleti kártyák, gyászjelentések, szalagaranyozások, városi , 

megyei, társulati és pénzügyőri rovatolt mnnkák, takarékpénztár i nyom-

tatványok stb. a legizlésesebb legszebb kivitelben. 

Ajánl ja továbbá a kiadásában hetenként kétszer megjelenő 

/ .1X1 I ' I I vVv i i r - r — % b/T^ , S Z E N T E S I L A P " - O T 
melynek előfizetési ára he yben : egy evre 10 kurona , vidéken 12 korona . 

Mirdeteseket, valamint nyiltéri közleményeket kel lő díjszabás szerint számit. 
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Nyomatott Vajda ti. Utódánál Szentesen. 19t« 




