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Parcellázás és országos gyűjtés, 
— Március 21 

Furcsa két fogalom igy egymás 
mellett, de Isten látja lelkünket, nem 
mi találtuk ki. 

Néhány évvel ezelólt, mikor még 
az amerikai kivándorlásra ráfogtuk, 
hogy azt semmi egyébb mint a föld-
éhség okozza, elkezdtünk gondolkozni 
arról, hogy csakugyan jó volna az éhes 
magyar parasztokat földdel jóllakatni. 
Kezdve a földmivelésügyi miniszteren, 
le a „nagyságos" bérlő urakig, min-
denki jóbarátjává szegődött az ameri-
kát parasztnak s ugyancsak hasitgatta 
a földjét kisebb-nagyobb szalagokra, 
parcellákra s tömte vele a paraszt 
gyomrát. Egész vállalatok, társulatok 
alakultak, melyek parcellázásból éllek. 
Természetesen nem kivándorlókai igye-• 
keztek utjokban megállítani, hiszen a 
földparcellázó vállalatok uzsorásai in-
kább kergették őket Amerikába, jól | 
tudván, hogy az üres kézzel, busán, 
kénytelen-kelletlen szerencsét próbáló 
magyar nem sokára mosolygós ábrá-
zattal, tömött erszénnyel, amerikai pénz-
zel szalad haza földet venni. 

Pénz dolgában nem is volt szűké-
ben a hazatérő paraszt. Még a statisz-
tikusok is ragyogó arccal hirdették, 
hogy évente 80—90 millió forint ha-
jókázik át a gazdag Amerikából a sze-
gény Magyarországba. S ez a töménte-
len pénz mind földdé vált. Ki adták a 
jelszót, hogy tőidet a népnek I s a sze-
gény amerikás paraszt elhitte, hogy ó t 

a földéhség kergette tengerentúlra, ha-
zajövet hát mit tehetett, földet vett 
minden pénzén. Szép dominiumokból, 
hatalmas latifundiumokból, ahogy csak 
a szájjá megkivánta, ugy és ott hasí-
tották ki számára az ó életének leg-
drágább portékáját: a termő magvar 
földet. 

Mikor aztán már a kormány támo-
gatásával az ország minden részében 
„erőssé és függetlenné" tettük a ma-
gyar parasztot a maga szalag-földecs-
kéjében, magára hagytuk: most már 
boldoguljon, ahogy tud. 

Boldogult is, de nincs benne a ma-
gyar nemzetre köszönet! 

A parcellázás teljesen tönkre tette, 
kizsákmányolta, fölemésztette a magyar 
parasztot, a földparcellázó vállalatok 
száz százalékra dolgozva, kihasználták 
a bűnös reklámmal fölcsigázott föld-
éhséget s annyira fölverték az árakat, 
hogy a paraszt a parcellázásra költötte 
minden vagyonkáját, sokszor erejét 
fölülhaladó terhet is kényszerült vál-
lait a venni. A föld megmunkálásához 
szakszerű kezelésihez üzleti forgó tő-
kéje nem maradt s igy beköszöntött 
a lassú, de feltartózhalallan birtok föl-
emésztődés. Ma már a kisbirtokos pa-
rasztok között azok a legszegényebbek, 
akiket a népsegités akciója a parcellá-
zok karjaiba kergelett. 

Ezt nem mi állítjuk, hakem a me-
zőgazdák országos egyesülete. Félén-
ken, óvatosan mondják ugyan ki, hogy 
a p5rcellázások a kisbirtokosok között 

nem eredményezték a várt sikereket, 
de még lehet segíteni, ha a jövőben 
csakis olyan parcellázási terveket ré-
szesít a kormány támogatásban, me-
lyeknek keresztülvitele által a kisbir-
tokosok és*'kisgazdák anyagi boldogu-
lásának lehetősége megfelelő módon 
biztosítva lesz. Ennyit ajánl a jövőre. 
S a mit a jelenre nézve proponál, abból 
hangzik ki a magija jpegdöbbentóen 
szomorú valóságában a nemzet zömé-
nek, a parasztságnak sorsa. Azt mondja 
ugyanis a mezőgazdák országos egye-
sülete, hogy a parcellázások miatt tönk-
rejutotott kisgazdák tokosok 
helyzetének javítására a földmivelési 
miniszter rendezzen országos gyűjtést 
az ó számukra. 

Hát ez ajánlat amily kétségbeejtő, 
oly igazságtalan. 

Nem országos gyűjtést kell itt első 
sorban rendezni, ha már olyan nagy a 
baj, hanem vád alá kell helyezni a 
lelkiismeretlen, uzsorás, népnyuzó par-
cellázó vállalatokat! Meg kell őket 
foszlani törvény utján az igazságtalan 
vagyontól, a vétkes nyereségtől, a ra-
vasz uzsorával szerzet ezrektől 1 Vagy 
a földmivelésügyi miniszter megeléged-
nék avval az embertelenséggel, hogy 
az országos gyűjtés könyöradományai-
ban észrevétlen, nagylelkűen elkever-
hessék a maguk hitvány egy-két ko-
ronáját azok, akik még mindig szaba-
don dőzsölnek és uraskodnak a nép 
verítékének kamatjaiból. 

Szociális törvényeket kérünk az 
uzsora ellen is! 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁaA. 
TI'I KOK. 

Irta Kanizsai Ferenc. 

(Folytatás.; 

— Jaj, apáin! Tényleg elhitted, hogy 
ahhoz akkora tükör kell ? Egy kis zsebtü-
korbe belefér az egész világ. Csakhogy a 
nyílás — ez a tükörlap — igen kicsi, és 
nem láthatjuk meg benne az egészet. Min-
den tükörben benne él az egész világ. Szim-
metrikusan, az igaz, de annyiszor, ahány tü-
kör. Ha az üveghutából uj tükör került ki, 
uj világ teremtődött. Ha a Juczi szobalány 
elejti a tükröt, az darabokra törik és min-
den kis darabban szimmetrikus képe születik 
a világnak. Megjegyzem, hogy ugyanakkor 
egy másik Juczi is eltört egy tükröt. A Ju-
ezik közül kétséges, melyik az igazi és me-
lyik a tükörkép. De maga a tükör egybeesik 
a saját képével. 

Boloudok.il beszélsz, de érdekesen 
be /élsz. 

I gy-»' 1 l.s tudol, mi vezetett erre ' 
Mondd. Mondil. 
Koppaul egyszerű. Akkor még »ze-

relmes voltam. Ilelenéztem a tükörbe. Es ön-

kéntelenül megállapítottam, hogy az, aki a 
tükörben látszik, szintén szerelmes valakibe, 
aki teljesen hasonlít az én Etelkámra. Etel 
akkor vidéken lakott. Azt a vidéki várost az 
én szobácskámban levő tükörrel vonal köti 
össze; egy mértani egyenes, mely szögbe 
találja valahol az én tükrömet, vagy annak 
mértani síkban való kiterjesztését. Ha pár-
huzamos a vonal, akkor persze a tükörcsí-
kot a végtelenben metszi. 

— Igen, de mit akarsz ebből kihozni ? 
— Egyszerű a dolog. A melszóponttól 

a tükör szférájába-.1 hasonló szög alatt hasit 
be a végtelenbe egy irányt a tükör-egyenes. 
Erre az egyenesre fölviszem a köztem és 
Etelka közt levő távolságot éz mértani uton 
meghatároztam a helyet és ott van Etelka 
is a tükörben, a maga szerelmes sóvárgá-
sában. % 

— És láttad ? 
— Hol? 

- A tükörben. 
— Értelmetlen, öreg szamár! Hogyan 

láthattam volna ? Hiszen oll van, hogy első 
láláshatárló akadályt mondjak, a szobám 
falának tükör-ikre! Ott van aztéu maga a 
távoh.ig, a prtspeklivikus largycsökkencs, 
szili-elmosódás, még a fold domborulata is, 
mely az esetben is meggátolja a látást, ha 
közben nem volna akadály: liaz, fa, h e y , 
roh.tgö gyorsvonat és ha a prespekliva 

egyenszárü háromszögének csúcspontja nem 
falna be mindent mohón . . . Láttad-e már, 
ha a gyorsvonat utolsó kocsijából visszanéz-
tél, hogyan eszi meg ez a csúcspont a te-
legráfpóznákat és a síneket ? 

— Láttam. 
Es a kupéban tükör van. Abbau a 

tükörben egy másik gyorsvonat ugyanazo-
kon a síneken, de ellentéles irányban robog. 
És még sincs összeütközés. És a két gyors-
vonat mégsem hagyja el egymást. A tükör-
ből előre és hátra egy-egy gyorsvonat robog 
kifelé, végtelenül, mint a bűvész cilinderéből 
a végtelen pántlika . . . No mondd, miért 
nem ütközik össze a két gyorsvonat ? Pedig 
a másik ellentétes irányban halad. Ezt lát-
hatod a tükörben nem hátra, hanem előre-
felé tünedező telegráfpóznákról . . . 

Az idősebb ur csak merőn nézett tár-
sára, aki most diadalmasan dőlt hátra a kar-
székbein Majd lassacskán kikászolódni akart 
ebből a tébolyító rabulisztikáról és baná-
lis lett : 

— No gyere, Nándor, most már igazán 
játszhatnának egy ötvenes karambolt. 

A fiatal ember ment. Kézbevették a dá-
kokat. Szemközi ;» billiárd-us/tallal egv nagy 
lukör verte vissza a kavéiiázi csillárok 
fényéi. 

Oda nézz, flrogem. Azok is Jálsza-
nak. Azok is beszélnek. Éppen olyanok, mint 
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KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
- Márcins 21. 

Legelsőben arról zengek, amit n legne-
hezebben vártunk : ma megkezdődött a tavasz. 
Tavasz. Valami csudálatos varázsa van en-
nek a szónak. Még a cigány is inkább ki 
van vele békélve, mint az ősszel. No persze. 
Mert a tavasz után nem a tél jön, hanem a 
nyár. A nyár pedig minden melegsége mel-
lett némi módon kellemesebb, mint a tél. 

Szóval itt a tavasz. A nap mosolyog. A 
virágok nyílnak . . . Mi pedig vénebbek va-
gyunk egy esztendővel. 

* 

Szentes város közönsége hétfőn 50 vá-
rosatyát választ. Ötven férfiút, akiknek a ke-
zeibe leteszi a város közdolgai intézésének 
sorsát hosszú hat esztendőre. Nem tartom 
időszerűtlennek ebből az alkalomból hang-
súlyozni egy pár dolgot. 

A városi függetlenségi párt megállapí-
totta a jelöltek névjegyzékét. Ha végig né-
zünk azon a tisztán érdemes emberek neveit 
találjuk benne, akiket a városi ellenzék mél-
tónak és érdemesnek tart arra, hogy a köz-
ügyeket intézzék — s akikről ugy van meg-
győződve, hogy jó kezekben lesz az ő kezeik-
ben a város dolgainak intézése. 

És az önjelöltek. Ugyan Istenem, persze 
hogy vannak. De ez a vannak nem azt je-
lenti, hogy ő iájuk kell bizni a mandátumot. 
Ha csakugyan nagyon érdemes emberek 
volnának nem maguk jelölték volna magukat. * 

A lefolyt hét a szenzációk hete volt. 
Szentes város rendőrsége megkapta a 

helyettes főkapitányt dr. Herczegh József 
személyében. Hz a kinevezés valósággal szen- 1 

záció volt, hogyne nukor más név forgott a 
közszájon, Igaz, hogy ez a más minden hí-
resztel ¿s dacára sem aspirált arra, hogy a 
rendőrség élére kerüljön. 

A másik szenzáció, hogy a főispáni 
vizsgálat lezajlott felfüggesztések nélkül. 

Hogy ez a szenzáció volt annál termé-
szetesebb, mert dr. Kelemen Bélát lefestet-
ték valósággal ember evőnek és a bosszú-
szellemének. És a vizsgálat során mindenki 
csak a bamisatatlan gentlemant s a gavallér 
gondolkozású fölchhvalót láthatta benne. * 

Van még egy szenzációm, ami csak 
azért szenzáció, mert kinevezték szenzá-
ciónak. 

mink. Épp azok a mozdulataik És ha neked 
öt forint tizenkét krajcár rejtőzik a zsebed-
ben, annak is. Én már sok tükröt törtem 
össze. De nem érdemes. Azzal nem osztom, 
hanem szorzom a világot. 

A fiatal ember szózakozottan fogott a 
játékhoz. Kibámult a besötétült utcara a ká- 1 

véház üvegablakán át, melyet még nem 
függönyöztek el. Iigyszer csak falragyogott 
a szeme : 

— Ah, ott, ott a túloldalon megy a hi-
borfényű professzor. A matézis tanára. Ezt 
szeretem. Ennek a koponyája bíborfényben 
ragyog, ha leszállt az este. És érzem, hogyan 
lelegrafálja át az én agyvelőmbe nagyszerű 
megnyugvásait. Ah, ez jól esik. Ez kéjes. Jaj, 
már messze jár. Utána rohanok. Pincér, a 
kabátomat! 

Vég, 

Dr. Molnár Jenő kedden nagy beszédet 
mondott a képviselőházban. Beszédet, ame-
lyet a képviselőház osztatlan figyelemmel 
hallgatott s amelyről Molnár Jenő szentesi 
ellenségei azt mondják, hogy valóságos 
szenzáció. Azért nevezetesen, hogy azt Mol-
nár Jenő mondta el. 

Nem tudom ki mit tart Molnár Jenőről 
és ki miért nézi Molnár Jenő beszédét szen-
zációsnak. Én már a magam együgyüségében 
olyan formást vélekedem, hogy az a beszéd 
lehetett szenzációs; de nem azért mert Mol-
nár Jenő mondta, az az általuk lenézett 
Molnár Jenő hanem mert annak a be-
szédnek a tartalma volt a szenzációs. 

Barázda. 

líJDÖNvSAííOK. 

A 48-as párt városi képviselőjelöltjei. 
— Március 21. 

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 
Ilj Farkas Antal 

Póttagok: 
ltj Szathmáry Pál 
Gyulai Mihály 

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

Pottagok: 
Szilágyi János (iparos) 
Berényi Imre. 

III kerület. 
Dr. Vajda Antal 
Nyiry Antal 
Soós István 
Sálrán Bálint 
Papp liure (Babós vő) 

Póttagok : 
Csák Imre 
Szilágyi István. 

IV. kerület. 
Bácz István 
Horváth Imre 
Vajda Ernő 
Kása Aulai 
Kunos András 

Póttagok : 
(iyóri Ferenc 
Dóczi Ferenc. 

V. kerület. 
Ilj Bárány Sándor 
Soós Bálint 
Pataki Imre (Rákóczi utca) 
Kátai Pál István 
Udvardi Ferenc 

Póttagok 
Kátai Pál Lajos 
Sarkadi Fazekas Mihály 

VI. kerület. 
Kalpagos Sz. Imre 
Khirer József 
Pap József 
Ilj Rúzs Molnár Sándor 
Dr. Friedmann Gyula 

Póttagok: 
Vajda Ernő 
Dömsödi Ferenc. 

VII. kerület. 
Fekete Demeter 
ltj Tóth István 
Molnár István 
Id. Kátai Pál János 
Héjjá Lajos 

Póttagok: 
Bálint János (József fia) 
Gálfi István. 

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

Póttagok : 
F. Török János 
Dél ár Ferenc. 

IX. kerület. 
Bárkai János 
Kiss Bálint 
Dr. Molnár Jenő 
Zsoldos Ferens (iparos) 
Köblös Gábor 

Póttagok : 
Kovács Ferenc 
Széphegyi Károly. 

X. kerület. 
Szegi József (Veker) 
Czakó Imre 
Sima László 
Molnár István (nyűg. vasutas) 
Vajda János (Kishal) 

Póttagok : 
Kiss András 
óze János. 

— M&rcius 21. 
— Egyháztanácsülés. A szentesi refor-

mátus egyháztanács e hó 22-én vasárnap 
délelőtt 11» órakor istenitisztelet után az egy-
ház tanácstermében gyűlést tart. A gyűlés 
tárgyal: 1 Jelentés Árvái Bálint presb. el-
költözéséről, helyette Csúcs János póttag 
behívásáról s 2 póttag törléséről. 2. LXXV. 
esperesi körlevél beterjesztése; szavazás 
egyházkerületi egyházi tanácsbiróságra. 3. 
Jelentés a tanítói kórpótlékok és államsegé-
lyek megadásáról. 4. Bizottsági jelentés az 
orgona állapotáról. 5. Gazdasági valasztmány 
jelentése a leírandó és bizonytalan adókö-
vetelések tárgyában. <>. Intézkedés az egyház 
mull évi számadásainak megvizsgálása iránt. 
7. Intézkedés Kovács Lajos halálával megü-
resedett tanítói állás betöltése ügyében. 8. 
Az egyház fuvarosával megkötött szerződés 
bemutatása. í». Szentes város tanácsának ál-
irata az iparostanoncoknak adotl tanhelyi-
ségért adott dij felemelése tárgyában. 10. 
Gazdasági választmány jelentései. 11. Gond-
noki jelentések és segély kérvények. 

- A katonák szabadságolása. A király 
elrendelte, hogy az összes szárazföldi parancs 
nokságok az 1908, évi nyári gyakorlatozás! 
programba próbaképen beékeljék mintegy 

Sirolitt 
icti az étvágyat és a tejtsulyt, meguOnteU • 
— - köhögést, váladékot. é||cli tudást 

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár-
köhögés, skrofulozts, influenza 

» ellen aaámtalan tanár és orvos által naponta ajánlva J^A 

Minifccjj értéktelen otámatofcat la kínálnak, kérjen ntadcsüK» 
„Boaha* a r a d a t ! « M B A f o l á a t . 

F H o f f m a n n L a B o c h e 4 01« . B t s s l ( S * 4 J o ) 

„Roehe" 
orvosi rendeletre a gyógyszertárat baa 

• Ara üvegenként 4— korona. — — — 
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három heti szünetelését a fegyvergyakorla-
toknak és hozzájárult ahhoz, hogy ez időbe 
a legénységet az aratási munkák céljaira 
szabadságolhassák. 

— Egyházi közgyűlés. A szentesi evang. 
egyházközség ez évi rendes tisztújító 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 1908 
márc. IS. Tárgyak : Évi jelentés. Mull évi zár-
számadás. Ez évi költ»égelőirányzat. Szám-
vizsg. bizotts. kiküldése. Gondnok-választás. 
Ksetleges indítványok. Jegyzőkönyv hitelesí-
tésére intézkedés. 

— Egy józan vármegye. Az alkohol 
pusztító hattísát hiába tudják jól az intéző 
körök, még sem tesznek semmit arra vonat-
kozólag, hogy megnehezítsék ehhez a mé-
reghez való hozzájutást. Somogy vármegyé-
ben már kezdenek ez uton is előre haladni, 
mert a megye közgyűlése kimondta, hogy ezu-
tán vasárnap zarva tartják a korcsmákat és 
sörházakat, hogy azok, akik egész hetüket 
munkában töltik el, verejtékkel kereseti fil-
léreiket ne hordják a korcsmába a hetedik 
napon. A megye, megyénknek is megküldte 
a határozatot azzal, hogy szabályrendeletün-
ket mi is eképpen változtassuk meg. 

Köszönetnyilvánítás. Nem mulaszt-
hatom el, hogy a szentesi fűszer és vegyes-
kereskedő uraknak, azon nagylelkű adomá-
nyukért, melyet a jótékony nőegylelhez jut-
tattak és a mely : 58 korona 51) fillért tesz 
leghálásabb köszönetem ne nyilvánítsam a 
nőegyletűnk nevében. Ezen emberbaráti tet-
tükért jutalmazza meg őket. Gondviselés és 
találjon meghallgatásra mindazon áldás és 
jókivánat, melyek ezen összeg kamatai ki-
osztásakor a szegény szűkölködők ajkairól 
az Egek lírához repül. Szentes 1908 évi 
március hó 21-én. Nagy Ferencné szentesi 
jótékony nőegyleti elnök. 

— A kereskedő ifjúság hangversenye. 
A kereskedő ifjúság április 11-én hangver-
senyt tart. Közreműködnek : A szentesi Da-
loskör, Sántha Ferencné úrasszony, Szűcs lii-
zuska, Mócz Erzsike urláuyok, Pázmány Gé-
záué úrasszony, Demjén Sándor Kiss Károly 
Kultsár Ferenc, lvecskeméthy Emil és Szo-
mody Dávid urak. Jegyek kaphatók : HolTman 
Jacab, Szépe Károly, Brüll Ferenc Székely 
Adolf és Nagy Ferenc kereskedő uraknál. 

— Megérkezett I Megérkezett Komlósy 
inííkéses Zomborból akinek kiváló szép és 
kitűnő zsebkésekre vagy e szakba vágó dol-
gokra van szüksége, az igyekezzen mielőbb 
nálla beszerezni, mert csak pár napig tar-
tózkodik Szentesen föltalálható a kávéhá-
zakban kaszinóban és forgalmasabb bormé-
résekben. 

— Gazdák nem ülnek fel. Az irigy kon-
kurrcncia ugylátszik semmitől sem riad visz-
sza, csakhogy elhitesse a gazdákkal, mintha 
a nem impregnált répaiuag ép oly jó és ki-
magasló értékű volna, mint a Maulhner Ödön 
udvari magkereskedő által kizárólagosan for-
galmazott impregnált répa mag. Természete-
sen ez hiábavaló erőlködés, hiszen azon gaz-
dákat k ik jnár impregnált répamagot vetettek 
se fel nem ültetik, se attól többé el nem tán-
torítják : lévén egyedül hivatottak arra, hogy 
véleményt formáljanak. És mert e vélemé-
nyek rendkívül kedvezőek, a konkurrencia 
elég vak és vakmerő, hogy magát tolja be 
bírónak, mintha bizony a delikvens Ítélkez-
hetne a bíró fölött! Valóban a legfőbb ideje 
hogy a konkurrencia ily féktelen elfajulása 
ellen a földmivelési a legsürgősebben gondos-
kodjék a tisztességtelen versenyről szóló tör-
vény megalkotásával. 

Selyemtenycsziók figyelmébe. A ki-
rályi országos selyeinlenyészlesi lelügyelő-
ség figyelmezteti a közönségei, hogy ne ül-
jön fel azoknak a lia/.udozasokuak, amelye-
ket a selyemtenyészlés ollénségei nyakra 
főre terjesztenek. Ezek ugyanis mindenütt 

azt hirdetik, hogy a selyemtenyésztés semmi 
haszonnal nem jár és csak bajnak veszi a 
nyakaba az ember. Ezzel szemben azok, akik 
már régóta termelő k voltak, nagyon jól tud-
ják, hogy ez csak hazugság és a nép elá-
mitása, mert bizonyos körök a népet a se-
lyeratenyésztéslől szeretnék elidegeníteni. A 
selyem tenyésztési felügyelőség egyébként 
mindenkinek szívesen szolgál útbaigazítással 
és felvilágositéssal, sőt minden egyéb hozzá-
való segítéssel is. 

— Legnagyobb, legváltozatosabb, leg-
elterjedtebb. Ez a három jelző — könnyű 
kitalálni — a Pesti Hírlapra vonatkozik, mely 
legnagyobb terjedelemben, legváltozatosabb 
tartalommal jelenik meg s épen azért a leg-
elterjeglebb napilap. Politikája radikális ma-
gyar nemzeti politika s elvei hirdetésében 
kormánytól és pártoktól teljesen független 
De hiszen három évtized óta tudja mar ezt 
a nagymagyar olvasó közönség s épen azért 
elég lesz csak annak jelzésére szorítkoznunk 
hogy az uj évnegyedben két nagyon érdekfe-
szítő regény fog a Pesti Hirlapban megje-
lenni ; sport- és sakk-rovata lehetőleg még 
még bővebb lesz, tavirati tudósításokkal egy- • 
másután három nagy nemzetközi sakk-ver- j 
senyről; az Esti levelek, Szerkesztői üzene- \ 
tek: Kis komédiák és Vegyesek rovata régi 
kedvence az olvasóközönségnek és fő vonzó-
ereje a lapnak. Aki egéftC even át előfizetője . 
a lapnak, ha esak negyedévenkint vagy ha-
vonkint tizet is elő, szamot tarthat a Pesti 
Hirlap nagy képes naptárára (karácsonyi . 
ajándékul) és kedvezményes áron rendelheti . 
meg a Divat-Salon eimü kitűnő divatlapot, j 
A Pesti Hirlap előfizetési ara negyedévre 7 i 
korona, 2 hóra 4 korona 80 fillér, egy hóra 
2 korona 40 fillér. A Divat-Szalonnal együtt 
negyedévre 9 korona. A kiadóhivatal ciuie : 
Budapest, V. Váci-körut 78. 

Siketnémák felvétele. A siketnémák 
áll. s. szegedi intézetébe az 1908/9 tanitasi 
évre felvételt nyerhetnek magyarországi 
honos, mindkét nembeli siketnéma gyerme-
kek, akik a 7-ik éven felül, de 10-ik éven 
aluli korban vannak és a szorosan vett si-
ketnémasag áll. s. szegedi intézetének fel-
ügyelő-bizottsága hoz 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 esaladi és va-
gyoni viszonyról szól kiniutatas. Vagyonta-
lan szülők gyermekei díjtalanul vétetnek fel. 
A máv. alkalmazottak, a bács-bodrog és 
Csongrád varmegyei gyermekek elsőbbsegben 
részesülnek és kivétel nélkül ingyen vétetnek 
fel. Bővebb felvilágosítást szívesen nyújt az 
intézet igazgatósaga. 

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, 
6. Tisztújítás. 

Nyiltter.*) 
Ha 

az 4'stökos» kiadóhivatala címére (Budapest 
V. Szabadsaglér 11.) 9 (kilenc) koronát be-
küld, akkor 

9 hónapig 
azaz *4 évig (ápr.-dec.) kapja a legjobb, leg-
mulatságosabb illusztrált élclapot; azonkivül 

megkapja 
az 1908. jan. 1-óta megjelent szamokat koz-
tük az ."»ti oldalra terjedő 

50 éves 
jubileumi számol rendkívül érdekes tartalom-
mal. Végül megkapja az Ü stökös» 

1907 évi 
teljes bekötött évfolyamát I (000 oldal éle, kép 
humoreszk stb. stb. 

Csak 9 korona. 
Egyetlen alkalom. 

Ne tessék elmulasztani. 
•K rovatban közlőitekért nem váll 

a szerkesztő 

Meghivó. 
A Szentesi Református Kör» ez évi ren-

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

Szentes 1908 március Iiól2-én. 
Futó Zoltán 

A kis méltóságos asszooy. 
— Regény. -
Irta: Sima Júlia. 

(Folytatás.) 

Holló nem várt másodszori felszólításra, 
nyomban hozzá kezdett az ügy előadásához. 

— Én, monda a fiatal ember, szeretem 
az ügyvéd ur kedves leányát, Adél kisasz-
szonyt. Azt hiszem, az ügyvéd ur tisztában 
van vele, hogy anyagi viszonyaim rendezet-
tek és hogy nőmnek megfelelő társadalm 
helyet tudok biztosítani. Ennélfogva, arra 
kérem az ügyvéd urat, tegyen boldoggá, 
bizza reám, a földi élet tartamára kedves 
leánya sorsát. 

Szelíden, szinte alázatosan hangzott a 
fiatal ember heszéde és aggódva, remény-
kedve várta a feleletet. 

Gelléri, el volt készülvé erre az eshe-
tőségre. Nem igen lepték meg a főjegyző 
szavai, de nem is tulajdonított neki valami 
nagy fontosságot. A leánya, tudta, hogy nem 
lesz az előtte álló férfi neje, de azért, csupa 
számításból, nem akarta azonnal elutasítani. 
Fonloskodó arccal fordult a fiatal emberhez : 

— Kedves főjegyző ur. Az ön ajánlata 
nagyon megtisztelő reám és családomra 
nézve. Ne vegye azonban rossz néven, ha 
azt mondom önnek, a leányom az én édes 
kis leányom még igen fiatal, most volt tizen-
hat éves, — nem adom még férjhez. Várjon 
még kedves főjegyző ur. 

Az esküvővel várhatunk, de az eljegy-
zés történjék meg. — Kérte Holló. 

Gelléri ugy telt, mintha a Holló kérő 
hangja meghatotta volna a szivét. Nyájasabb 
hangon iparkodott őt — félrevezetni. 

— Nos, hát nem bánom. Ha Adél is 
ugy vélekedik mint ön, — lehet az eljegy-
zés amikor ön akarja. 

— Menjünk, — kiáltá örömmel Holló, 
— beszéljünk együtt Adéllal! 

— Helyes! Menjünk! 
/v két férfi uyomban elhagyta a szobát 

és mentek a hölgyeket felkaresni. 
Adél szokása szerint a szalon ablaká-

nál ült. Vasárnap levén, nem hímezett, ha-
nem olvasott. A kezében levő könyvet csak 
akkor tette le, mikor atyja és Holló be-
léplek. 

— Anyád hol van? — kérdé Gelléri 
mialatt jelentős pillantást vetett a leányra. 

— Azt hiszem a konyhában. — Vála-
szolá a leány. — Ha parancsolod papa, érte 
megyek. 

— Szíveskedjél. 
A leány sietve ment az anyját felkeresni. 

Most elfeledte a bizalmatlanságot. Valami 
különös, megmagyarázatlan félelem szorí-
totta össze a szivét. Sejtette Holló látogatá-
sának célját. Tudta, hogy nem szabad igen-
nel felelni — de mégis! Miért nehezedik a 
lelkére ez a szorongó, banatos érzés?! 

— Itt vagyok!— Mondá Gellériné amint 
Adéllal a szobába lépelt. 

— A főjegyző ur óhajt veled és leá-
nyoddal beszélni — magyaráza Gelléri. 

— Voltaképen, — szólal meg Hólló| 
Gellérinéhez intézve szavait: nincs szüksé-
gem magyarázatra. Mi már ketten az Adél 
betegségekor megbeszéltük a dolgot. 

— Igen. Értem az ön szavait. — Mondá 
Gellériné. 

— Megbeszéltük, — folytalá Holló. Nem 
; lehet panaszom, mert egye/ett a gondolatunk. 
; Az ügyvéd ur azonban az eljegyzést is ha-
I lasztani akarja. 

(Folyt, köv.j 



4. oldal 

Népgyűlés. 
A szentesi „Általános Népköre" fo-

lyó hó március hó 29-én d. e. 10 órakor 
népgyűlést tart a Kossuth-téren. Napi 
rend lesz, „miért kell a népnek politi-
kailag és gazdaságilag szervezkedni?" 
a népgyűlés szónoka Magyar Gyula 
elvtárs lesz Budapestről. Gyülekezés az 
Általános Népkörbe, honnan zeneszó 
mellett lesz a felvonulás. Minden ér-
deklődőt tisztelettel meghiv az 

Elnökség. 

4048/1908 

Hirdetmény. 
Alulirott választási elnök közhirré 

teszem, hogy Szentes város képviselő-
testülete választott tagjai közzül a hat 
évi megbízatás lejártával kilépő ötven 
(50) rendes tag, továbbá a 3 év előtti 
választott s szintén kilépő husz (20) 
póttag megüresedő helyeinek betöltése 
céljából az 1908 évi március hó 24-ik 
napjára kitűzött választás 10 kerület-
ben fog megejtetni akként, hogy min-
den kerület választ 5 rendes és 2 pót-
tagot. A kerületekben a szavazó-lapo-
kat a kitűzött napon reggeli 9 órától 
délután 4 óráig a következő választás-
vezetők fogják átvenni. 

Az I. kerületben dr. Vecseri Sán-
dor, választási hely, a vármegyeháznál 
a városi főjegyzői hivatal, beosztva az 
l. tized 1—4U9 szám alatt összeirt vá-
lasztók. 

A II. kerületben dr. Füsti Molnár 
Sándor, választási hely, a református 
egyház tanács terme, beosztva az I. 
tized 410 számtól II tized G7 számig 
összeirt választók. 

A III. kerületben dr. Szeder János 
Ferenc, választási hely, a 4'elsöpárti 
ovoda helyisége, beosztva a II. tized 
68 számtól 519-ig összeirt választók. 

A IV. kerületben dr. Csergő Károly 
választási hely a felsópárton Kovács 
Lajos-féle református iskolahelyiség, 
beosztva a II. tized 520 831 számig, 
az uj munkás telepen és a Nagyhegyen 
1 47 számig összeirt választók. 

Az V. kerületben Körtvélyessy 
Sándor, választási hely a felsőpárton 
Kabai András tanító iskolája, beosztva 
a Nagyhegyen 48 - 4 5 1 , számig, továbbá 
Belsöecser, Veresegyháza, Külsőecser, 
Mucsihát, Pankota, Kaján, Vekerzug, 
Vekerhát, lustőke és Hékéden összeirt 
választók. 

A VI. kerületben Csúcs Antal vá-
lasztási hely a róni. kath. egyház ta-
nácsterme, beosztva a III. tized 1—395. 
számig összeirt választók. 

A VII. kerületben Horváth Jenő, 
választási hely a villogó melletti róni. 
kat. iskola; beosztva a III. tized 396. 
708 számig, Királyság Nagykirályság, 
Szentlászló, Eperjes és Lupistón ösz-
szcirt választók. 

A VIII. kerületben ilj. Várady La-
jos, választási hely a kíséri róni. kat 
iskola, beosztva a IV tized 1—439 szá-
mig összeírt választók. 

A IX. kerti leiben Győrv Antal, vá-
lasztási hely a kisérí református isko-

SZENTESI LAP _____ _ 

lahelyiség. beosztva a IV, tized 440 
számtól 824 számig, Berek, Bereklapos, 
és Berekháton összeirt választók. 

A X. kerületben Stammer Béla, 
választási hely, a kurcántulli városi 
közgyűlési terem, beosztva az Alsórét, 
Kishát, Felsórét, Derekegyházi oldal, 
Donát, Bökény, Jaksor, Nagytőke és 
Nagynyomáson összeirt választók. 

Azok, kik meghatalmazással kíván-
nak szavazni, a meghatalmazást köte-
lesek nállam, a vármegyei főjegyzői 
hivatali helyiségben (megyeháza, eme-
let 11 ajtó) a választás megkezdését 

! legalább egy órával megelőzőleg be-
| mutatni, azonban figyelmeztetem az 
i illetőket, hogy torlódás s ennek foly-

tán a meghatalmazottakra nézve felme-
rülhető késedelem elkerülése végett 
célszerű lesz a meghatalmazásokat leg-
később a választást megelőző napon 
bemutatni. 

Szentesen, 1908. március hó 12-én. 
Dr. Nagy Sándor, 
v. m. főjegyző, vál. elnök. 

2374/1908. szám. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát képező, 

nagyhegyi szőlők végénél, a tőkei ni 
mellett lévő 1377 négvszögöl területű 
saroklegelőföld 1908 évi áprillis hó 2 
napján délelőtt 9 órakor a helyszínen 
tartandó nyilvános árverésen elfog 
adatni. 

bánatpénzül a kikiáltási ár 10 %-a 
teendő !e készpénzben. 

Részletes árverési feltetelek és tér-
kép a gazdasági tanácsnoknál hivatalos 
órák alatt betekinthető, 

Kelt Szentes város tanácsának 1908 
évi február hó 27 napján tartott ülé-
séből. 
3V3 Dr. Mátéffy, 

polgármester 

__ 24. szám 

Alapíttatott 1860-ban. 

2522/1908. 

Hirdetmény. 
A szentes-kunszentmártoni trans-

versalis állami műuttal párhuzamosan 
a várostól számított 4-ik diillőtól ki-
felé fekvő nagynyomási föld 1908 évi 
március hó 30-án délelőtt 9 órakor a 
helyszínen tartandó nyilvános árveré-
sen elfog adatni, 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 °/0-a. 
Részletes feltételek és lérkép a 

gazdasági tanácsnoki hivatalban a hi-
vatalos órák alatt betekinthető. 

Kelt Szentes város tanácsának 1908 
évi február hó 20 napján tartott ülé-
séből. 
3V3 MAGYAR, h. polgármester. 

B i h a r i t ú r ó 
! minden heti piacon a f e h é r 

sapkásnál kapható kilónként 

4 8 fillérért. u 

Szentes város legrégibb és 
J 3 g t legszolidabb ékszerüzlete. 

Elsőrangú összeköttetéseim folytán 
abban a kellemes helyzetben vagyok, 
hogy mindent közvetlenül vásárolva, 

arany, ezüst, és drágakő ékszertár-
gvakat és evőeszközöket, gyűrűket, lán-
cokat, órákat és tajték árukat a Kos-
suth-téri református bérházban levő 
ÉKSZERÜZLETEDBEN a legjutányo-
sabban és a legdivatosabb fazonban 
szolgálhatom ki t. vevőimnek s válla-
lom arany és ezüst tárgyak javítását. 

Csaknem ötven éve a szentesi pi-
acon levő ÉRSZERÜZLETEHNEK lá-
togatása tehát feltétlenül érdekében áll 

-mindenkinek, aki e nemű szükségleteit 
előnyösen akarja fedezni. 

Áraim olcsóságáról és áruim Ízlé-
ses voltáról könnyen meggyőződést sze-
rezhet magának, egy vásárlással bárki 
is. Arany, ezüst tárgyakat újonnan ké-
szítek, valamint azok javítását is jutá-
nyosán elvállalom. 

Szentesen, 1907. október hó 
Kiváló tisztelettel: 
CSILLAG ÁRHIN 

2<; 20 arany- és ezüst műves 

Sztíloojlvánv ok: « l ^ i ! 
zöldojtással készítve ezre 11)0 Irt. lelepi-
tésre gyökeres zöldojtvány ezre 80 frt. -

Telepítésre sima zöldojtvány ezre 15 l'rt. 
K'iuiiíV'lllVllL • «y»»yörű példányok. I tlMIJlV dll> UlY . fajtisztán ezre 100 Irt, 
Szépséghibával, eredési biztosítással ezre 15 
frt. Mind Ripária-portálisra ojtva a következő 
Tajokban Fehér borfajok: Olasz ltizling, fe-
hér és piros Szlankainenka, Furmint, Sárfe-
hér, Mézeslehér, Ezerjó, Krdei, Bakator, Kö-
vidinka, Mirkovaesi, Muskotályok, Hárslevelű, 
Sauvignon, Bánáti Hizling. Vörös borfajok : 
Magy burgundi, Oporló, Nemes Kadarka, 
Aramon. Csemegefajok: fehér és piros f.has-
selas, l'assatulii, Tokaji (.hasselas, Ezredéves, 
Muskotályok stb. Sima Hipária-portális I. 
oszt. 8 frt. sima Hipária-portális II. oszt. 3 
frt , gyökeres Ripária-portális I. oszt. 10 frt, 
gyökeres Kipária-portális 11. oszt. 10 frt. gyö-
keres 2 éves gyökerű IS frt. Hazai nemes 
vesszők sima I frt. a fenti fajokból. Ojtvá-
nyaiuiért teljes felelősséget vállalok s ha a 
vevő azzal nem volna megelégedve, azt vissza-
veszem s pénzét visszaadom. Klőlegül az ár 
1« részét kérem beküldeni. Hegyi bor fehér 

50 kor., siller 50 kor., vörös 00 korona 

GYÖNGYÖS Heves m. 
Szent ü;ban templom. Székely I. József 

Valódi brünni szövetek' 
82 1908. évi tavaszi és nyári idenyre. 

1 s. el vény 7 korona 
1 szelvény 10 korona 
1 szelvény 12 korona 
1 szelvény 15 korona 
1 szelvény 17 korona 
\ sií!V;"v , s korona 
1 szelvény 20 korona 

Egy szelvény 
3*10 m. hosszú 
te l je» M r f i r u h á -
h . « (.":•»»*«. r«d 
r á « és mel lény) 
• le t fendd, c . a h 

kanigarnt stb. »th, gváii árakon küld a mint meg-
blzhatrt ét «zolid cie mindenütt iíifler. poMtó-

gylri raktár 

SIEGEL-IMHOF Brünn. 
NintáK ingyen é i b á r m e n t v e . 

A/ e lénySk, a melyeket a macáin élver. ha 
uö\et»/ul«e^letít k e r t i e n S i e j e l - l m h e f ctg-
níi, a gyári piacon rendeli meg, ii;en jelentékenyek. 
Szabott, legolcsóbb á r a k . Óriási v á l a s z t é k . 

^ Mintái i*. Cgyclme«. lisjnlgáU*, meg n > 
w rendcTcsnóI 1», teljrten triv. ámban (É 

Nyomatott Vujtia B. Hódénál Szi»nl*sen. 1JK« 




