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szerint a legjutányosabban számit. 

A közigazgatási tisztviselők inkompatibilitása 
— Máicius 25. 

Az az ujabban kiadott belügymi-
niszteri rendelet, mely a közigazgatási 
tisztviselők mellékfoglalkozását, köz-

«' J^áníasági tevékenységét, takarékpénztá-
rakban ipari, gazdasági vállalatokban 
való közreműködési jogát szabályozza 
intencióját tekintve föltétlen elismerést 
érdemel. 

Mert mi ennek a nagyfontosságú 
belügyminiszteri rendeletnek a nemes, 
tiszta intenciója? 

A közigazgatási tisztviselők függet-
lenségének s a közigazgatás tisztaságá-
nak a megóvása, s ezen célból annak 
a fundamentáiis elvnek, annak a tisz-
telet és elismerést parancsoló törek-
vésnék az érvényrejutlatása, hogy az 
a köyigazgatási tisztviselő is — miként 
a törvényt, jogot, igazságot hirdető és 
alkalmazó biró — tisztán és kizárólag 
hivatásának élhessen, annak szentel-
hesse minden erejét, idejét és tehet-
ségét. 

Igaz ugyan, hogy az a közigazga-
tási tisztviselő ammellett, hogy lelkiis-
meretes tudással betölti hivatását, kellő 
ügybuzgóságot, szorgalmat és pártat-
lanságot tanúsít, e mellett mondom 
érvényesilheti tudását, tehetségét, sza-
bad idejét már — mondjuk — köz-
gazdasági téren is, annélkül, hogy en-
nnek a közérdek kárát vallaná! Épen 
azért nem tehetne senki kifogást az 
ellen, ha a belügyi kormány emiitett 

rendeletében azt az elvet juttatta volna 
érvényre, hogy a közigazgatási tisztvi-
selők hivatali tennivalóik lelkiismeretes 
ellátása mellett nincsenek eltiltva a 
közgazdasági tevékenységtől. 

Az a tisztviselők pedig, akki eb-
beli mellékfoglalkozását élethivatása, 
főfoglalkozása, közigazgatási hivatali te-
endői, kötelességeinek a rovására, a 
kárára üzi, az fegyelmi vétséget követ 
el és a törvény teljes szigorával bün-
tettetik. 

Vagy pedig abszolúte eltilthatta 
volna a belügyminiszter az egész vo-
nalon a közigazgatási tisztviselőket a 
takarékpénztárakban, ipari, kereske-
delmi, közigazgatási vállalatokban való 
részvételtől. (Igazgatósági, felügyelő-bí-
zotttsági tagság.) 

Az említettük két álláspont, két 
kardinális elv érvényesítése helyett 
azonban a miniszteri rendelet magukra 
a vármegyékre bízza annak eldöntését, 
hogyw megengedjék vagy megtiltsák 
tisztviselőiknek az efajta mellékfoglal-
kozást a közgazdasági tevékenység gya-
korlását. 

Ebből kifolyólag aztán az egyik 
vármegye föltétlenül megengedi tisztvi-
selőinek a közgazdasági mellékes tevé-
kenységet, a takarékpénztárakban s 
egyébb intézetekben az igazgatósági, 
felügyelő-bizottsági tagság elvállalását 
(s a legtöbb vármegye akként határo-
zott), — a másik vármegye pedig föl-
tétlenül eltiltja ettől a maga tisztvi-
selőit. 

Volt azután olvan vármegye is, 
amely distingvált a közgazdasági árak-
ban való közreműködés, részvétel fö-
lött s kimondotta, hogy takarékpénz-
tárakban helyet foglalhatnak az tiszt-
viselői, mint igazgatósági tagok, de már 
ipari és közlekedési vállalatokban nem. 

Nyilvánvaló tehát, hogy annak a 
tiszteletreméltó intencióval kibocsátott 
belügyminiszteri rendeletnek az a dis-
poziciója, mely a vármegyéket tette 
meg ebben a kéreésben döntő biróul 
kontroverz elhatározásokra és igy igaz-
ságtalanságra vezetett. 

Ami szabad (vagy nem szabad) Pé-
ternek, ugyanaz szabad (vagy nem sza-
bad) Pálnak. 

Legcélszerűbb volna ezt a kérdést 
tisztán és kizárólag a közigazgatás jól föl-
í'ofcoü éi dcivéből akIvóul megoldani, hogy 
a közigazgatás tisztaságának, a közigazga-
tási tisztviselők függetlenségének a meg-
óvása szempontjából kimondaná a bel-
ügyminiszter kategorikus imperativus-
ként azt, hogy közigazgatási tisztviselő 
általában semmiféle pénzintézetnek, ipari 
közgazdasági, közlekedési, vállalatnak 
igazgatósági, vagy felügyelő-bizottsági 
tagja nem lehet. 

A nulla regula sine exceptione ősi 
elve alapján azonban hozzá lehetne 
ehhez tenni azt, hogy különös ügyei-
met és méltánylást érdemlő esetekben 
közérdekből ezen szabály alól a bel-
ügyminiszter fölmentést adhat, Nemze-

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 
Tűzesetek. 

Már én nem tehetek róla, ha ki is ne-
vetnek érte, de én nem úgy képzelem a tűz-
eseteket, amint azt a nagyérdemű közönség 
a lapok riportjából megszokta. 

•Városunk csöndes nyugalmát az éjjeli 
kürtök éles sikongása és a harangok rémes 
kongása verte fel. A gyöngyvirág utcaban, 
ebben az általuk jelzett tűzfészekben, a 364. 
számú náddal fedett ház eddig ismeretlen 
okbol kigyuladt. A ránk zúduló ve>zélyt, 
ismert erelyű rendőrfőkapitányunk és derék 
tűzoltó parancsnokunk gyors és biztos fellé-
pése háritá el, stb. . . .« 

Nem én! Nem igy képzelem. Kz nagyon 
niatériális szagú. Szalma, zsindely, ropogás, 
korom, rémület, eszeveszett futás és jajgatás, 
erélyes rendőrség, nagybajuszt! tűzoltó pa-
rancsnok, harangzúgás, szivattyú-recsegés, 
vízhordó kocsik robogása, kopasz, szenes 
falak égnek meredt tekintete, elhamvadt pici 
fecske és lomha gólyafészek . . . 

Pusztulás! . . 
Legfeljebb ><aját élete veszélyeztetése« 

mellett szerez belőle valaki egy kis ezüst 
érdemkeresztet, vagy gazdagszik meg belőle 
egy-egy fa kereskedő 

Az én tűzeseteim színhelye nem az 
alvég, a »gvöngyvirágcutca«, hanem a város 
szivében van, ahol emeletesek a házak, az 
ablakokon csipke, jutta függönyök vannak; 
a parkettet pedig lakkal és nem sárga föld-
del vonják be. 

Az én gyujtogatóim éjjel járnak, hab-
könnyű rózsaszínű és krémszinű mouslin ru-
hákban, égszínű, tengerzöld vagy fekete sze-
mekkel; karneval herceg őfensége parancs-
noksága alatt. 

A tűzoltóimnak pedig az uniformisa a 
frakk és pötge bajusz. Szolgálati idejük a 24 
évtől a 35-ig bezárólag terjed: addig a pa-
rancsnokuk az a bolondos istenke, Ámor; 
azontúl már csak számfeletti ailomáuyba 
kerülnek. 

Az én tűzesetem alapelema nem a ké-
nes szagú gyufa, a petróleum illatú csóva; 
óh dehogy! 

Virág és parfüm illatban, gödrös arc-
ban, rózsás ajkban, csengő kacagásban, kí-
vánatos kerekségű karok, égő, villogó sze-
mekben és hullámzó keblekben megbódult 
sziv; aztán családi összeköttetésekben, eme-
letes házak, dús vetésű földeken, részvények 
és tőkepénzekben elkalandozó ész, ez a maté-
ria Cisan alkotott és phsihológiai nagy és 
örök kérdő jelnek fentartott két érthetetle-
nül összekavarodó dolog az okozó eleme. 

És az én tűzeseteimnek most lesz az 
ideje, mikor a ropogó, araszos hó és az arasz 
alatt csüngő jégcsapok biztos villámhárítói a 
gyöngyvirág utcáról szóló tűz-riportoknak. 

Most, a balok idején, ezeken a keresve-
keresett, állandóan fentartott és szabadalma-
zott tűzfészekben. 

Bál! . . . idealizmus és reálizmus ölel-
kező tere; de sok bűnöd is van már — bün-
tetlenül. 

A rojtos szélű, vaskos, Mátyaskorabeli 
Korvinalapokhoz hasonló, csinos nyomású, 
divatos meghívók mára hirdették az idény 
legelegansabt) baljai, a megyei balt. 

A megyeház nagy terme valami furcsa 
képet mutat. Ott, hol őméltósága a főispán 
trónol, ma szerepcsere van, őméltósága a 
főtspánné bálanyai minőségével. 

Az ellenzéki sarok cigányoknak van 
berendezve s kötös-körül az ős mainelukok 
ülőhelyei a gardedamesok helye. 

A névre szóló meghívottak az oszlop-
csarnokban sorfalat álló, diszbe öltözött me-
gyei huszárok között vonulnak fel, inig fent 
az clőcssruokhan a frakkos ifjúság vezeti be 
a bálterembe a lehető kellemmel megáldott, 
vagy azt mutató úri társaságot. 

Két óra múlva pedig már sürgő-forgó 
párok bontják föl a kimért, eleinte feszesen 
induló mulatságot. 

(Folyt- köv.) 
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tiségíleg exponált vidéken, a magyar-
ság a magyar állam érdekében meg-
engedhetné kivételesen a miniszter a 
szabály alól való kivételt.) De általá-
ban érvényt kell szerezni annak az 
elvnek, annak a közérdekű törekvésnek 
hogy a közigazgatás tisztasága, pártat-
lansága és függetlensége megkívánja 
azt, hogy a közigazgatási tisztviselő a 
humanitárius, a társadalmi célok, tö-
rekvések szolgálata mellett, idejének 
erejének, életének és tehetségének ja-
vát hivatali kötelességeinek szentelje. 

Különben is az a közgazdasági te-
vekenység is egész embert szakértel-
met és sok időt kiván. 

Egyik járási főszolgabírót megkí-
nált egy tekintélyes vidéki takarék-
pénztár tekintélyes tiszteletdíjjal járó 
igazgatósági tagsággal. 

Az illető elhárította magáról a ki-
tüntetést, — mondván: Nem fogadom 
el az állást, mert e lőször nem érek rá 
a takarékpénztárban hetenkint egy dél-
előttöt eltölteni, másodszor pedig nem 
értek a dologhoz. 

Nem érek rá és nem értek hozzá, 
— ez a felelet legjobban megvilágítja 
annak az álláspontnak a helyességét, 
mely a közigazgatási tisztviselői állá-
sokkal inkompatibilisnek tartja a pénz-
intézetek vezetésében való közremű-
ködést. 

Ezt az inkompatibilitást azonban 
csak akkor lehet imperative kimondani, 
ha a közigazgatási státusbeliek fizetése 
a folyton emelkedő, az elviselhetet len 
drágaság, különösen a mai házbéruzsora 
mellett, elegendő lesz a tisztességes 
megélhetésre. 

Jánossy Gábot. 

VII. kerületben: Fekete Demeter, Mol-
1 nár István, Héjjá Lajos, ífj. Tóth István, Piti 

Mihály, póttagok: Bálint János, Gálfy István. 
VIII. kerületben: Vecseri István, Kovács 

Pál, S/.eri János, Sándor Mátyás, Kenyeres 
Rafael, pótagok: Félegyházi Török János, 
Détár Ferencz. 

IX. kerületben Köblös Gábor, Dr. Mol-
nár Jenő, Kiss Bálint, Zsoldos Ferenc (iparos) 
Berczvai Ferenc, póttagok: Liba Horváth 
Ferenc, Burkus István. 

A', kerületben: Czakó Imre, Szegi József 
Bárkai János, Székely József (gőzmalmos), 
Budai János (ács) póttagok: Molnár István 
(vasutas), Vajda János. 

— Március 25 

— Gyümölcsoltó. A római katolikus 
egyház azon ünnepeinek egyike volt a mai 
nap, amelyet Jézus Krisztus anyja, a Boldog-
ságos Szűz emlékének szentel. Gyümölcsoltó 
Boldogasszony a tulajdonképeni tavasz első 
napja. No az idén ugyancsak nem lehetünk 
megelégedve az ébredő természet első napjai-
val. Már tegnap is havazott, ma reggelre pe-
dig fehérre festette a hó a háztetőket. A ha-
vazást 10 óra felé esőzés váltotta fel, amely 
egész nap permetezett. Ha igy indul a tavasz 
akkor bizony nagyon rossz kilátásaink lehet-
nek erre az évre is. 

- A „Református Kör„ közgyűlése. A 
»Szentesi Református Kőr« vasárnap e hó 
22-én tartotta meg székháza nagytermében 
évi rendes közgyűlését Futó Zoltán elnöklé-
sével. A közgyűlés az éves jelentés, a költség-
vetés és számadások letárgyalása után egy-
hangúlag nagy lelkesedéssel tiszteletbeli ta-
gokká választotta: Szabolcsba Mihály te-
mesvári lelkészt és Kiss Zsigmondot, a Kőr 
volt ügyvezető elnökét. A közgyűlés a késő 
délutánni órákban a tisztújítással nyert be-
fejeződést. 

líJDOiWSAGüK. 
A város i k é p v i s e l ő v á l a s z t á s . 

— Március 25. 

Kedden folytak le Szentesen a városi 
képviselő választások meglehetős csendben 
s a legtöbb kerületben ugy szólván küzde-
lem nélkül. Legérdekesebb volt a harc az 
első kerületben, ahol a 18-as párt ez alka-
lommal a legteljesebb győzelmei aratta, 
élénk volt a választási harc, a második, ne-
gyedik, hatodik és tizedik kerületben is. 

A megválasztottak névsora ez : 
I. kerületben. Dr, Tasnády Antal, dr. 

Kiss Béla, Vecseri János, (gazd.) Kutas János 
ilj. Szathmáry Pál, póttagok: Varga Ferenc 
tanító, Korsós Tóth Sándor. 

II. kerületben. Kanász N. Sándor, Füsti 
Molnár Ferenc, Húzs Molnár Lajos, id. Szat-
máry Pál, Horváth István, póttagok: Szilágyi 
János, Berényi Imre. 

III. kerületben. Nyíri Antal, Soós István 
Sáfrán Bálint, Papp Imre Csák Imre, pótta-
gok: Székely István, Sarkadi Fazekas Mihály 

IV. kerületben: Hácz István, Kunus 
András, Mikecz Sándor, Páhi János, Török 
Sándor, póttagok: Győri Ferenc, Dóéi Ferenc. 

V. kerületben: ifj. Bárány Sándor, Soós 
Bálint, Pataki Imre, Kátai Pál Lajos, Udvardi 
Ferenc, póttagok: Kátai Pál István, Sarkadi 
Fazekas Mihály. 

VI. kerületben Balogh János, Petrovics 
Soma, Juhász Ferenc, Dósai György, Szőke 
István, póttagok ilj Buzs Molnár Sándor, 
Szabó l.ajos tanító. 

séghez 1. Mint egyéves önkéntes 1. A póttar-
talékba besorozlatlak: Mint működő tanító 1. 
Mint családfentartó 1. Miut kevésbbé alkal-
mas 21. Végleges ajánlással, mint póttarta-
lékos a mull évre történi utóállitás folytán, 
beosztassal a hadsereghez 1. 

— Elfogott tolvaj. Donáton a mult év 
végén ismeretlen lettes többb tanyát kifosz-
tott. A károsult gazdák panaszára megindult 
nyomozás végre kiderítette, hogy a tettes 
Doszlop Nagy Imre dónáti lakos, aki hasonló 
dolgokért már büntetve volt. Doszlop beval-
lotta bűnél, ügy látszik nagyon megszerette 
a szegedi csillag börtönben kapható kosztot. 

Garázda kutya. Farsang István al-
sóréti lakos kutyája hétfőn megmarta Szabó 
Máriát. A leány atyja feljelentette Farsangot 
az ebtartási szabályrendelet ellenni kihágás 
miatt. Nagyon helyes volna, ha az olyen ve-
szedelmes állalokat a rendőrség kiirtatná, 
mint a Farsang István kutyája, gazdáikat 
pedig példásan megbüntetné. 

— Hírek az anyakönyvből, Márc. 23. 
Eljegyeztettek: Dunás Varga Lajos Széli Sá-
rával. — Születtek: Vecseri Bálint, Ehren-
preis László. — Elhaltak: Zsigárcsik Gábor 
62 éves, Héjjá Mihály 58 éves, Bus János 
82 éves. 

— Vásár. Kiskundorozsmán a tavaszi 
vásár ápríllis 5-én lesz. Vészmentes helyről 
mindenféle állat felhajtható. 

Irodalom. 

— Halálozás. Zsigárcsik Gábor a szen-
tesi katolikus egyház hosszú időn át volt 
harangozója a mult szombaton 63 éves ko-
rában hirtelen elhunyt. A népszerű ember 
temetése hétfőn délután ment végbe óriási 
részvét melleit. A gyásszerlartást dr. Ulár 
István pápai pre látus apát-plébános végezte. 
A temetésen a katolikus egyház presbitéri-
uma testületileg jelent meg. 

— Gyűlés a társulatnál. Az ármente-
sitő társulat központi választmánya e hó 
31-én Hódmezővásárhelyen gróf Károlyi Imre 
elnöklésével ülést fog tartani. A központi 
választmány a kataszteri likvidáció ügyével 
is foglalkozik. Ez ügy szerencsés megoldása 
igen fontos az érdekeltségre nézve, mert et-
től függ az ártéri terhek apasztása vagy nö-
vekedése. 

Istenitisztelet Zalotán. Pap Lajos 
református körlelkész vasárnap e hó 29-én 
délelőtt !) órakor a zalotai községi iskolá-
nál ísteiiitiszteletet tart. 

— Iskola bezárás. Az alispán dr. László 
Vilmos főorvos előterjesztésére a nagykirály-
sági községi iskolát április hó végéig bezá-
ratta. A bezárás elrendelésének oka a gyer-
mekgyilkos roncsoló lorokloh nagy mérvű 
öli ép te. 

— Gyermek nap. Az Országos Gyer-
mekvédő Liga szentesi fiókja ápríllis 2-ár 
és 3-án gyermeknapot larl. A vonatkozó 
felhívást lapunk mai számában közöljük. 

A csongrádi fösorozás. Csongrádon 
most tartottak meg az idei fősorozást. Ösz-
•zeten 71» iiju került a mérték tlá Etek 
köz ül besoroztattak az ujoncjutalékra : vég-
leges ajánlással, a hadseregbe való beosztás-
sal 1 Az ajánlás és beosztás fenntartása 
mellett 108. Végleges ajánlással a honvéd-

(•) A „Vasárnapi Újság" március 22-iki 
száma nagyszámú képeket közöl a minap el-
hunyt De Amicisről, a budapesti és ceglédi már-
cius 15-iki ünnepélyekjől a honvédtisztek Sze-
geden rendezett karusszeljéről, a magyar pa 
rasztházról stb. Szépirodalmi olvasmányok 
Rákosi Viktor regénye, Frőhpchné Katika 
Margit elbeszélése, Haraszthy Lajos és Eud-
rődi Béla verse, Fogazzaro regénye. Egyébb 
közlemények: Juszkó Béla művészi képe, cikk 
a Szabadsajtó-udvarról, egy száz év előtti re-
pülőgép képe, népszerű csillagászati cikk, 
tárcacikk a bélről és még azonkívül a rendes 
heti rovatok: Irodalom és művészet Köz-
intézetek egyletek, Sakkjáték, Képtalány Egy-
veleg stb. «Vasárnapi Újság» előiizetési 
ára negyedévre négy korona, a »Világ-
krónikáival egyült 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. 

M e g h í v ó . 

A »Szentesi Iparos Ujak Önképző Köre« 
U08 évi március hó 29-én délután 2 órakor 

tartja évi rendes közgyűlését, melyre az igen 
tisztelt tagokat, ezúton is tisztelettel meg-
hívja 

az elnökség. 

Tárgysorozat : 

1. Elnök évi jelentése az egylet műkö-
| déséről, 

'J. Pénztári jelentés. 
3. A zárszámadások átvizsgálása. 
1. Jövő évi költségvetés megállapítása. 
5. Indítványok tárgvallása. 
6. Az ipartestülettel kötött kaszonbéri 

szerződés be mutatása. 
7 Az egylet tisztviselőinek egy évre 

való megválasztása és a választmány meg-
alakítása. 

8 Jegyzőkönyv hitelesítésére 3 tag 
valasztasa. 
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Nyilttér.*) 
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-óla megjelent számokat köz-
tük az 56 oldalra terjedő 

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

1907 évi 
teljes bekötött évfolyamát! (600 oldal éle, kép 
humoreszk stb. stb. 

Csak 9 korona. 
Egyetlen alkalom. 

Ne tessék elmulasztani. 

•R rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget 
a szerkesztő 

Felhívás, 
Az Országos Gyermekvédő Liga szen-

tesi fiókja nevében ezennel közhirétesszük, 
hogy a gyermekvédő Liga »Gyermeknapjai 
városunkban folyó évi április hó 2-án és 
3-án fognak megtartatni. 

Ezen gyermeknapok célja az, hogy 
ezeken a napokon mindazok a kik a sors 
kedvező körülményei folytán képesek arra, 
jövedelmükből, vagy keresetükből a szegény-
ség és nyomor enyhítésére jótékonyságot 
gyakoroljanak, a jótékony célra szánt fillé-
reiket összeszedjék s ezzel a gyermekvéde-
lem érdekéből országosan szervezett Liga 
áldásos működését támogassák és előse-
gítsék. 

E cél oly módon érhető el, hogy a 
gyermeknapok a kereskedők, iparosok, mun-
kások, lelkészek, ügyvédek, orvosok, gazdák, 
tisztviselők, kávéházak és vendéglők tulajdo-
nosai, szóval mindenféle állású és foglalko-
zású egyének az aznapi jövedelmük bizo-
nyos százalékát belizetik a gyermekvédelem 
javára. Nem nagy és megerőltetéssel járó 
adományokat kíván a Liga, hanem csak 
annyit, amennyit egy évben egyszer min-
denki könnyen nélkülözhet és szívesen ad. 
A legcsekélyebb 5—10 filléres adományok 
is a legnagyobb köszönettel fogadtatnak, 
mert nem ad adományozott összeg a mérves, 
hanem az adakozók sokasága az, a mi a 
Ligát hatalmassá és munkaképessé teszi. 

Az egyenkénti adakozásokon kivül fel 
fogjuk kérni a város üzlet és cégtulajdono-
sait, hogy a gyermek napokon befolyó jö-
vedelmük bizonyos csekély százalékai ajánl-
ják fel a Liga javara. Azon nagy leikú ke-
reskedők és üzlettulajdonosok neveit, a kik 
erre hajlandók köztudomásra hozzuk oly 
célból, hogy a közönség a gyermek napokon 
szerezze be szükségleteit és lehetőleg ezen 
üzletekben vásároljon és e napon fizesse 
számláit. Ez által a kereskedők jövedelme is 
fokozott lévén, azon összeg, melyet a gyer-
mek védelmi alap javára juttatnak, másfelől 
busásan megtérül, — másrészt pedig a kö-
zönség minden aldozat és külön adomány 
nélkül is csupán a vásárlás altal a nemes 
cél szolgálatába szegődik. 

Felkérjük ennélfogva Szentes város tár-
sadalmának minden tagjai, hogy a gyermek-
napokon nyerendő bevételüknek bizonyos 
részét ailományképen fizessék be a gyer-
mekvédő alap javára. Felkérjük különösen e 
helyen is a kereskedő és üzlettulajdonos 
urakat, hogy a hozzájuk eljuttatandó ivet a 

gyermek-napokon befolyó jövedelmük bizo-
nyos százalékának felajánlása melletl minél 
nagyobb számban írják alá. 

Az adományok ifj Halász Szabó Lajos 
Liga pénztárnoknak adandók ál s azok nyil- . 
vánosan fognék nyugtáztatni. 

Ez alkalommal még csupán arra kiván- ' 
juk a nagy közönség figyelmét felhívni, hogy , 
az Országos Gyarmekvédő Liga az árva és 
elhagyott gyermekvédelmét, mely az ország 
szegény ügyének eddig legelhanyagoltabb ] 
ága volt, — rövid idő alatl majdnem azon 
magaslatra emelte, amelyen a gyermekvéde- j 
lem fontos^ intézményei a müveit nyugaton « 
állanak. j 

Ezer és ezer azon romlásnak és pusz- j 
tulásnak indult gyermekek száma, a kiket 
megmentett az élet és a társadalom számára. 
Gyermekkórházakat, menhelyeket, internátu-
sokat alapított; ingyenes tej kiosztó és ki-
főző helyeket állított fel s most már nem 
csak a fővárosra, hanem a vidékre is kiter-
jeszti áldásos tevékenységét. 

Igy már a legközelebbi időben a Liga 
Szegváron is felállít egy gyermek menházat, 
a hol csongrádvármegyei árva és elhagyott 
gyermekek találnak hajlékot és védelmet. 

De még mindig számtalan oly feladat 
áll a Liga előtt, a mi teljesítésre vár. Igy a 
nyomorék gyermekekről az országban csu-
pán egy intézet gondoskodik s ott is csupán 
10 gyermekre v.tn hely . a többi száz és száz 
nyomorék gyermek gondozás nélkül sinylő-
dik. Ott vannak továbbá a gyógyíthatatlan, 
avagy testi és szellemi fogyatkozásban szen-
vedő gyermekek, a kiknek csak nagyon cse-
kély hányada áll rendes intézeti gondozás 
alatt, — vagy a siketnéma és vak gyermekek 
mily óriási száma nélkülözi még a gondos 
nevelést és szakoktatást. 

Ezen óriási feladatok megoldását és a 
gyermek védelem tökéletessé télelét tűzte ki 
a gyermekvédő Liga nemes céljául, minek 
elérésében ezen országos egyesületet teljes 
odaadással és lelkesedéssel mindnyájuknak 
támogatnunk kell. 

Epp ezért bizton reméljük, hogy jelen 
felhívásunk a közönség körében teljes siker-
rel jár és nem marad kiáltó szó a pusz-
tában. 

Szentesen, 1908. évi március hó :4-én. 

dr. Csergő Károly, dr. Mátéffy Ferenc, 
liga titkár. ügyv. elnök. 

— Én én azt sem — tudom 
mit kérdez ön! 

— Megmondom Adél. — Szól Holló 
meleg hangon. — Azt kérdem legelébb is, 
szeret-e engem ? Akar-e a feleségem lenni ? 

Csend volt a szobában. Mindenki feszült 
figyelemmel leste a leány ajkáról a feleletet. 
Adél pedig némán, sápadtan állott. A szive 
hangosan dobogott. Mintha minden dobba-
nása azt mondaná : 

Szereted. Szereted. 
Talán győzelmes lett volua a sziv szava, 

ha Adél ebben a percben az atyjára nem 
tekint. Az atyja ajkáról halfani vélte a szót: 

— Kis méltóságos asszonyom! 
A leány lelkében ismét úrrá lett a nagy-

ravágyás. Nem! Ö nem lehet a Holló neje. 
Ezt a nagyravágyó hiu lelke sugalta. A szive, 
— azt mondta : menj ! 

— Adél! — Hangzik a Holló hangja, --
könyörgöm, Adél feleljen? 

A leánynak nem volt ereje, nem en-
gedte a szive, hogy elutasitó választ adjon. 

— Istenem!— Sóhajtá, — miért kérdez 
engem ? 

Holló, ugy értelmezte a leány szavait 
nincs szükség a kérdésre, ugy is tudhatja, 
hogy szerettetik. Boldogan csókolta meg a 
leány kezét és még egy kérdést tett: 

— Azt mondja meg édes Adél, nemde 
maga is ugy gondolja helyesnek, ha eljegy-
zésünket hamarosan megtartjuk. Az esküvő-
vel várunk, ha éppen ugy tartjuk jónak. Én 
igy gondolom Adél. Mondja, egyezik-e a 
gondolatunk ? 

— Nem tudom. Mondju halk fáradt han-
gon a leány. 

— Beleegyezik tehát, hogy az én aka-
ratom legyen a döntő? — Kérdé Holló re-
ménykedő hangon 

Adél, hosszasan szomorúan nézett a 
főjegyzőre, azután csendesen megszólalt: 

— Várjon még három napig. Akkor 
minden kérdésére megadom a feleletet. Nyu-
godjék meg ebben Ernő. 

- Nem bánom — viszonzá Holló ked-
vetlenül. Légyen a kiváltsága szerint. Várok) 
de reménylem, azután maga is ugy fog gon-
dolkodni, mint én !? 

Gelléri, hogy elejét vegye a leány eset-
leges feleletének, közbe szólt: 

— Ez a leghelyesebb, ahogy Adél mondja. 
Várjon három napot kedves főjegyző ur. — 
És megelégedetten mosolygott a leányára. 

Holló nem vette észre ezt a mosolyt, 
de az asszony igen. És nagyon különös sej-

A kis mé asszony. 
— Regény. -
Irta: Sima Júlia. 

(Folytatás.) 

Gellériné, gyanakvó pillantást vetett a 
férjére, azután csal; ennyit felelt. 

— Oh! kedves főjegyző ur, ez nem a 
papa dolga. Ebben csak Adél és ön dönt-
hetnek. Mig Gellériné jóindulattal nézett a 
fiatal emberre, adig a papa, lopva, Adélt 
akai iá a tekintetével kormányozni, de nent 
sikerült. A leány sápadtan lesütött szemek-
kel állott az anyja mellett, nem vette észre 
az apja ráirányzott tekintetét. A lelkében 
most újra az az érzés támadt, amit a jégen 
az utolsó, korcsolyázás alkalmával érzett. 
Alig hallotta a körülötle lefolyt beszélgetést, 
csak mikor Holló közel lépett mellé, esz-
mélt fel gondolataibóll 

— Döntsön tehát Adél! — Szól a fő-
jegyző és könyörögve függeszti tekintetét a 
leány arcára. 

Az eddig némán álló leány sápadt arca 
lángba borul. Felemeli lesütött szemeit és 
egy percre találkozik a tekintete a fiatalem-
ber tekintetével, azután zavartan akadozva 
felel: 

telem villantjineg az agyában. Gellériné, nem 
volt megelégedve a felelettel arait a leánya 
adott Mosl, amint a férje arcán ellebbenő 
megelégedett mosolyt látta, az a sejtelme 
taniadl, hogy a leányt az apja, tilkon befo-
lyásolja. Ezt a feltevést a leány magavise-
lete megerősíteni látszoll. Az a kevély tisz-
teletlen modor, amit leánya vele szemben 
az ulobbi időben tanúsított. Alig varta Gel-
lériné, hogy Holló bucsut vegyen, nyomban 
kiküidle a leányt a szobából. 

— Menj Adél, hagyj magunkra, apaddal 
akasok beszélni. Adél szóuélkül engedelmes-
kedell és az asszony most indulatosan tor-
dult a férjéhez; 

— Kálmán, mi célod van neked a lá 
nyoddal ? 

— Gelléri flegmatikusán nézett az asz-
szony haragtól villogó szemeibe : 

Én azt tudom. Feleié. De hát neked 
mi célod van? Az asszonyt ez még ingerül-
tebbé tette. Toppantott a lábával és fenyegető 
hangon szólt: 

— Kálmán ! 
— Nóra I 
— Kálmán én nagyon haragszom, ne 

bosszants hát. Beszélj mint becsületes ember 
szokott. 

(Folyt köv,) 
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Különfélék. 
x Páris idegenforgalma. Nekünk, akik 

egyre sírunk Budapest gyatra idegenforgalma 
miatt, ugyancsak fájhat a szivünk, ha Pari-
séra gondolunk. Kolosszális az idegenforga-
lom ott, amii a tiauloís számítása is igazol. 
Kerek egy milliárdra teszi ugyanis az ide-
genforgalomból eredő hasznát. De ez a szám 
korántsem éri el a valót. Csak el kell gon-
dolni, mit költhetnek az amerikai milliárdo-
sok, az orosz iőurak, a világ minden részé-
ből odaözönlő milliomosok. Tavaly Párisban 
1.800.000 idegen fordált meg. ¡300 különböző 
penzió, szálló éz magánlakás fogadta magába 
ezt az inváziót 108.000 helyiségben. A legtöbb 
idegen áprillis, május, julius és októberben 
volt Párisban. 

X Álgorilla. New-Yorkban egy hagers-
towni cirkuszvállalkozó arra vetemedett, hogy 
saját leányát majombőrbe varrva, mint a 
phillipini szigetekről származó gorillát mu-
togassa. Az elvetemült apa a nagyszámú lá-
togatók előtt hosszas és tudálékos előadáso-
kat tartott az embermajomról és előadás 
közben a szerencsétlen leánynak húsdarabo-
kat dobált, melyeket ez mohón kapott fel és 
tépett szét fogaival. Watson, a törvényhozó 
testület tagja, véletlenül odavetődött és mert 
az állítólagos gorilla viselkedése benne gya-
nút keltett, figyelmeztette a rendőrséget, 
amely azután a gonosz csalást csakhamar 
kiderítette. 

ipayülés. 
A szentes i újjászervezett szociál-

demokrata párt , .Általános Népköre" fo-
lyó h ó márc ius hó 29-én d. e. 10 órakor 
népgyű lé s t tart a Kossuth-téren. Napi 
rend lesz, „miért kell a népnek politi-
kailag és gazdaságilag szervezkedni?" 
a népgyű lés szónoka Magyar Gyula 
e lvtárs l e sz Budapestről. Gyü lekezés az 
Általános Népkörbe, honnan z e n e s z ó 
mel let t lesz a felvonulás. Minden ér-
deklődőt tisztelettel meghív az 

E l n ö k s é g . 

SZENTESI LAP 

Alapíttatott 1860-l>an. 

Szentes város legrégibb és 
O a g ^ legszolidabb ékszerüzlete, < 

Elsőrangú ö s s z e k ö t t e t é s e i m fo ly tán 
abban a k e l l e m e s he lyzetben vagyok, 
hogy mindent közvet lenül vásárolva, 
— arany, ezüst , és drágakő ékszertár-
gyakai c's e v ő e s z k ö z ö k e t , gyűrűkéi , lán-
cokat, órákat é s tajték árukai a Kos-
suth-téri református bérházban levő 
É K S Z E R Ü Z L E T É B E N a legjutányo-
sabban és a legdivatosabb fazonban 
szo lgá lhatom ki t. v e v ő i m n e k s válla-
lom arany é s ezüst tárgyak javítását . 

Csaknem ötven éve a szentes i pi-
acon levő É R S Z E R Ü Z L E T E H N E K lá-
togatása tehát fe l tét lenül é rdekében áll 
mindenkinek, aki e n e m ű szükséglete i t 
e l ő n y ö s e n akarja fedezni. 

Áraim o lcsóságáró l é s áruim ízlé-
ses vol táról k ö n n y e n m e g g y ő z ő d é s t sze-
rezhet magának, egy vásárlással bárki 
is. Arany, ezüst tárgyakat újonnan ké-
szítek, valamint azok javítását is jutá-
n y o s á n e lvál la lom. 

•Szentesen, 1907. o k t ó b e r hó 

Kiváló tisztelettel: 

CSILLAG Á R H I N 
26 20 arany- és ezüst műves 

= 18. szám 

O 

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

sapKásrtái kapható kilónként 

48 fillérért. 11 

i 

02 <900. avi tavaszi és nyár idényre. 

, . 1 s elvtny 7 korona 
Egy »zelveny j J ^ J J 10 korona 

3*10 m. hosszú j s/eUvny 12 korona 
teljéi ícrttruhá- \ s/eivcny 1 o korona 
hoiíüabAt.nad 1 szelvény 17 korona 
rét ét meMény) j szelvény korona 
•legMdcí. caaK j szelvény 20 korona 
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SIEGEL-IMHOF Brönn. 
Minták Ittiren ét bérmentve, 

Ki eUnyílt. . «elveket a m j í í n v e v ő é l v « , h i 
MÖvet$zi»k»egleté< közvetlen Siegel-lmhof cty-
nél, a gyári pkcon rendeli meg, igen iclentékenyek. 
Subolt. leieU.íbb ármk. Órláei váUexté*. 

^ M i n t a h ű , fl gyeimet kUiolgálá«, még «legkisebb 
rendelésnél U. teljwen íri«s áruban. ^ 

Szölőojtvánvok: 
zöldojtással készítve ezre 1ÜÜ frt. felépí-
tésié gyökeres zöldojtvány ezre 80 l'rt. — 

Telepítésre sima zöldojtvány ezre 4") Irt. 

Fásojiványok: gy ön y őrű péld á 11 v o k. 
„ „ fajtisztán ezre 100 frt, 

Szépséghibával, eredési biztosítással ezre lő 
l'rt. Mind Ripária-porlálisra ojtva a következő 
fa jokban: Fehér b o r f a j o k : Olasz Rizling, fe-
hér és piros Szlankamenka, Furmint, Sárfe-
hér, Mézesfehér, Ezerjó, Erdei, lkikator, Kö-
vidinka, Mirkováesi, Muskotályok, Hárslevelű, 
Sauvignon, Bánáti Rizling. Vörös b o r f a j o k : 
Magy burgundi, Oportó, Nemes Kadarka, 
Aramon. Csemegefajok: fehér és piros Chas-
selas, Passatutti, Tokaji Chasselas, Ezredéves, 
Muskotályok stb. Sima Ripária-portális I. 
oszt. 8 frt. sima Ripária-portális II. oszt. 3 
frt., gyökeres Ripária-portális 1. oszl. 10 frt, 
gvökeres Ripária-portális I I . oszt. 10 frt. gyö-
keres 2 éves gyökerű 18 frt. Hazai nemes 
vesszők sima I frt. a fenti fajokból. Ojtvá-
nyaimért teljes felelősségei vallalok s lia a 
vevő azzal nem volna megelégedve, azt vissza-
veszem s pénzét visszaadom. Előlegül az ár 
•4 részét kérem beküldeni. Hegyi bor fehér 

Ő0 kor., siller .'>0 kor., vörös 00 korona. 

G Y Ö N G Y Ö S H e v e s m . 
Szent Urbin templom. Székely I. József 
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VflJbfl BÁLINT (JTÓbfl ? 
K O S S U T H ^ T É R S Z E N T E S . REF . B É R H Á Z 

I <J?aÁodaftíht iney/itnó£ 

Ajánlja a mai kor igényeinek teljesen megfelelően berendezett 

K Ö N Y V N Y C n b Á J f i T 
ahol a legjutányosabb árakért készülnek minden néven nevezendő könyv-
nyomdai munkák, úgymint: névjegyek, e legyzesi tudósítások, lakodalmi 
és báli meghívók, (több színű nyomással is) levélpapírok és borítékok, 
számlák, üzleti kártyák, gyászjelentesek, szalagaranyozásoki városi, 
megyei, társulati és pénzügyőri rovatolt mnnkak, takarékpénztári nyom-

tatványok stb. a legizlésesebb és legszebb kivitelben. 

Ajánlja továbbá a kiadasában hetenkent kétszer megjelenő 

„ S ^ I C N T I ^ T I v A I >"-< >T 
melynek előfizetési ára he yben : egy evre 10 kurona, vidéken 12 korona, 
hirdeteseket, valamint nyilteri közleményeket kellő díjszabas szerint számit. 
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Nyomatott Vajda ti. Utódánál Szentesen. 19t« 




