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szerint a legjutányosabban számit. 

Egységes nemzeti társadalom. 
— Március 28. 

Mik lennének a magyar államki-
épités végső céljai, arról sokat beszél-
tek már és sokfélét. Hosszú bölcsele-
tekből és nem egészen világos politikai 
definíciókból leszüródött a magyar he-
gemónia es a magyar empirizmus fo-
galma, mint az állami élet legszebb 
"eseménye, amiért lelkesedni és küzdeni 
hazafiúi kötelesség. A nemzeti akarat-
nak ez a formábaöntése kétségtelenül 
tetszetős. Az is bizonyos hogy könnyen 
megvesztegeti a magyar elmét, de csak 
a magyar elmét és csak a művelt ma-
gyar elmét. Aki nem egészen magyar, 
azt inkább elégedetlenségre és békét-
lenségre ingerli a nemzeti törekvések-
nek ez a szuverén keménységű meg 
nyilatkozása, noha tudja, hogy ez a 
törekvés jogos és természetes. Aki meg 
nem egészen művelt, az nem érti meg, 
mert végső kijegeeesedésében meglátni 
egy átalakulást, amely még csak első 
forrásában van, nehéz annak, aki nem 
elméleteken, hanem érzésein keresztül 
itéli meg a világ folyását. 

A cél homályos megjelölésének az 
lelt a következménye, hogy töreked-
tünk a szükségesnek felismert egység 
felé, de nem egységesen. A célt ennél-
fogva nem hogy megközelítettük volna, 
hanem eltávolodtunk tőle. Nem a tá-
volság teszi elérhetetlenné a nemzeti 
nagy célokat, hanem a ködös megvilá-

gítás, amelyben a hozzájuk vezető utak 
elmosódnak. 

Aki meg akarja jelölni a nemzet 
végső céljait, az első sorban töreked- j 
jek a legteljesebb világosság felé. Ma-
gát a célt a legvilágosabb pontra ál-
lítsa és amit e cél elérhetéséről mond, 
az legyen világos, olyan világos, hogy 
ne tűrjön kételkedéseket és ne tűrjön 
belemagyarázásokat, ne csak az értse 
meg, aki hozzászoktatta agyát az el-
vont dolgok megértéséhez is, hanem 
értse meg mindenki és ne csak azt 
nyugtassa meg, akit a születés forrasz-
tott bele a nemzeti közösségbe, hanem 
azt is. aki még e közösségen kivül áll, 
de éppen csak hogy öröklött előítéle-
teit kell magától elvetnie és öt is ma-
gába öleli a közösség. Aki meg akarja 
jelölni a nemzetnek ezt a végső cél-
jait, jelölje egyszerű, világos, mindeneket 
meggyőző beszéddel, ahogy Andrássy 
(¡yula gróf tette a miskolciak lakomáján. 

Nem ismételte a régi definíciókat 
és nem magyarázta a régi elméleteket. , 
Amit mondott, megérthette mindenki j 
és nem bánthatott senkit sem. Amit 
Andrássy mondott a nemzeti törekvé-
sek végső céljairól, az nem volt csata-
kiáltás, amely az ellenséget ellenzésre j 
ingerli és az egyszerű embert a cél tol 
visszaveti, mert az elmélet ködös sö-
tétségén át nem juthat hozzá. 

Azt mondta Audrássy, hogy meg 
kell teremteni az egységes magyar 
nemzeti társadalmat. A feladat nagy 

része a városokra hárul, nekik kell 
űzni olyan magyar közgazdasági poli-
tikát nemzetiségekre és felekezetekre 
való széttagolás nélkül, hogy az egy-
sége:» magyar nemzeti társadalomban 
senki se nézze, kinek mi a felekezete, 
mi az anyanyelve, hanem csak azt, 
hogy hű fia-e a magyar hazának. 

Hát ez bizony másként hangzik, 
mint akár a hegomonia, akár a magyar 
empirizmus jelszava, holott az értel-
mük azonos. De amig ezek a jelszavak 
a nyerseségükkel visszariasztanak, ad-
dig Andrássy beszédének csiszoltsága 
vonzó és meggyőző. Az egységes ma-
gyar nemzeti társadalom nem olyan 
hatalom és nem olyan egység, amely 
a hozzátartozó, de még beléje nem nőtt 
részeket ellenségesen fölszivja, elemészti, 
hanem inkább csak magaba öleli egyen-
értékű szervek gyanánt. 

Ezt a beszédet meg fogják érteni 
a felekezetek és a nemzetiségek. 

Es ahogy őt megértették a magyar 
állam végső kiépítésében nem lesz és 
nem lehet egy osztályokat, felekezete-
ket és nemzetiségeKet megrontó egy-
ség, hanem olyan inkább, amely vala-
mennyit ősi természetük megkimélé-
sével csak összefoglalja, ugy meg fogja 
érteni mindenki: magyar és nem ma-
gyar egyformán. Es akkor nem csak 
vágyni fogjuk, de meg is teremtjük az 
egységes magyar nemzeti társadalmat. 

Á „SZENíKSi LAP" TÁRCÁJA. 
Tűzesetek. 

(Folytatás.) 
S mikorra a szünórának vége, már 

hangos az ősi, sérelmek orvolása iránti in-
tézkedések szónoklataihoz szokott terem a : 
»hogy volt! Soh'se halunk meg« I . . . 

»Mégegyszer Samukám!« . . felkiáltá-
soktól. 

Elemér ur — a főispáni titkár külö-
nöser elemében van. A soupé csárdást hat-
szor újrázza meg s Aliz szívesen mosolyog 
neki a szemébe, hogy »Soh'se halunk meg!« 

A gardedámok összenéznek, suttognak 
is valamit egymásnak a legyező mögött, a 
leányok táncosainak vállán át nézik ezt az 
igazi táncol, a hivatalos táncos párok illő 
lassú mellett gyönyörködnek mellé. 

Aliz mamája mosolyog, a/, öreg urak a 
kvaterka és csendes mellől az ajtó kozé 
gyűlnek s ugy nézik a nyüzsgő ifjú életet s 
különösen azt a lelkes táncot. 

— Aliz! elég lesz, szol a mama ag-
gódva. 

Csak még egy-két fordulót ma-
mám. 

— Csak, csak . . , mondja Elemér is. 
Aztán bekacsint a téli hajnal az abla-

kon. A láncverte por a napsugár irányában 

játszi felhőt képez. A frizurák szétbomlottak, 
gallér leizzadt s a leányfejekről s gomblyu-
kakból a virágok sajátos helycserét ren-
deztek. 

Egy-egy csipkekendő elveszett, néhol a 
legyező is. 

No majd megkerülnek ! 
Lenn fogatok elrobogása hallik. A téli 

hideg közelébb vonja egymáshoz Elemért 
és Alizt, amint karonfogva fogalukhoz 
kiséri. 

A mamának egy kézcsók, a leánnyal 
még egy kézszorítás, a szemeknek még egy 
villanása . . . 

— Jó reggelt! . . . Szép álmokat! . . . 
Szép álmokat . . . 

A hajnali cognac mellett pedig elvonul 
az éj képe. 

Ez a leány szép volt, szeb mint a 
többi. 

Eiuk ! Jó éjszakái! . . . 
A szikra gyújtott. Tűz van ! * 

Megtörténi az első feszes vizit is. 
A szalonban fogadták. 
Mikorra a bál éleményei, a tél mulat-

ságai, színház és mindennapos történet le-
tárgyalva lett, megjött a papa is. 

Távoztában aztán kap Elemér ur illa-
tos havanna cigarettát és egy szabad jegyet 
oda hozzá . . . 

Legyen szerencsénk máskor is ! 

— Ha megengedik!? . . . S Alizra néz. 
A mama könnyedén biccent. Aliz nem szól, 
csak a szeme beszél. 

— Magának — igen! 
És aztán a ma, holnap és mindennap 

közölt oly rövid lesz az időköz, mint az ut 
a feszes szalon zselléjétől a családi ozso-
názó asztalig és a bizalmas kottaforga-
tásig. 

Nem kell hozzá csak a ma, holnap és 
a mindennap . . . 

Aztán elcsattan az első csók és hibásan 
lett fogva az első accord. 

— Szeretem ! . . . suttogja Elemér. Sze-
rel 1 A szomszéd szobában ozsonnához terí-
tenek. 

— Aliz az utolsó accord nem volt jó. 
Jó volt, jő voll kedves mamám 1 

S elcsattan a második csök s hibás lesz 
a második accord is. 

— Szeretlek, Elemér! . . . 
Megint hibás volt, Aliz! Gyertek 

ozsonnához, sötét van már a játékhoz. 
A elcsattan a harmadik csók is, hogy 

nem igaz, hogy nincs sötét, hogy hajnalha-
sadás van. 

A tűz lángot velelt. 
* 

Az 500 drb aranyszegélyű meghivó 
szétküldetett, rokon, ismerős és jóbarálnak 
széles e hazában. 

Julolt belőle a fővárosi és helyi lapok 



2. oldal SZENTESI LAP 16. szán 

KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
- Március 28 

Mikor a levegőben ugy röpködnek a 
gyanúsítások, mint a verebek, akkor bizo-
nyára baj van. Már csak az nem bizonyos 
vajon ott van-é baj, akit gyanúsítanak, vagy 
ott, akik gyanúsítanak. Hogy ez a kettő nem 
megy tökéletesen egyre, azt hiszem nem kell 
mondanom. 

Minden esetre van baj bőven. Sőt nem 
is bőven! de rengeteg módra. Azonan instá-
lom íuély alázatossággal mindazokat, akiket 
illet: ne bántsuk egymást. 

Hiszen utóvégre is, mi bizony nem hoz-
tuk létre a Csimborasszó tűzhányó hegyet, 
de még a hékédi partot sem és biz' Isten 
sokkal kissebbek vagyunk itt Szentesen 
mindannyian sem hogy mi legyünk a világ 
kerekei. 

» 

Nem tudom érdemes-é még Untát és 
papirost pusztítani az ujsagcsinálás mester-
ségével. Legalább nekünk, akik itt Szentesen 
az újságokat gyártjuk. Mert kedden ugyan-
csak kikaptuk a közbizalom osztalékát. Négy 
lapszerkesztő pályázott városi képviselőségre 
és négy hasalt el a választáson. 

Hát ez is csak valami. 
Tanúbizonyság tétele annak, hogy az 

újságot szeretjük olvasni; sőt hagyjuk ma-
gunkat befolyásoltatni is az újságok által; 
de — és ez a legfontosabb — a közügyek 
intézésében a fórumon nem adunk szót az 
újságíróknak. 

Tényleg őt lapszerkesztő egy munipicí-
ális bizottságban — sok. 

4! 
Nem akarok magunkról szatírát írni, 

bár őszintén mondom lehelne és érdemes 
volna. Csak elképzelek egy esetet, ha ugy 
lett volna, ahogyan nem lett. 

Tehát bekerül minden helybeli lapszer-
kesztő a képviselőtestületbe. Vannak kérdé-
sek, amelyben minden helyi lap más állás-
pontot foglal el és másképpen érvel. 

No most ez ügyel tárgyalja a képvise-
lőtestület. 

Uram isten, eddig még nem voll obs-
trukció a képviselőtestületben ; de igen való-
színű, hogy ezentúl minden közép fontosságú 
kérdésnél az lett volna. 

Hat már csak egyik szerkesztő nem 
hagyja lepipálni a másikat. 

. . . De jó, hogy most csak ugy kívülről 
pipáznak. 

Végül temetek. 
Mert temetni is kell. Miután nincsen kit 

temetnem, eltemetem márciust. Ezt a becsü-
letes hol kacéran mosolygó, havas, deres, ha-
ragos márciust. 

Régi idők óta, ides lova egy évtizede 
már, hogy forgatom az újságíró pennát nem 
volt ilyen érdekes hónap, amely a maga 
mit sem mondóságában érdekesebb dolgokat 
vetett volna lel mint ez a március. 

Láttam közéleti harcokat, küzdelmeket, 
alakoskodást, ámulást, hallottam besugáU, 
gyanúsítást. 

De, hogy egy teljes hónap a bizalmat-
lanságban telt volna le, hogy csakugyan 
mindenkit ugy néztünk volna: „Hátha ez is!" 
—• még nem értem. 

Persze ifjú az ember. 
No de temetem márciust. 
Azután kíváncsi vagyok, hogy a bolond 

áprillis nem hoz-é még ennél is kisebb bo-
londságot. 

Barázda. 

liJIIOiNSAliOK. 

A Dombai Szűcs féle szőlő dolga. 
- Március 28. 

»Fejellen közigazgatás« cimen egyik 
laptársunk mai számában többek között a 
Dombai Szűcs féle szőlő föld dolgával is 
foglalkozik. Nem akarunk a cikk Írójával 
polemizálni annál inkább sem, mert egy ame-
rikai szőlő telep létesítésének mi is feltétlen 
hivei vagyunk. Tisztán egy dolgot akarunk 
helyre igazítani, hogy a kérdés egészen tisz-
tán a maga valóságban álljon a nagy nyil-
vánosság előli. 

Tény, hogy a kertészeti bizottság elha-
tározta a Dombai féle szőlő föld hasznosí-
tását és pedig akként, hogy amerikai szőlő-
ojtvánvtelepeket létesít s idevonatkozókig a 
közgyűlésnek előterjesztést is telt. Az elő-
terjesztés a múlt évben a közgyűlés állal 
helyeslőleg fogadtatott s alioz képest a Doni 
bai féle szőlő ilyetén hasznosítása határo-
zatba is meni. 

Most jön azonban a fordulat. 
A számvevőség » költségvetés egybeál-

lításakor a gazdasági tanácsnok előterjesz 

nak is, tudja már mindenki, akit illet és nem | 
illet, hogy Aliz és Elemér X. hó 15-én es-

A közönség fényes, az örömszülők bol-
dogok és a fiatal pár (amint dukál is) meg-
illetődött boldogságban úszott. 

Elemér ur hat heti szabadságol kapott 
s a kaszinói szöglet-asztalnál székelő sarok-
parti megüresedett helye betöltetett — lega-
lnhh is ideiglenesen — az ezredorvossal. 

A nyolcadik hét végén megtörténtek az 
első látogatások. 

Aliz őnagysága boldogan suhogtatta az 
első usszályos nyersselyem ruhát. 

Aliz őnagysága asszony. 
Elemér ur férj. 
A tűz pedig lokalizállatotl. 

* 

Aliz őnagysága viruló asszony, még 
csak .'10 éves. A legnagyobb kis leánya 
Adélka 12 éves és Elemér "ur már 10. 

Aliz őnagysága még szeret szórakozni 
a azért van szüksége Adélkának a korcso-
lyázásra. 

Elemér ur azonban nagyon óhajtja az 
előléptetést s igv beáll újból a tarokk-part-
nernek, csakhogy a főispán ur ismert szeka-
turáju társaságában. 

Bámulja türelmét az egész város. 
Világos. Előlépni akar. Másként nem 

lehet. 

Aliz őnagyságát tehát a főispán ur uiio-
kaöccse, egy vadász főhadnagy, kiséri a jégre 
s tanítja egyúttal e k»s Adéll is korcso-
lyázni. 

Es tavaszra elő is lépell Elemér ur. 
A tűz pedig a szomszédba csapott. * 

A főhadnagy ur. saját kérelmére (Aliz 
őnagysága tudta és akarata nélkül) áthelyez-
tetett. 

A megyebál ez évben is meg voll, itt 
készült bemutatni nagy lányát Aliz őnagy-
sága. A hali ruhákat egyszerre hozatta ma-
gának is, s a leanyának is. 

Nem sok volt közte a különbség, az 
övé csupán kissé komolyabb volt. l'tolsó 
előtti este felpróbálta, a leánya segilé felöl-
tem: belenézett a tükörbe s egyszerre, együtt 
látta magát benne a leányával. 

Megfordult, megölelte, s másnap sötét, 
csipke diszes ruhában jelent meg. 

A tűz kialudt! Jóéjszakát! . . . 
+ 

A soupc-csárdás alalt pedig felhang-
zott »Soh' se halunk meg!« 

Aliz őnagysága pedig cukros narancsot 
szopogatott s csak azt mormolta 

Dehogy is nem, meghalunk . 

Frank Zoltán 
Vége 

léséhez képest egy 1200Döles holdon szőlő-
iskola létesítésére föl is vett az előirányzati 
javaslatba 807 koronát a pénzügyi és ház-
tartási szakosztály azonban a költségvetési 
javaslat tárgyalása során ezt a tételt törlen-
dőnek találta s a közgyűlés elé a következő 
javaslatot terjesztette: » . . . erre nézve ja-
vasolja a szakosztály, hogy ez a tétel telje-
sen töröltették és a löld adassák el, mert a 
szakosztály szerint a tervezett kiadás telje-
sen fölösleges, mivel nálunk a szőlő műve-
lés nem űzetik olyan nagy terjedelemben, 
amely ezl a nagy kiadást indokolttá tenné.« 

A városi képviselőtestület a költségve-
tés tárgyalása alkalmával minden hozzászó-
lás nélkül elfogadta a pénzügyi és háztar-
tási szakosztály előterjesztését és a tételt 
törülve a Dombai Szűcs féle szőlő föld ela-
dását is elhatározta. 

Innen van, hogy a Dombai féle szőlő 
földre is kitűzetett az árverés s amennyiben 
az emlékezet nem csal bennünket igen jó 
áron már el is adatott. 

A ténybeli tévedése tehát abban áll 
laptársunknak, hogy a költségvetésből törült 
tételt fenállónak állítja s igy adja elő a dol-
got, mintha a gazdasági szakosztály egysze-
rűen sutba dobott volna egy közgyűlési ha-
tározatot. Ez pedig nem áll, mert mint lát-
ható maga a közgyűlés változtatta meg 
előbbi határozatai. 

Március 28. 

Személyi hir. Dr. Kelemen Béla fő-
ispán holnap Szentesre érkezik rendes hét-
fői fogadó napja megtartására. 

Városi közgyűlés. Szentes vá-
ros képviselőtestülete liKKS évi április 
hó 6-án délelőll i) órakor a tulakurcai 
közgyűlési leremben közgyűlést tart. 
Ezen a közgyűlésen vesznek részt utol-
jára az 1905 évben választott városi 
képviselők. A közgyűlés tárgysorozatát 
legközelebbi lapunkban közöljük. 

Búcsú istenitisztelet. Koppányi (iyula 
ur, a csabai reformátusok újonnan választott 
lelkésze rövid idő alatt elhagyja szentesi 
állomásat, a hol ó év alatt sokak tiszteletét 
és rokonszenvét megnyerte. Az itj, lelkész 
vasárnap március í)-én délelőtt tartja búcsú 
beszédét a szentesi református templomban. 
Felhívjuk erre a közönség Ügyeimét. 

A helyettes főkapitány hivatalában. Mint 
tudvalevő a főispán Arady Kálmán rendőr-
főkapitány betegségének tartamára dr. Her-
czegh József vármegyei közigazgatási gya-
kornokot ne ver te ki Szentes város helyettes 
főkapitányává. Dr. He reze gli József ma vette 
át a főkapitányi hivatal vezetését. A hivatal 
átadásánál dr. Mátéfíi Ferenc polgármester 
és Be/ényi Antal alszámvevő működtek közre 

A vásárhelyi installáció. Spilka An-
tal hódmezővásárhelyi "j főispán installációja 
a jövő hónap J-én lesz. Az ünnepies aktusra 
a szomszéd város Szentest is meghívta. A 
meghívó ;iz áprilisi közgyűlés Belé kerül, 
amely majd megválasztja a kiküldötteket. 

A főjegyző fegyelmije. Dr. Kelemen 
Béla főispán az elmúlt héten fegyelmi eljá-
rást indított Bugyi Antal főjegyző ellen a 
mezőrendőri kihágási ügyek szabálytalan 
kezelése miatt. A vizsgálatot lefolytatták és 
annak eredményéhez képest a további eljá-
rást beszüntette a főispán, míulán a fen fo-
rogni látszó szabálytalanságok beigazolást 
nem nyertek. 

A városháza dolga. A városháza 
építésére vonatkozó közgyűlési határozat tud-
valevően felebbezés folytán döntés végett a 
belügy miniszter előtt van. A döntés azonban 
egyre kt >ik és emiatt sokfélül hallik zúgoló-
dás. liohn Alajos a városháza építés terveze-
teinek készítője, akit a képviselőtestület a 
művezetéssel is meghízod ma levelel intézett 
a polgármesterhez, amelyben bejelenti, hogy 
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altban az esetben ha a miniszteri döntés .áp-
rilis 5-ig meg nem érkezik lemond az épí-
tés művezetéséről és másfelé néz munka 
után. 

— Istenitisztelet Zalotán. Pap Lajos 
református körlelkész vasárnap e hó 29-én 
délelőtt 9 órakor a zalotai községi iskolá-
nál isteniliszteletet tart. 

— Hivatal elfoglalás. Halász Szabó 
Ferenc adóügyi igtató- kiadó ma foglalta el 
hivatalát. 

A Tóth József utca kikövezése. liu-
ríáu Lajos városi képviselő indítványt adott 
be a képviselőtestülethez a Tóth József utca 
kikövezése iránt. Indítványát azzal okolja 
meg, hogy ebben az utcában van: a megye-
ház, közjegyző, állampénztár, menház és a 
méntelep. Az indítvány a legközelebbi köz-
gyűlés elé kerül. 

Tavaszi vásárunk, AZ idén a tavaszi 
országos vásár április 18, 19 és 20-adik nap-
ján lesz megtartva Szentesen. Ebben nem is 
volna semmi különös, ha április 19-edike 
nem volna egyúttal húsvét első napja is. 
Csudálatosnak tartanok, ha az illetékes kö-
rök ezt a nagy ünnep napot figyelmen ki-
vül hagynák és a vásár áthelyezését nem 
kérelmeznék. "Részünkről igazán a nagy ün-
nep profanizálásának tartanok, ha ezeken a 
napokon megtartanák az országos vásárt. 

— Választmányi ülés. A Szentesi II-ik 
48-as Népkör választmánya március 29-ént 
vasárnap délelőtt 11 órakor a kőr helyiségé-
ben ülést tart. Ez ülésre a választmány tag-
jai ezutou is meghivatnak. 

— Népgyűlés. A szentesi újjászervezett 
szocialista párt lioln ip vasárnap délelőtt 
10 órakor a politikai szervezkedés dolgában 
népgvülést tart. A gyűlés szónoka Magyar 
Gyula lesz Rudapestről. 

— A városi alkalmazottak öröme. A 
városi képviselőtestület, mint ismeretes, a 
folyó évi költségvetés egybeállítása alkalmá-
val :>t) 50 korona lakbért szavazott meg a 
rendőrök, szolgák, kézbesítők, tűzoltók, to-
ronyőrök, utászok és mező őrök részére. 
A lakbér azonban mindeddig nem volt fo-
lyósítható, miután a költségvetés vármegyei 
jóváhagyási záradékkal ellátva nem érkezeti 
vissza a városhoz. Most azonban már leér-
kezett és a városi lanács csütörtökön dél-
után tartott üléséből folyósította is a lak-
béreknt, s így az összes alkalmazottak áp-
rillis elsején " belépnek a lakbér élvezetébe. 

— Gyermek öngyilkosság. Mnárt Ist-
ván kistőkei gazda 1.1 éves lia Gábor tegnap 
előtt éjjel a tanya istállójában felakasztotta 
magát. A gyermeket végzetes tettére a fö-
lötti elkeseredése vitte, hogy az ismétlő is-
kolában mindnn szorgalma dacára nem tu-
dott boldogulni s e miatt szégyelte magát 
társai előtt. Az öngyilkos gyermek holttestét 
nem boncolják fel. 

— Háztartásban fontos a mohai Ágnes 
-forrás bővebbet a megjelent hirdetés. 

Hirek az anyakönyvből, Márc. 27. 
Eljegyeztettek: (iibicz László Győri Juliánná 
— Születtek. Kozma Mária, Tarcali Sándor, 

Vazga Katalin, Sülyős Eszter, Gvőri Lídia, 
Jankai Piroska, Tóbiás Károly, Oze Gábor, 
Hofler Juliánná, Mészáros Berkec Antal, Tóth 
József, Sarkadi N.#Julíánna, Bölcskei Molnár 
halvaszületett leány, Lakatos Réla, Vida Szűcs 
Hona, Nagy Rorbála. — Kihaltak: Horváth 
Varga Ferenc 58 éves, Gránicz Antal 18 na-
pos, Dékány János 01 éves, Rerezvai Fran-
ciska 2 éves, Tóth Imre 1 hónapos, Lénárt 
Máté Gábor 13 éves. 

Meghívó. 
A -Szentesi Iparos Iljak Önképző Köre* 

908 évi március hő 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, 
2. Pénztári jelentés. 
3. A zárszámadások átvizsgálása. 
4. Jövő évi költségvetés megállapítása. 
5* Indítványok tárgyallása. 
6. Az ipartestülettel kötött kaszonbéri 

szerződés bemutatása. 
7. Az egylet tisztviselőinek egy évre 

való megválasztása és a választmány meg-
alakítása. 

8. Jegyzőkönyv hitelesítésére 3 tag meg-
választása. 

Irodalom. 
(*) A „Vasárnapi Újság" március 29-iki 

száma érdekes képsorozatokkal és cikkekkel 
mutatja be a budapesti állami gyermekmen-
helyé Paczka Ferencz és neje festményeinek 
kiállítását, a londoni magyar kiállilásra kül-
dendő kézimunkákat, egy főúri kastély ter-
vezetét, haiti-i jeleneteket, a spanyol király 
barcelonai utazását stb. Szépirodalmi olvas-
mányok : Dutka Ákos és Kosztolányi Dezső 
versei, Rákosi Viktor regénye, Lengyel Meny-
hért elbeszélése, Krúdy Gyula tarcacikke s 
Fogazzaro regénye. Egyébb közlemények : 
divatképek s cikk, tárcacikk, s a rendes 
heti rovatok: irodalom és művészet Köz-
intézetek egyletek, Sakkjáték, Képtalány Egy 
veleg stb. «Vasárnapi Újság» előfizetési 
ára negyedévre négy korona, a »Világ-
krónikáival 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. 

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-óta megjelent számokat köz-
tük az 56 oldalra terjedő 

50 éves 
jubileumi szamot rendkívül érdekes tartalom-
mal. Végül megkapja az »Cstökös» 

1907 évi 
teljes bekötött évfolyamat! (000 oldal éle, kép 
humoreszk stb. stb. 

Csak 9 korona. 
Egyetlen alkalom. 

Ne tessék elmulasztani. 
*E rovatban közlőitekért nem váilal felelősséget 

a szerkesztő 

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

(Folytatás.) 
Nóra! Én igen jóhauguiathan vagyok 

ne nevetles a beszédeddel. 
Az asszony reinegetl a dühtől 
Szinte fuldokolva beszélt 

Ne gúnyolódj nyomorult! Mond meg 
mit akarsz Adéllal ? 

Gellári kihívó mosolylyal nézett a fele-
ségére és folytatta a bosszantást 

— Ne idegeskedj! 
— Te pedig ne légy szemtelen! 
— Szende leszek mint egy liliom 1 
Veled egyáltalán nem törődöm. Tudom 

ki vagy. Lihegé a nő. A lányom sorsához 
azonban van jogom nekem is szólni. 

— Hallgatlak édes! 
Az asszony nem tudta mit mondjon. 

Nem akart csúf veszekedést és megvetőleg 
végig nézett a gunyolódón, azután kifelé 
indull a szobából. A küszöbön megállt. 

— Vegye az ur tudomásul, hogy átlátok 
a szitán! A leány feje tele van beszélve 
holdkóros regénynyel! Szerencsétlenné lesz 
téve. Boldog lehet, majd ha őt nyomorult-
nak látja uram! 

— Jól van asszonyom! 
Az asszony már nem hallotta a férje 

szavait. Sietve haladt végig a szobákon, le-
ányával akart beszélni. 

— Adél, — szól amint a szobába be-
nyitott, — mond meg nekem miért kértél 
három napi határidőt? 

— Hangján megérzett a felindulás az 
arca ki volt pirulva, amint szigorú szemek-
kel nézett a leányra. 

Adél, ha az apja ki nem irtott volna a 
lelkéből minden szeretetet, gyermeki érzést, 
őszintén elmondta volna, hogy ő szereti 
Hollót, de nem lehel még sem a neje, mert 
ő — méltóságos asszonynak született. Az 
anyja pedig, mint minden jó lelkű és okos 
nő, szépen felvilágosítja, hogy amig ahoz 
kötheti az élete sorsát akit szeret, a ki fé-
nyesebb nevel adhat ugyan, de iranta sze-
relmet nem érez. Csakhogy Adél nem tudott 
őszinte lenni. Felelete is ravasz volt. 

Oh mama, azt bekell látnod, hogy 
egy ily fontos lépést meggondolatlanul nem 
tehetek. 

— Így vagyunk! — Kiált fel keserű 
gunynyal Gellériné. Szegény kis lány. Nem 
tutija a lelkem mit tegyen. Nem bizony mert 
van egv gazember apja aki tele beszéli a 
lelkét 

Adél ijedten nézett az anyjára az pe-
dig indulatosan megragadta a karját és meg-
rázta : 

Mond meg lány miket beszélt neked 
apád Miért nem adtál határozott felelelet 
Hollónak ? 

— Istenein — nyögi a leány, — hiszen 
három nap nem a világ. 

— Légy őszinte Adél, — mondja az 
anyja haragosan. Te nem akarsz a Holló 
felesége lenni! 

— De mama. 
— Ne képmutatóskodj! Folytatja az 

asszony a haragot. Mond meg mikéi beszélt 
a hátam megett apád ? 

Adél, mar ekkorra felocsúdott az ijedt-
ségből és eszébe jutott, hogy ime, igaza van 
az apjának, irigy az anyja, Azt akarja, hogy 
ő is tekintetes asszony legyen. Nem árulóin 
el a papát gondolá és ravaszul, szelídséget 
mutatva így felelt : 

— Hidd el mama, nekem a papa sem-
mit sem mondott. 

— Jól van lányom — viszonza Gellé-
riné elkeseredve. Látom, hogy hazudsz. Épp 
olyan vagy mint apád. Jól van. Járj az ő 
utain, de azt jól megjegyezd ! a szerencsét-
lenségért, a melybe ő visz, ne vádolj mást 
csak apádat és magadat! 

Ezzel megfordult, és haraggal, keserü-
séggel eltelve magára hagyta a leányt. Amint 
az ajtó becsukódott, Adél gúnyos kacajra 
fakadt : 

— Ha-ha! Szerencsétlen leszek! Ha-ha! 
i Szerencsétlen leszek ! < 

(Folyt kftv.) 
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Hirdetmény. 
Szentes város egész határának ka-

taszteri felmérése elrendeltetett. 
A felmérés folyó évi május elején 

kezdődik, mikor is minden egyes par-
cella a helyszínen talált tényleges álla-
potnak megfelelóleg lesz felmérve, 
ugyanezért felhivatik minden ingatlan 
birtokos, hogy mesgyéit a szomszédok 
közbejöttével haladéktalanul igazítsa ki, 
jelölje meg, mesgyekarókkal lássa el, 
annyival inkább, mert a felmérés után 
felmerülő kiigazítások a felek költsé-
gérc eszközöltetnek. 

Szentes, 1908. március hó 
dr. Mátéffy Ferenc 

K i a d ó f ö l i l . 
Vasúti állomás mellett, 32 ka-

tasztrális hold kitűnő fekete szántó föld, 
a rajta levő tanyaépületekkel együtt 
jutányos áron kedvező fizetési feltéte-
lek mellett eladó. Értekezni lehet e 
lap kiadóhivatalában. 

Kiadó lakás. 
Varga Béniámin I. t. 308 számú 

házánál 2 padolt szoba mellékhelyi-
ségekkel, és egy bolt helyiség egy szo-
bával azonnal is kiadó. Értekezni 
lehet a ref. egyh. pénztári hivatalánál. 

SZENTESI LAP 

Népgyűlés. 
A szentesi újjászervezett szociál- | 

demokrata párt „Általános Nép köre" fo- j 
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?" i 
a népgyűlés szónoka Magyar Gyula 
elvtárs lesz Budapestről. Gyülekezés az 
Általános Népkörbe, honnan zeneszó 
mellett lesz a felvonulás. Minden ér- i 
deklődőt tisztelettel meghiv az 

Elnökség. 

Valódi brünni szövetek' 

SIEGEL-IMHOF Brünn. 
M i n t á k i n t f y . n é t b é r m e n t v e , 

Az e l ő n y ö k , a melveket a magánvevő élve/, ha 
szövetszükségletét tóívetlcn S i e g e l - I m h o f 
nél, agyári pTacon rendeli me^, i^en jelentékenye*. 
S z a b o t t , l e d o l c ó b b á r a k . Oriá. i v á l a . z t é k . 

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

5 6 fillérért. 12 

2 6 s z á m 

Alapíttatott 1860-ban. 

Szentes város legrégibb és 
T M ' " legszolidabb ékszerüzlete. 

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

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

Csaknem ötven éve a szentesi pi-
acon levő ÉKSZERÜZLETETEK 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 Á R H I N 

•Jt> '21 arany- es ezüst műves 
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hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a természetes szénsavas ásványvíz 
erre a legbiztosabb óvószer 

Minden külföldit fölül-
múl hazánk ter-
mészetesszénsa-

vas vizek k i rá lya : 
a mohai ¿ G S T E S 2 1 -Forrás 

Millsniumi nagy érem-
mel kitüntetve. Kitűnő 
asztal i , bor és gyógyvíz 
a gyomorégést 

rögtön megszünteti , páratlan étvágygerjesztő, használata valódi áldás gyomorbajosoknak. 

Hint természetes szénsavdús ásványvíz, föltétlenül tiszta, kell*nies és olcsó savanyúvíz; 
dús szénsavtartalmánál fogva nemcsak biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a 
benne foglalt gyógysóknál fogva Kitűnő szere a legkülönfélébb ¿ o o i n o r - * 

é « l i Ú K ) N K < " r i i l i e l e ^ é ^ e l i i i e k . flzért tehát 

Használjuk a mohai Agnes-forrást. ha gyomor-, bél- és l é g - Használjuk a mohai Ágnes-forrást, ha étvágyhiány fis emész-
csöhuruttól szabadulni akarunk. tési zavarok állanak be. 

Dr. Kfitly. Dr. iiebhurdt. 

Hasznaljuk a mohai Ág,les-forrást, ha a vesebaji gyógyítani akarjuk. x
 H a s z n a ' j u

J
k a rooW Ágnes - tor rást . ha májbajoktól fis sárga-

s á g t ó l szabadulni akarunk. 
Dr. Kövér. Dr. Gluss. 

Haztartasok szamara másfélliteresnél valamivel nagyobb üvegedben mir.den kétes értékű mestersegesen 
szénsavval telitett viznel, sőt a szódavíznél is olcsóbban adja, hogy az flgnes-forras vizét a legszegényebb 

e m b e r is k ö n n y e n m e g s z e r e z h e s s e . 

Kedvelt borvíz. Kapható minden füszeruzletben es elsőrangú vendeglober. K e d v e l t borvíz. 

Olcsóbb a szódavíznél! 
Főraktár: Eís!e.r L.?,jos és ifj. Kovács Sándor uraknál. 
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