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Munka nélkül. 

K - Áprilhs 1. 

(h.) A munkanélküliség megoldása 
nem szociálista, hanem szociális kérdés. 
Lehet ez természetesen valamely poli-
tikai párt követelménye is, de oly ke-
véssé foglalhatja le azi egy párt ma-
gának, mint amennyire ki nem térhet 
előle bármelyik uralmon lévő kormány 
és bármelyik politikai frakció, mely 
reíllektál arra, hogy komoly beszámí-
tás alá essék, hogy törekvéseinek, cél-
jainak reális alapot tulajdonítsanak. 
Sőt a munkanélküliség ínég csak nem 
is azoknak körét érdekli, kiknek ez 
kenyérkérdés, hanem érinti az egész 
gazdálkodó társadalmat, érinti az egye-
temes állami hatalmat, mely polgárai-
nak megélhetéséről, lehető jólétéről 
gondoskodni köteles. 

Amíg helyi jellege van a munka-
hiánynak, amíg szűkebb területre szo-
rítkozik és nem terjed túl ennek ha-
tárain, addig veszedelmes lehet az il-
lető területre, az illető piacra nézve, 
de mélyebb gazdasági és társadalmi 
kihatása nincs. A gyors forgalom kie-
gyenlíti a különböző piacok közötti 
differenciákat és az emberanyagban 
megtestesült árul, a munkaerőt elszál-
lítva egyik helyről a másikra, az egyen-
súly helyre van állítva. De ha a mun-
kahiány, mint a világpiac tünele je-
lentkezik, akkor az egyszerű tünetből 
társadalmi kór lesz, a gazdasági élet 
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Egy nyugtalan szemű, barna arcú, finom 
orrú, égő-piros szájú asszony, akit csak mint 
a kis Kardosnét emlegettek a társaságban, 
bár ez a Kardos-név az ő tulajdon vezeték-
neve volt, azzal a szándékkal osont ki a téli 
kertbe, hogy a könyvtáron keresztül elme-
nekül. 

Három régi ismerős, három régi emlék 
elől szökött. 

Az ismerősöket és emlékeket csak pór 
perc előtt és pedig három pár fülben fedezte 
fel az alatt, inig a pipázón a zongora-szo-
bán és a kis szalonon végig haladt. Az első 
fül a pipázóban akasztotta meg a szemét. 
Csak visszájái ul láthatta, de ennek a duzzadt, 
vörös husdarahnak az elállásában volt valami 
olyan jellemző, hogy ezer közül is megis-
merte volna. Azon a bús, szinte árva leko-
nyuláson, amelyben ez a fül ú y megadta 
magát, ott ültek kis Kardosné régi emlékei, 
fölrebbentek és megijesztették. 

A második fület a zongora-szobában 
kapta. Profilban tartott, hallgatásban átszel-

megrontója, kerékkötője. És ekkor tá-
rul elénk a munkanélküliség vesze-
delme a maga igazi nagyságában, akkor 
tárul elénk ez a borzalmas, az egész 
civilizált világra kiterjedő társadalmi 
betegség, mely minden járványnál job-
ban pusztít, mert nein hagyja érintet-
lenül azokat sem, kiket közvetlenül 
nem is támad meg. 

A modern gazdasági élet a bér-
munkára van alapítva. A tőkével ren-
delkező gyáros vagy földbirtokos, vagy 
más névre hallgató termelő megveszi 
pénzen a termelés eszközeit, a nyers 
anyagot, a gépet és a gépeket moz-
gató emberi hajtóerőt. Ezt az erőt ne-
vezik munkásnak és a neki juttatott 
fizetséget bérnek. Egész gazdasági éle-
tünk arra van felépítve, hogy a tőkés 
amint talál a piacou feldolgozható 
anyagot, éppen ugy találjon emberi 
erőt is, mely a feldolgozást akár keze 
munkájával, akár gépek felhasználásá-
val teljesítse És viszont a társadalmi 
egyensúly a nagy tömegek megélhe-
tése arra épül, hogv a piacra kerülő 
munkaerő vevőre találjon, mert ha 
ilyen nincs, a megélhetés feltételeiben 
vannak a nagy munkástömegek meg-
támadva. 

Ez az utóbbi a mynkahíány esete, 
mely egyetemessé válik akkor, ha a 
keresletet alkotó tőkések visszavo-
nulnának mindenütt a munkaerő meg-
vásárlásától és ezzel felidézik a bér-
munkások kénytelen tétlenségét. Mert 
a bérmunkás csak akkor dolgozhat, ha 

erre felfogadják. Ha a piacon felkínált 
munkaereje nem talál vevőre, bár-
mennyire igyekezzék is foglalkozni, 
bármennyire óhajtsa is, hogy ereje 
parlagon ne maradjon, meddő marad 
ezen törekvése, mivel a dolgozhatás-
hoz nyers anyag és gép kell, ezekkel 
pedig csak a tőkések rendelkeznek. 

Sokat hangoztatták annak idején 
a munkához való jogot. A droit du 
travail jóformán olyan alkatrésze lett 
a francia alkotmány által meghatáro-
zott egyéni jogkörnek, mint akár a 
szabad véleményezési vagy egyesülési 
jog. De ez a fogalom merőben téves. 
A munkát a jogok közé csak egy 
olvan eszmeáramlat emberi sorozhat-
ták, melyben a szabadságokat kíván-
ták minden irányban kondifikálni, hogy 
joggá emeljék mind azt. amiben addig 
hiányt éreztek. Igv született meg a 
„droit du travail" is. Az embernek ter-
mészetes törekvése a megélhetés: en-
nek eszköze a munka, ebből követke-
zik tehát, hogy ezzel az eszközzel min-
denkinek rendelkeznie kell. Ha vala-
mely adott gazdasági berendezkedés 
mellett nem rendelkezik vele, ennek 
megoldása nem az, hogy joggá dekla-
ráljuk a munkát, mert hisz ez végre 
is csak virtuális jog lenne, melynek 
hatalmi kikényszerítése lehetetlen, ha-
nem igenis arra mutat ez, hogy az il-
lető gazdasági berendezkedés helytelen, 
tarthatatlan, mert nem ad módot a 
megélhetésre. 

Ámde, ha erről elmélkedünk, hogy 

lemült arc mellől fehérlett ki, enyhe félho-
mály takarta el az alak többi részét, de az 
a jellemző, lassú átpirulás, melyet a Chopin-
valse lüktetése festett erre a fülre, ismerős, 
kedves volt a kis Kardosné előtt és föl-föl-
zavarta az emlékeit és megijesztette. 

A harmadik fület egy izgalmasan sut-
togó pár levegőjében fogta el. Az egész ala-
kot, de még az egész fejet sem láthatta jól, 
de az a hegyes fül azonnal megszúrta a 
szemét. Volt egy jellemző mozdulata, pajkos 
mozgása, tnelylyel egykor a huncut gondo-
latait, a forraló pillantásait s az ártatlan 
szavait szokta kisérni. Ezek a kis rezdületek 
a Kardosné álmaiba még ma is visszajárnak, 
találkozni velük még ma sem mert. Tudta, 
hogy itt sem tévedhet. A megmoccanó he-
gyes fülek után csak ugy, mint a vörös hús-
darab és a finom fehér kagyló után, riadtan 
ismerte föl azt a három embert, akivel nem 
akart, nem tudott volna most találkoznál. 

Csak arra gondolt, hogy összeszedje a 
sátorfáját, bundáját, csipkéjét és eltűnjön a 
veszedelem elől, minél előbb. Már át is fu-
tott a téli kerten, már félre is vonta az ajtó 
függönyét, ámde kinyílott a szemközt eső 
szárnyas ajtó s belépett mind a három. A 
vörös fülű, aki egykor oly türelmesen hall-
gatott, a fehér fülű, aki megértett minden 
zenét s az, akinek rögtön huncutul mozgott 

a hegyes füle, ha egy szép asszonyi váll fölé 
hajolt . . . 

A kis Kardosné mint a tőrbeesett mó-
kus szorult nyugtalan szemeivel, lihegő, pi-
ros szájával az ajtó-függöny közé s végig-
hallgatta azt, amit ezek beszéltek. 

A három úr régi jó ismerős volt. Elsza« 
kadtak egymástól és a sors ma este hozta 
őket össze. Sok kérdezni, sok beszélni való-
juk volt és idejöttek a könyvtárba. A pipázó 
tele volt asszonynyal, a kártya-szoba szintén 
s a három ur tudta, hogy ha az ember örökre 
el akar temetni valami históriát, hát csak a 
könyvtárba hozza. 

Bevezelésképen a vagyoni helyzetükről, 
társadalmi sikereikről beszéltek, de aztán 
áttértek a szívbeli dolgokra, mert azért, hogy 
a fiérfiak nem beszélnek mindig csak erről, 
őket is csak ez érdekli legjobban. 

— Hát én megházasodtam — mondta a 
vörös fülű. 

A másik kettő bólintott, de összenézett. 
Emlékeztek erre a társukra. A piros, kövér 
arcból a barázdás, izzadt homlok aiatt most 
is a régi, ostoba, kerek, barna szemek cso-
dálkoztak. Ez a fiú minden huncutságba be-
levegyült, csupa csodálkozásból, de mig a 
többi vigan elinalt, őt biztosan elcsípték s 
megkapta a verést az egész kompánia helyett. 

(Folyt kóv,) 
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helytelen az a gazdasági berendez-
kedés, mely minden ember megélhe-
tését, más szóval: munka alkalmát 
nem biztosítja, lehetséges-e egy olyan, 
mely mellett ez biztosítékot nyerhet. 
Vagyis, van-e szűkség az összes em-
berek munkájára, vagy pedig tán igaza 
van. Malthusnak és a neomalthusias-
táknak, hogy t. i. az emberiség mái-
annyira túlszaporodott, hogy megélhe-
tése veszélyeztetve van, mivel ^öbb az 
ember, mint a szükséges táplálék. Erre 
a kérdésre egy másik egyetemes szo-
ciális tünet adja meg a választ: az ál-
talános drágaság. A piaci árhullámzás 
tudvalevőleg végeredményben mindig 
a kereslet és kínálat eredménye. A 
drágaság annyit jelent, hogy szükség-
let van. Egyes emberek spekulációi, 
tervezgetéssel idézhetnek ugvan elő 
drágaságot, de mindig csak ideig-óráig 
és mindig szűkebb piacokon, de álta-
lános drágaság minden alkalommal az 
általános szükségletnek, hiánynak a kö- ; 
vetkezménye. Ha pedig hiány van, töb- j 
bet kell produkálni, intenzivebbé kell 
produkálni, intenzivebbé kell tenni a 
termelést éppen az intenzitás a mun- j 
kaeró gyarapítását igényeli. Szóval a 
drágaság annak a jele, hogy a munka- \ 
erő nincsen kellőképen belevonva a • 
termelés folyamatában, tehát a mun-
kára igenis szükség van, de visszavo-
nult a piactól a kereslet, a tőke, a ve-
vőközönség. 

Ezek a gondolataink támadnak, 
midőn olvassuk az angol alsóház ta-
nácskozásait a munkanélküliség meg-
szüntetéséről. Angliában természetsze-
rűleg legelőször keltett a kérdésnek 
előtérbe tolulni. Az idusztriális fejlő-
dés itt a legerősebb, a kapitalisztikus 
termelés sokkal hatalmasabban van 
kifejlődve, mint a kontinensen. Ezért 
itt tört ki a nagy válság a gépterme-
lés kezdeten és itt élesült ki a helyzet 
most is, a munkanélküliség nemzet-
közi grasszállása idején. A munkára 
szükség van, ez kétségtelen, de bizo-
nyos az is, hogy a mostani gazdasági 
berendezkedés nem teszi lehetővé min-
den ember munkáfának kifejthetését. 
Éppen azért, bármit határoz is az an-
gol parlament és bármilyen intézkedé-
sek tétetnek nálunk, hol ez a kérdés 
kezd szintén veszedelmesen aktuálissá 
válni, mindez csak loltozgatás lesz, tűr-
hetőbbé tétele egy egyébbként elvisel-
hetetlen helyzetnek. De a végleges 
megoldást csak egy alapján teljesen 
uj gazdasági berendezkedés e lkövelke-
zése adhatja meg, melyben nem ki-
vül álló személyek szeszélyztól füg azf 

hogy módot nvernek-e a tömegek a 
munkára, melyné l nem fog jelentkezni 
a kereslet és kinálatnak a bérmunka 
rendszere mellett annyira kidombo-
rodó ellentéle. 

Most varrják, most varrogatják habos fehér 
(selyemből. 

Aniig nézem két nehéz köny gördül alá sze-
[ meni bői. 

UJU0i\SA(i0k. 
— Április 1 

Az akácfa elhullatta fürtös fehér virágát 
Barna kis lány menyasszonyi ruháját most 

[csinálják, 

Barna kis lány ne vedd föl a menyasszonyi 
[ruhádat, 

Ne menj mással esküvőre, mert meghalok 
[utánad 1 

Szegény szivem ha megreped, te miattad re-
|ped meg: 

Amikor te esküdni mégy, engem akkor te-
metnek! . . . 

Édes apám kőcserepes tanyája 
Szebb nekem a rózsám fonott karámja, 
Széles pusztán — se eleje, se vége! — 
Csillagos ég sátra borul föléje. 

Édes apám a jussomból kitudhat, 
Édes anyám szivszakadtig sirathat, 
Az én szivem tőled rózsám nem válik 
Tied vagyok mind halálos-halálig! . . . 

Ha a réten minden virág 
Egyedül csak nekem nyilna, virulna, 
Minden szép lány hozzám való 
Szerelmétől, mint a hajnal pirulna, 
Ha tudnám is, hogy szemükből 
Száz menyország ragyog rám: 
Egy csókodért, mosolyodért 
Valamennyit könnyű szivvel odadnám. 

Ha az Isten azt mondaná 
— Kisértve a hűséges hű szivemet — 
Válasszak : egy kunyhót véled, 
Vagv csillagos menyországát nélküled: 
Azt mondanám : menyországát 
Más szegénynek adja át 
S mosolyogva nyitnám be a 
Fehér kunyhó faragott kis ajtaját . . . 

Karaszy-Csaby Ödön. 

- Április 1. 

— A v á r o s i t i sz túj í tás előtt . Dr. 
Cicatricis Lajos alispán tegnap leiratot 
intézett a város polgármesteréhez, a 
melyben fölhívta annak közlésére, hogy 
melyek a város ama bizottságai ame-
lyeknek mandátuma ez évben lejárt és 
melyek ama tiszti állások, amelyek a 
májusban tartandó általános tisztújítá-
son választás utján lesznek újra be-
töltendők. Ez a leírat urológusa az ál-
talános városi restauraciónak. A városi 
képviselőtestület alakuló gyűlése való-
színűen még e hónapban, az általános 
tisztújítás pedig május hó harmadik 
hetében lesz. 

A városháza dolga. Mint megirtuk 
Bohu Alajos perrel fenyegeti a várost arra 
az esetre, ha a városháza építkezés sorsa e 
hó első hetében el nem dől és az építkezés 
megkezdhető nem lesz s általán a vállalko-
zók körében a legnagyobb elégedetlenség 
uralkodik a dolog késedelmes elintézése mi-
att. Ma délután 3 órakor a városháza épitő 
bizottság dr. Mátéffy Ferenc polgármester 
elnöklésével ülést tartott s foglalkozott a 
dologgal. Beható eszmecsere után a bizott-
ság akként határozott, hogy fölkéri a pol-
gármestert menjen fel Budapestre a belügy-
miniszterhez s tárja fel előtte a helyzetet s 
egyben figyelmeztesse a községi törvény ama 
rendelkezésére, hogy a törvényhatóságilag 
jóváhagyott; de felebbezés utján megtáma-
dott községi határozatok, amennyiben azokra 
vonatkozólag 40 nap alatt miniszteri döntés 
nem érkezik, hallgatagon jóváhagyóinak te-
kintendők. 

Gyermeknapok. A lölyó hó 2. és 
3.-án tartandó gyermeknapok alkalmával a 

: következő kereskedő és üzlettulajdonos urak 
voltak szívesek ezen napokon befolyó jöve-

. deliuük bizonyos százalékai a Gyermekvédő 

Liga javára felajánlani: Bányai József utóda, 
Hoft'mann Jakab, Nagy Ferenc, ifjú Kovács 
Sándor, Bartha Sándor, Sarkady Nagy Ferenc, 
Schvartz Vilmos, Grossman Lajos, Horváth 
István, özv. Ehrlik Hóza, Dobray Sándor, 
Kék Csillag, Flesch Lipót, Czukkermann Ber-
nát, Czukkermann Ignác, Engelmann Test 
vérek, Schvarcz Simon, Eisler Lajos, Stark 
Nándor, Szabó Lajos, Brüll Ferenc, Spitzer 
Adolf, Gunst Lipót utóda, Schvarcz Antal, 
Klein Ignác, Berger Soma, Németh Jenő, 
Szűcs István, Kultsár Sámuelné, Brúder Adolf 
Heis József, Balogh Sámuel, Mócz Kálmán, 
Dobsa Sámuel, Kürti Szabó Sándor, Pláger 
Vilmos, Fogel Dezső, Rácz Zsigmond, Jelenti 
Antal, Rázsó Manó, Halász János, Nagy Károly. 
E helyen is felkérjük a nagyközönséget, 
hogy szíveskedjék szükségleteit e napokon 
és a fent nevezett urak üzleteiben besze-
rezni. Szentesen, 1908. évi április hó 1-én. 
Dr. Csergő Karoly Liga titkár. Dr. Mátéffy 
Ferenc Liga biz elnök. 

— Az ármentesitő társulat u j főszám-
vevője. A Körös Tisza -Marosi arinentesitő 
Társulat központi választmánya tegnap Hód-
mezővásárhelyen tartott ülésében választotta 
meg a főszámvevőt. A társulat uj főszámve-
vője Nagy Ákos, a mágocsi uradalom pénz-
tárnok« lett. Megjegyezzük itt, hogy Novo-
báczky Győző, aki a megválasztotton kivül 
egyedül voll komoly jelölt pályázatát vissza 
vonta. 

— Uj lap a szomszédban. Orosházán 
uj lap indult meg a 48-as balpárt politikai 
irányának szolgálatában. A lap címe: „Bé-
késmegyei Ellenzékfőszerkesztője dr. Bi-
ka di Antal, felelős szerkesztője dr. Schiz 
Jenő. A lap hetenkint egyszer jelenik meg. 

— Városi közjövedelmek. Az elmúlt 
március hóban a belsőkert jövedelme címén 
700 K .">0 f, a külsőkért jövedelme c inén 
2008 K 0(> f, helypénz jövedelem cimén 1539 K 
79 f, földhordás cimén 45 K 94 f, járlat jö-
vedelem cimén 555 K 90 f, halára cimén 
270 K 24 f, a sertés járások jövedelme ci-
mén 380 K 90 f. folyt be a közpénztárba. 

— Alelnök választás az ipartestületnél. 
Az ipartestületi elöljáróság hétfőn tartotta 
megalakuló gyűlését, amely alkalommal az 
ipartestület alelnökévé Bene István építési 
vállalkozót választották meg, aki ezt az ál-
lást már a múlt évben is betöltötte. 

— Tűz a város szélén. Tegnap délelőtt 
fél 12 órakor a toronyőrók lekiáltottak a 
tűzoltókhoz, hogy a szőke-féle gőzmalom és 
téglatelep közelében tűz van. A tüzet azon-
ban harang kougással nem jelezték. A tűz-
oltóság dr. Herczegh József h. rendőrfőka-
pitány intézkedésére azonban kivonult a 
tűz színhelyére az Erdei Sándor és Moldo-
ván Pál juhaszok altal bérelt F Török Ist-
vánné féle berekháti tanyája. Mire a segély 
kiérkezett az egész tanyai udvar lángban 
állott ugy, hogy csak óriási erőfeszítéssel 
tudlak lokalizálni a dühöngő elemet. Az ak-
iokban szorult juhokat is szinte emberélet 
veszedelemmel lehetett megmenteni. Ez a 
tűzeset is arról tesz tanúbizonyságot, hogy 
jó volna mar a város különböző pontjait 
tűzjelző állomásokkal ellátni, mert a beren-
dezés költségeit ezerszeresen felül múlná az 
a körülmény, hogy a gyorsan érkezett se-
gély sokkal több eredményt érhetne el, 
uiint ma. 

A közgyűlés eredménye. A Szentesi 
Iparos Ujak Önképző Körénél f. évi március 
hó 29-én volt meg az évi rendes közgyűlés, 
valamint a következő liHW. évre, a tisztvise-
lők, választmányi és vigalmi bizottsági lagok 
megválasztása, — megválasztanak elnökké 
Dömsödi Pál, alelnökké: Doszlop N. Lajos, 
jegyzővé Práznovszky Mihály, pénztárnokká 
Berényi Gergely, könyvtárnokká Gerec La-
jos gondnokká: Földváry N István, zászló-
tartóva Szijjártó Szabó Imre, — választmányi 
tagokkü Pauli János, Németh Sándor, Pilcz 
Ödön, Török István, Halász József, Hanka 
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György, Tájai Mihály, Kovács György, Bö-
szörményi Sándor, Szabó Sándor, Sághy 
Zsigmond, Vecseri Sándor, Kun Péter, Spit-
zer Illés, Busch Miklós, Vas János pótta-
gokká : Vrana Imre, Csenki István, — ren-
dezőkké : Barakonyi Antal, Gilicze János, ; 
Erdei Mihály, Mácsai Ferenc, Pap Károly, 
Túri Sándor, Barakonyi Lajos, Szabó István, 
— pótrendezőkké: Halász Szabó Antal, Úrik 
László és Cibola Sándor. j 

— Társas vacsora. Ma este 7 órakor a reí. • 
körben társas vacsora lesz Koppányi Gyula 
távozó lelkész ur tiszteletére. Malac pörkölt, 
túrós csusza és tel liter bor az étrend. Rész-
vételi dij 2 korona. 

— Népgyűlés Vasárnap délelőtt 10 óra-
kor népgyűlést tartottak az ujjá szervezett 
szociálisták a Kossuth-téren nagyszámú kö-
zönség jelenlétében. A népgyűlésen Magyar 
Gyula mondott beszédet, amelyben erősen bí-
rálta a kormányt és az uralmon lévő 48-as 
pártot. 

— Érzáró felolvasás. A Szentesi iparos 
Ifjak önképző Köre kabaretszerű felolvasá-
sait f. évi április 5-én, azaz vasárnap tartja 
meg ez évadban ulolszor az ipartestület nagy-
termében ; felolvas: vig. bizotts. elnök, — me-
lodráma : előadja Csuray Mariska, Szova Já-
nos, Busch Miklós, ifj Tóth Károly és Molnai 
András zene kíséretével, szaval Vrana Imre, 
monologot ad elő: Csuray Juliska, cimbalom 
szóló: előadja Kiss Károly zenetanár, ének 
szóló: előadja Gerecz Lajos, néger tánc 4 
tag által bemutatva, móka mester Németh 
Sándor. — Kezdete este 7 órakor l korona 
belépti dij, az ezt követő reggelig tartó tánc 
mulatságra is szól, a kisérők és a kik a tánc-
mulatságon nem akarnak résztvenni, azok 
az előadásra 10 fillér belépő-dijat fizetnek. 

— Hangverseny A Szentesi Kereskedő. 
Ifjak i908. évi április hó 11-én a városi 
szinházteremben, részben az elaggott keres-
kedő segédek, a tüdőszanatórium és az egy-
letük megalapítása javára táncmulatsággal 
egybekötött hangversenyt rendeznek. 

— Himlőoltás. A himlőoltást a tulakur-
cai közgyűlési teremben aprillis hó 26-an 
fogják megkezdeni dr. Czukerwanu Soma és 
dr. Lábos Endre kerületi orvosok. 

— Isteni tisztelet Fábiánban. Pap Lajos 
református kór lelkész e ho 5-én — vasai nap 

reggel 9 órakor a fábiáni belső iskolánál 
isteni tiszteletet tart. 

— öngyilkos öregasszony. Özv. Páhi 
Imréné szül. Babos Zzuzsáuna OK éves öreg-
asszony Pintér utca 11 szám alatti lakásanak 
padlásan felakasztotta magát. Mire unokafa 
Köt ele ki A/agy Lajos észrevette és levagta 
már meghall. Tettét életuutsagbol követte el. 

— Szerelmi bánat . Valkai János két-
harom napig mulatgatolt mar szerelmi ba-
nalaban. Héttőn délután a Petőfi sörcsarno-
kaba tért be, ahol tovább folytulta a baua-
tos mulatságot. Mikor megunta a dolgot ko-
csiba s ült kocsikázás közben^hónaljaba lőtt, 
A kocsis az ongyilkos jelöltet a varmegyei 
kórhazba vitte. Valkai allupota nem vesze-
delmes. 

— Tanyai tűz. Vasarnapról hétfőre menő 
éjszakan eddig ki nem terített okból tűz ke-
letkezett Fábián T. István fogyasztási adó-
pénztaros királysági járandósagi tanyájan. A 
kár jelentékeny, amennyiben az ezer koro-
nát is meghaladja. 

— Hirek az anyakönyvből. Márc. 28- 30. 
házasságra léptek: Székely F'erenc Szabó 
Rozáliával, Szeder Lajos Vásárhelyi Somogyi 
Erzsébettel, Szabó Lajos Keresztes N. Teré-
ziával. — Születtek: Czakó Juliánná, Vecseri 
Eszter, Török Balint, Bugyi Maria, László 
Juliánná, Bárányi Lidia, Szabó László. — 
Elhaltak Égető János 52 éves, Virágos Sán-
dor 76 éves, Pataki János 16 napos, özv. 
Vass lstvanné Kürti Szabó Julianna 84 éves, 
özv. Páhi Imréné Babós ^Zsuzsanna 68 éves 

Miből elünk rokkantságunk vagy 
aggkorunk idején ? 

Nagyon sokszor foglalkozik ezzel a kér-
déssel az iparos és munkás ember fiatalabb 
éveiben. Mikor még erős, egészséges birja a 
munkát, a mivel magának és családjának a 
mindennapi kenyeret megkeresi De mi lesz 
ükkor, ha valami baleset vagy szerencsétlen-

ség következtében örökre nyomorékká lesz, 
vagy ha az agg korral a munkaerő hanyat-
lóban van s az elaggott embernek kénytélen 
kelletlen abba kell hagynia munkáját s nem 
birja tovább megkeresni kenyerét ? Miből fog 
megélni ? Talán alamizsnából, a mit mások 
szánakozva nyújtanak n e k i E z a kérdés sok 
keserű órát okoz iparosnak és munkásnak 
egyaránt, s a gondolkodásnak legtöbbször az 
a vége, hogy elfásultan, közömbösen várják 
a bizonytalan jövőt, azon hiedelemben, hogy 
szűkös anyagi viszonyaik között nincs mód-
jukban a megélhetésre szükséges lökét előte-
remteni. 

Pedig meg van annak a módja, hogy 
minden kisjövedelmű ember gondolkozhas-
sék nemcsak a maga, henem a családja jö-
vőjéről is. 

Hogyan volna ez lehetséges ? — kérdez-
nék mosolyogva sokan — amikor nincsen 
miből? 

Megmagyarázzuk. Szívlelje meg minden 
munkás és iparos jó szívvel adott tanácsun-
kat. Igaz, a takarékosság elvén alapul ez is, 
de nem afféle takarékosságon, a mely nyo-
masztólag nehezedik rá a takarékoskodóra, 
őt még nagyobb nélkülözésekre kényszerítené. 

Nem. Mindössze heti :0, 24 vagy 30 fil-
lérnyi megtakarításról van itt szó, melyet 
még a legszegényebb sorsú embernek is le-
het, sót kimondjuk kell nélkülöznie, hogy 
ezzel a maga és családja jövőjéről gondos-
kodjék. ha a sors kegyetlen csapása folytán 
keresetképtelenné válik s családfentartói kö-
telezettségének eleget löbbé nem tehet. Okos 
előrelátással bíró munkás, iparos e néhány 
fillért szívesen áldozza, ha arra az időre gon-
dol, amikor testileg, szellemileg, elgyöngülve 
önkéntelen nyugalomra van kárhoztatva, mert 
az öreg, magával tehetetlen ember inunkat 
már alig-alig kap. Éhség, nélkülözés, szegő-
dik társává öreg napjaiban. 

Magyarorszagon 15 év előtt keletkezett 
egy egyesület, a «Magyarországi Munkások 
Rokkant- és Nyugdijegyesülete», a mely meg-
érdemelné, hogy az egész hazai társadalom 
vállvetve támogassa, nemcsak azért, mert a 
sokféle egylet között a legfontosabb szociális 
hivatast teljesiti azzal, hogy a rokkant, öreg 
munkásokat segélyezi és az árváknak nevel-
tetési járulékot ad, hanem azért is, mert mű-
ködésével lényegesen hozzájárul a szociális 
béke megóvásához, a mi nálunk Magyarorszá-
gon mondhatatlanul fontosabb, mint bárhol. 

Ebbe az egylelbe l K. 20 f. beíratási dij 
lefizetése melleit bátran beléphet minden 
iparos, munkás és minden szerény jövedelmű 
ember. Széles Magyarországon ismerik ezt az 
egyletet mindenütt, a mi kiviláglik a kezeink 
közt levő 1907 évi jelentéséből is, a mely 
szerint 60.000 tagja, 185 vidéki fiókpénztára, 
számos tagcsoportja és három milliót fölül-
haladó vagyona van. 1893—1903-ig ctak a 
segélyezésre szolgáló aJapol gyűjtötte. 1903-
han megkezdte rokkant tagjainak segélyezé-
sét. Jelenleg 306 rokkant élvezi a heti 840 — 
12\>2 K közt valtakozó segélyt és 81 arva ré-
szesül heti 140 - 2 0 9 K között valiukozó ne-
veltetési járulékban. Ezenkívül számos eset-
ben gyakorolta a jótékonyságot tagjaival 
szemben az alapszabalyok keretén kivül is 
külön segélyezési alapilvanyokból, űgy, hogy 
1903-tól a mai napig körülbelül 250,000 ko-
ronát .fizetett ki különböző segélyekre. 

És ezen jótéteményekhez a tag (vagy az 
árvái) inár tiz évi tagsággal szerez jogot. A 
fönt jelzett csekély heti illeték ellenében 
rokkantsaga esetén élethossziglani segélyt 
kap s ebben az eselben kitűnne, mily gyü-
mölcsözőleg helyezte el filléreit. Minél később 
válik valaki rokkanttá, annál nagyobb ösz-
szegű segélyt kap. Negyven évi befizetés ulan 
hetenkint 12 17 K. nyugdíj jár a tagnak, te-
kintet nélkül munkaképességére. Tekintve azt 
hogy tanoncokat is felvesznek , ezek 55—56 
éves korukban, mint oly emberek, kik jól vé-
gezték dolgukat, nyugdíjba vonulhatnak s 
helyüket fiatalabb erőknek engedhetik át. 

lia peüig a tiz even loluli tag apró ár-
vák hátrahagyása nélkül hal el, özvegye a 
befizetett összeg 30*.•-át kapja végkielégítésül. 

Nagyobb gondoskodást ily csekély befi-
zetések ellenében valóban kívánni nem lehet. 

Egy érdemes, biztos alapokon nyugvó 
egyesülettel állánk szemben, a melynek tö-
rekvéseit az állam is elismerte azzal, hogy 
évi 5000 korona támogatásban részesiti, Meg-
bízhatóságai igazolja az is, hogy a hazai 
sajtó, a főpapság, a hatóságok, városok, köz-
ségek, körjegyzők, tanítók, mindenütt rokon-
szenvei viseltetnek iránta, anyagikig és er-
kölcsileg előmozdítják térfoglalását. 

Mindnyáján tudjuk, hogy «az állam kö-
telessége gazdaságilag gyönge polgárairól 
gondoskodni», a mint azt 1. Vilmos német 

' császár oly szépen mondta, a mikor a német 

_ _ _ _ _ 3 oldal 

munkásbiztositásról szóló törvényjavaslato-
kat első izben a német birodalmi gyűlés elé 
terjesztették. De el kell ismernünk azt is, 
hogy Magyarország még jelenleg sincs a 
gazdasági fejlődés azon fokán, inint volt 
akkoriban Németország és nálunk számolni 
kell ezzel a körülménynyel. A gazdasági 
megerősödés majd idővel nálunk is meg-
szüli majd az óhajtott munkásjóléti törvé-
nyeket. 

Addig is azonban hazánk kisjövedelmű, 
vagyontalan, dolgozó uépének önként kell 
gondoskodnia a rokkantság és aggkor ide-
jéről. Tartsuk szem előtt, hogy «az élet husszű 
harc és rövid béke!» s a mikor naponként 
küzdünk, harcolunk a kenyérér gondoljunk 
a békére, nyugalomra, melyet íme ezen egye-
sület által megszerezhetünk magunknak. 

Az egylet központja Budapesten, VIII., 
József-utca 23. szám alatt, az intézett saját 
házában van. 

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

t Folytatás.) 
X. 

Szép, holdvilágos csillagos éjszaka volt. 
Holló, a szép Gelléri Adél ablakai alatt mu-
zsikáltatott. Másnap, hétfőn már egész Gé-
res azzal volt tele, hogy a főjegyző megkérte 
a Gelléri leány kezét és kedvező feleletet 
kapott. 

János, a katona is meghallotta a hírt, 
és ammint Kelendi, reggel kinyitotta a sze-
meit, neki is értesülni kellett az eseményről. 

— Mi hir János? — Ez volt rendes 
szokás szerint az első szava Kelendinek 
mikor felébredt. Ezen a reggelen is így szólt 
a gróf a katonához, és az hamarosan újsá-
golta : 

— A szép gelléri kisasszony férjhez 
megy. 

— Mit mondtál ? — kiált rá a gróf és 
felült az ágyban. 

— F'érjhez megy a Gelléri kisasszony. 
Felel nyugodtan János. Kelendi nagyon kü-
lönösen érezte magát e hir hallattára. Első 
percben keserűség és düh öntötte el, majd 
pedig azt gondolta, hogy ez nem lehet igaz 
Nagyon nyugtalan lett, de iparkodott érzel-
meit elpalástolni János előtt. Megpróbált 
tréfálni: 

— Férjhez megy hát. Majd ha eljön az 
ideje. 

— Már eljött — veti ellen a katona, — 
mert már menyasszony. 

Erre már a gróf megdöbbent. Egy per-
cig némán nézett a legényre, azutau meg-
kérdezte : 

— Honnan tudod? 
— Hallottam. 
A gróf megint elhallgatott egy percre, 

— majd megszólalt: 
- - Bizonyos ez a hir ? 
— Bizonyos, — feleli János, mert az 

éjjel olt muzsikálták az ablaka előtt. 
— Szamar vagy! — kiált nagyot a gróf 

Szép lánynak adnak éjjeli zenét de azért 
nem bizonyos hogy menyasszony! Es vájjon 
ki a vőlegény ? 

— Hollő főjegyző ur. 
Kelendi mar az előbb midőn az éjjeli 

zenét emiegetle János, Azt hitte, hogy az 
Adél menyasszony voltat csak az ő katonája 
képzeli és megnyugodott. Dc amint vőlegény 
ként Hollót hallotta felemlíteni ugv ugrott 
ki az agyból mint egy őrült. 

Pusztulj előliem! Förmed rá a meg-
lepett legényre, nincs rád szükségem. 

János elkotródott és megállupitotla, hogy 
a főhadnagy ur elméje meghibbant. 

Nagyon tévedett. 
Kelendi nem vesztette el az eszét, néni 

is akarta elveszteni, sőt tigy gondolkozott, 
most nagyon nagy szükség van az ő eszére. 

Az a vakmerő, nyomorult fráter fe-
leségül akarja venni azt á gyönyörű leányt? 
Kérdé a gróf önmagától. Hallatlan vakme-
rőség volna! És a lány! Felesége lenne az 
a lány annak az éretlen fickónak? Nem hi-
szem ! Nem, Dellike, az aranyos szép Dellike 
nem szereti azt a közönséges frátert. Ha 
csak a szülei nem akarják igy! 

E t a gondolat megállította. Elmélkedni 
kezdett a szülőkről. Arra a véleményre j u -
tott, hogy az apa nem, de az anya — való-
színűleg Hollónak szánta a leányt. Mikor 
ebben megállapodott, dühösen nagyolt kiáltott 

— Ez borzasztó volna ! 
vFolyt köv.) 
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Uj üzlet megnyitás. 
Van szerencsém a nagyérdemű kö-

zönség becses tudomására hozni, mi-
szerint folyó évi április elsejétől 
kezdve jó házikenyér sütödémet va-
lamint cukrász és liszt üzletemet 
megnyitom, hol itj Zsoldos Ferenc jó 
hirnevű lisztjét árusitom. — Elvállalok 
továbbá lakodalmi torták és sütemé-
nyek készitését a legjutányosabb árért. 
Minden tekintetben törekvésem oda 
irányul, hogy a nagyérdemű közönség 
szives pártfogását kiérdemeljem. 

Teljes tisztelettel 
Tyukody Lajos 
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Valódi brünni 
az ¡908. évi tavaszi és nyár: idenyre. 

1 s elvény 7 korona 
1 s/.elvény 10 korona 
1 s/e v.'-ny 12 korona 
! s/elv'nv 15 korona 
1 szelvény 17 korona 
i szelvény ls korona 
1 szelvény 20 korona 

Egy szelvény 
3*10 m. hoss.-u 
telje, térit rut.l-
heurlabát. nad 
rki és m e l l é n y ) 
elegendő, csak 

Egy »relvéiM fekete Malonri.nihoz 20 - K.-ért, szintû v hk l i ó s i ó i t i f , it.tal(Sdeiit selvem-kanigarnt «*>. stí>, gyár i árakon k .ld atninl m « -bixható ís s jolid ceg mindért4, ismert posztó-
gyári raktár 

SIEGEL-IMHOF Brünn. 
HintAK ingyen és bérmentve . 

Ai elínyőh, a melyeket a mvá"'« 
" 1 kérve «lövetsz íksMetét kft/.c'f 

nél, agyári piacon rendeli n: • 
Saabott, lególe . óbb á r a k 

^Mintaliű, figyelme« kiszólj rendeTt.nél is. teliben Mű MNM. QQ 

I 1044/aü. iíú8. 

Hirdetmény. 
Szentes város egész határának ka-

| taszteri felmerése elrendeltetett. 
A felmérés folyó évi május elején 

j kezdődik, mikor is minden egyes par-
! cella a helyszínen talált tényleges álla-
! pótnak megfelelőleg lesz felmérve, 
| ugyanezért felhivatik minden ingatlan 
; birtokos, hogy mesgyéit a szomszédok 
| közbejöttével haladéktalanul igazítsa ki, 

jelölje meg, mesgyekarókkal lássa el, 
annvival inkább, mert a felmérés után 
felmerülő kiigazítások a felek költsé-
gérc eszközöltetnek. 

Szentes, 1908. március hó 
dr. Mátéffy Ferenc 

-mmmrnm 
KI al d ó főltl. 

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. 

¡ I l i n l c ü W k H E 
f e I v e mws 

| a J ó í i h a i a l | 

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

sapkásnál kapható kilónként 

56 fillérért. 12 

Alapíttatott 1860-ba 11. 

Szentes város legrégibb és 
legszolidabb ékszerüzlete.' 

sóra 11 gú < 
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 
ÉKSZERÜZLETEHBEN a legjutányo-
sabban és a legdivatosabb fazonban 
szolgálhatom ki 1. vevőimnek s válla-
lom arany és ezüst tárgyak javítását. 

Csaknem ötven éve a szentesi pi-
acon levő EKSZERÜZLETEHNEK 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. 
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Ajánlja a mai Kor igényeinek teljesen megfelelően berendezett 

K Ö N T V N T C n b Á J Á T 
ahol a legjutányosabb árakért készülnek minden néven nevezendő könyv-
nyomdai munkák, úgymint: névjegyek, e jegyzési tudósítások, lakodalmi 
és báli meghívók, (több szinü nyomással is) levélpapírok és borítékok, 
számlák, üzleti kártyák, gyászjelentések, szalagaranyozások, városi, 
megyei, társulati és pénzügyőri rovatolt mnnkák, takarékpénztári nyom-

tatványok stb. a legizlésesebb e* legszebb kivitelben. 

Ajánlja továbbá a kiadásában hetenként kétszer megjelenő 

„ S ^ N T T ^ S I L , A P " - O T 
melynek előfizetési ára helyben : egy évre 10 kurona, vidéken 12 korona, 
hirdetéseket, valamint nyiltérí közleményeket kellő díjszabás szerint számit. 

mmmmmmm® 
Nyomatott Vajda ü. Utódánál Szentesen. 1908 




