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Felelős szerkesztő : 

SIMA L Á S Z L Ó 
Főmunkatárs: 

HEGYI A N T A L 
Hi rde tések á r á t , 

valamint nyílttéri közleményeket kiadóhivatalunk méret 
szerint a legjutányosabban számit. 

Érdek összeütközés. 
— Május 27. 

A vármegye keddi közgyűlése nem 
hagyta jóvá Szentes városnak a legelte-
tésről alkutotl szabályrendeletéi; mert ugy 
látta, hogy az nem minden tekintetben 
egyezik meg a legeltetésre vonatkozólag 
kiadott földmivelésügyi miniszteri rende-
lettel. A vármegyének ebb<n lehet tökéle-
tes igazsága, a/.ónban nem tagadhatjuk el 
másik oldalról azt, hogy a legeltetési sza-
bályrendelet törvényhatóságiig kivant uió 
dositása nagyon nehéz helyzetbe hozhatja 
Szentes városát. Mi legalább ugy látjuk, 
hogy itt erős érdek összeütközés van. 

A város által alkotott legeltetési sza-
bályrendelet értelmében közlfgelőnek a kél 
csordajárás a inai állapotában jelöltetik ki 
s a legelő bérekből folyó jövedelmek a 
város házipénztárát illet k, egyultal termé-
szetesen ezt a pénztárt terhelvén a legtlő 
fentartas minden költsége. 

Ezt a rendelkezési u vármegye nem 
hagyta jóvá, hanem a szabályrendeletet 
vissza adta a városnak e két pjnt tekin-
tetében módosítás végett. Az előirt módo-
sítás az volna, hogy jelöltessék ki a kél 
csordajárás eredeti területében, tehát a 
most szántás vetés alá adott földekkel 
együtt s hogy a befolyó jövedelemből a 
miniszteri rendelet értelmében külön alap 
létesíttessék, amelynek egyedül és kizáró-
lag a legelő fentartása. 

Isten látja a lelkünket nem a kákán 
keressük a csomót, amikor arra a/, állás-

pontra vayyunk kénytelenek helyezkedni, 
hogy a náros a polgárság terhének fel-
emelése\ és pedig suh/os ujabb megtel 
kelése nélkiil, elegei nem lehel a vár-
in eg i/e kivánságának. 

Hogy világosan megértsük a dolgokat 
álljanak erre vonatkozólag itt a számada-
tok. A folyó évi költségvetés szerint Szen-
tes város jövedelmei a csordajárásból 
15.734 K. a csürhejárásból 1860 K. s a 
bérbeadóit földek 39.U00 K. jövedelemből 
legalább 27.000 K. esik a csorda és csür-
hijárásból elvágott területekre. Terheli pe-
dig a várost mendezekkel szemben csorda 
és csürhejűrási kiadások címén összesen 
5804 K. A különbözet tehát megfelel kö-
rülbelül 13" 0 községi pót adónak, 39.000 
koronának. 

Nagyon fel tudjuk fogni és fontolni 
a.okat a nagyjelentőségű gazdasági érde-
kekel, amelyek . kivanatossa teszik, hogy 
jó minőségű . és elegendő nagyságú legelő 
Álljon a t;azdakö/.önsé,! rendeike'.ésére, hogy 
ne kelljen a harmadik és a 'izedik halárba 
legelőre kiverni a marhákat. Azzal is tisz-
tában vagyunk, hogyVi leL • ő gondosabb 
fönlartása é okszerűbb kezelése lekinté-
lyes terheket rónna a városra; de még 
akkor is szósem lehelne arról, hogy a 
város 13 — 14°/0 ujabb községi póladó te-
herrel lenne megróva Két-három, söl négy-
öt százalék teherszaparodás egyáltalán fi 
gyelembe sem jöhetne; de azt azonban a 
leghatározottabban kell megállapítanunk, 
hogy a vármegye altal előirt forma egy-
szeri! n elviselhetlen. 

A legelő kell. Maga a miniszter ren-

deletében előirja, hogy ahol ilyen legelők 
nincsen, azokat a községeket rá kell szo-
rítani a legelő létesítésére. Tehát kiférni 
n-tn h bet előle. De egyáltalán senki sem 
gondol a kitérésre. 

ligen is megtehetjük, sőt mondjuk 
meg kell tennünk, hogy a bérbeadás u ' ján 
hasznosított csordajárási földeket visszaál-
litsuk legeltetési célokra; de ezzel szemben 
igen is meg kell védelmezni a város ér-
dekit; mert annak megtörténni nem sza-
bad, hogy ez a legelő lélesilés a város 
elviselhetlen megterhelése legyen. 

Különben is a dolog praktikus olda-
lát tekintve meg sein tudhatjuk érteni, 
mire való volna ez a bizonyos alap. A 
legelő jövedelme a legminimálisabb szá-
mítás mellett legalább 40.000 koronára 
volna tehető, ebből a jövedelemből mégha 
a feniarlási kiadásokra számolunk is el 
évenként 15— 2O000 koronát, akkor is 20 -
25.000 korom tijaLa. fölösleg mutatkozik. 

Mire volna ez jó? 
Arra j *> lehetne, hogy 10 év alatt 

legyen a városnak egy 3 0 0 - 4 0 0 000 ko-
ronás olyan alapja, amelyet semmire fel 
nem használhat csak legelő szaporításra. 
De föltéve, hogy a legelöl nagyobbítani 
kellene, alig »ehető fel, hogy liz év alatt 
közel ezer holdas szaporításra szük.-ég 
lehetne. 

Az az ur, aki a földmivelésügyi mi-
ni .zteriumban azt a rendelelet megalkotta 
az apró fj luknak dilgozoit hogy a köz-
legelők eredeii rendelleksüktöl el ne vo-
nathassanak; de arra nem gondolt, hogy 
les/.nek városok, amelyekre alkalmazva a/# 
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Rövid úton elintézve. 

Irta S e n k i . 

l'jváry Miklós dr. szakított ősei hagyo-
mányával. Volt özvegy édes apjának vagy 
másfélezer holdja, amely rá várakozott, ő 
azonban a bécsi klinikán töltött egy évi 
praxis után nem ment haza agarászni, kép-
viselőnek sem választotta meg magát, hanem 
egv előkelő angol hajóstársaság hajóorvo-
sava lett. Beutazta a/, egész földkerekséget, 
gyógyítgatva a/, amerikai és angol misszeket, 
de egypár év múlva erőt vett rajta is, mint 
minden magyaron, a honvágy s elhatározta, 
hogy hazamegy. 

Utolsó utján egy bájos angol leányt is 
orvosolt a többi közölt. Ő ugyan egy csöp-
pet sem vett tudomást róla, hogy a páciense 
leány, fiatal leány, s hozza még szép és gaz-
dag leány, ügy kezelte őt is, mint a lobbi 
beteget A lányra az mban nagy hatást lett a 
komoly, fiatal orvosnak férfiassága, kellemes 
modora; szerelmes lett bele! 

Ujváry azonban eleinte nem vette tiszte. 
Csak amikor mar az utazás vége felé min-
den betege fölgyógyult s az angol missznek 
sem volt már semmi baja, kezditt gyanítani 
valamit 

A leány nagyon szívesen volt vele együtt, 
amikor csak lehetett csatlakozott hozzá s 
beszélt vele mindenről, csak arról nem ami-
ről szeretett volna. 

Az utolsó este is niel'elte ült a hajófö-
délzeleu. Mikor már letárgyalták a hajón 
történt napi eseményeket, a pompás időt, a 
fönséges estét a niiss a következő váratlan 
kérdéssel fordult hozzá : 

Nem szándékozik sohasem fölhagyni 
ezzel a vándorló élettel ? 

— De igen. Hz az utolsó utam, s aztán 
megyek haza. 

Magyarországba? 
Igen. 
És mit csinál otl" 
Még magam sem tudom. Valószínű-

leg gazdálkodni fogok a birtokunkon. Kdes 
apámat is föl akarom menteni a fárasztó 
munka alól, de bérlő kezére sem akarom 
bizni a birtokot. Az biztosan tönkretenné. 

Szép vidéken laknak ? 
Nagyon szép vidéken. Nekem leg-

alabb is nagyon szép. Bejártam a földet, de 
nem láttam egy helyet sem, amely számomra 
kedvesebb lett volna, inint a mi falunk. 

— Hogv hívják a falujukat? 
Újvár. Hégi falu, a mi családunké 

volt már több száz ev előtt is. Nevét is a 
mi családnevünktől kapta. 

És sokan várnak magára ott a maga 
hazajábun? 

— t'.sak az édes atyám. 
Testvérei nincsenek? 
Nincsenek. Volt egy hűgjm, de kicsi 

korában meghalt, utána nemsokára az anyám 
is. Így hat csak atyám vár rám odahaza. 

És más valakije nincsen ott, akinek 
a kedvéért vUszavugvik ? 

Ki volna ? Nincs senkim. 
A leány arcán öröm villant meg, ami-

kor l'jvari olyan közönyösen mondta : 
»Nincs senkim.« Azt gondolta, hogy van 
már valakije a doktornak ott a hazájában, s 
íme nincsen senkije! Akkor hat még is van 
remény még. Tovább folytatta a kérdezőskö-
ködést 

— Amint kiszáll a hajóról, rögtön út-
nak indul Magvarorszagba ? 

— Höglön Nincsen semmi dolgom 
Angliában. 

— Pedig eljöhetne mi hozzánk. Szól-
tam már anyámnak is. Mindketten nagyon 
szívesen vennénk, ha meglátogatna minket. 

Ha időm engddi, s ha nem leszek 
terhükre, a legkedvesebb kötelességemnek 
fogom tartani, hogy tiszteletemet tegyem. 

Az angol missz anyja megjelent a be-
szélgetők közelében, s hívta a lányát aludni. 
A leány melegen megszorítva a doktor ké-
zéi, eltűnt a hajó belsejébe. A doktor meg 
tv.v. bb s/ itta szivarját s elképzelte maga 
előtt az újvári nemesi kuriat, ahol az apja-
oly türelmeilenül várja őt Majd ő is levo-
nult kajütjébe. 



4. oldal 

* pnrrgn f u ^ i t le he lel len helyzetbe ke-
rülnek. 

Nem célunk ezt a kérdést agyon tag-
lalni. Azt hisszük lesz rá mód, hogy min-
den tekintetben kielégítő és méllányos 
megoldás legyen az eredménye ennek a 
nézetünk szerint igen súlyos érdek ösz-
szeülközésnek. 

V á r m e g y e i közgyűlés . 
— Május 27. 

Kedden tartotta Csongrád vármegye 
törvényhatósági bizottsága negyedévi 
rendes közgyűlését dr. Kelemen Béla 
főispán elnöklésével. A közgyűlés szín-
telen és érdektelen volt. Alig volt je-
len 40 -50 törvényhatósági bizottsági 
tag. A kétszáz pontos tárgysorozatot 
el is intézték fél egyre. 

Tudósításunk a következő: 
A közgyűlést dr. Kelemen Béla főispán 

nyitotta meg délelőtt 10 órakor. Az alispáni 
évnegyedes jelentést, amelyet kinyomatva 
szétosztottak minden hozzászólás nélkül tu-
domásul vették. 

Elhatározta a közgyűlés, hogy a köz-
ségi és körjegyzők nyugdíjazására vonatkozó 
szabályrendeletet akkénl módosítja, hogy a 
jegyzők nyugdíj jogosultsága már 35 évi 
szolgálat után kezdődjék. 

Üdvözli a megyegyülé» dr. Cserusch Já-
nos csanadi püspököt állása elfoglalása al-
kalmából. 

Felemelte ezután a közgyűlés a kórházi 
tisztviselők fizetését és egy női elmebeteg 
ápoló alkalmazását elhatározta. 

Szabályrendeletet alkotott a megyegyű-
lés a lépfene és sertésorbánc elleni védő ol-
tásról. A nagyfontosságú szabályrendelet sze-
rint a fertőzött területeken a lépfene elleni 
oltás kötelező. A sertés orbáne elleni védőol-
tás nem kötelező, de évenkint kétszer, ami-
dőn az oltásra legalkalmasabb az idő, min-
denki beolthatja sertéseit. A szabályrende-
letnél Bárkai János, Szarka Mihály és dr. 
Cicatrieis Lajos szólaltak tel. 

A társ törvényhatóságok átiratai kerül-
tek sorra. Gyors egymásután tért felettük 
napirendre a közgyűlés. 

A csongrádi kereskedők egyesülete az 
ásványolajjal való házalás elleu szabályren-
delet alkotását kérték a vármegyétől. Az ál-
landó választmány a kérelem elutasitását 
javasolta, miután ilyen szabályrendelet alko-
tásara szükség fen nem forog. 

Bánfalvi Lajos előterjeszti, hogy a sza-
bályrendelet alkotása a z a m e r i k a i p e t r ó l e u m 
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tröszt elleni védekezésre van szükség. Az 
amerikaiak ugyanis a városokban a vasúti 
állomásoknál akarnak petróleum szállító ko-
csikkal. A szabályrendelet megalkotását szük-
ségesnek látja. 

Rosenberg Ede hasonló irányú felszó-
lalása után dr. Cicatricis Lajos alispán ki-
fejti, hogy ez esetben sincsen szükség sza-
bályrendéletre, mert a törvény biztosit vé-
delmet. 

Az alispán felszólalása után ugy hatá-
rozott a megyegyülés, hogy az ügy ellenőr 
zésére felhívta az alispánt. 

Elhatározta a megyegyülés, hogy a kar-
dos féle ház bérleti jövedelmét a történelmi 
és régészeti társulatnak engedi át. 

Szentes városnak a legeltetésről alko-
tott szabályrendeletét nem hagyta jóvá a 
megyegyülés. Ide vonatkozólag vezető helyün-
kön foglalkozunk a kérdéssel. 

Schleier István volt városi adóügyi ta-
nácsnok felebbezése alapján feloldotta a vár-
megye a városi képviselő testület azon hatá-
rozatát is, amelyet ez év januárjában hozott 
az irányban, hogy a nyugdíj szabályrendele-
tet nem módosítja. A megyegyülés arra uta-
sítja a várost, hogy ujabb határozatában az 
általános tisztujitáskor kimaradt tisztviselők 
nyugdíjazása illetve végkielégítése érdekében 
méltányos határozatot hozzon. 

Feloldották végül ifj Szeder Ferenc és 
társai felebbezése folytán a város azon ha-
tározatát is, amelyben a Honvéd és Szalay 
utcák keresztezésénél fúrni kéri artézi kul 
létesítését megtagadta. 

Ezután már csupa számadások kerültek 
sorra, amelyek minden hozzászólásnélkül jó-
váhagyattak. 

IIJIlONSAfiOK. 
Munkások ünneplése. 

— Május 27. 

Vasárnap délelőtt 11 órakor tizenegy 
köségben és becsületben megőszült munkást 
ünnepeltek a vármegyeház nagytermében 
abból az alkalomból, hogy dr. Kelemen Béla 
főispán átadta nekik a földmivelésügyi mi-
niszter kitüntető oklevelét és a 100 koronás 
jutalmat. 

Az ünnepség amelyen szép számú kö-
zönség veit részi a következőleg folyt le : 

Dr. Kelemen Béla főispán legelső sor-
ban is felolvasta a kitüntettek névsorát, 
amely a következő : 

Hácz Nagy Balázs szentesi gazdasági 
cseléd Papp Imrénél szolgál 26 éve, Pál An-
tal sövényházi Berger Mórnál 30 éve, Szólik 
Balázs Csanytcleken, Csongrád község l'óld-

Masnap megérkeztek Londonba, s a 
doktor teljesen megfeledkezett, sok tenniva-
lója közepette az ábrándos kis angol missz-
iói 

A liajóstársaságnál felvette még kijáró 
fizetését és végkielégítését, hajóra ült, s pár 
nap múlva már újvári birtokán kergette a 
nyulakat. 

* 
* * 

A missz hiába várta a doktort, nem lá-
togatta meg őkel. 

Pedig mennyire vágyodoll utánna' 
Ahogyan multak a napok, ugv lett sápadtabb, 
betegebb. Anyja kétségbeesve látta gyerme-
kének lassú sorvadását, s vallatni kezdte 
hogv mi a baja. Végre a lány hevalotta, 
hogy szereti azt a magyar doktort, aki a 
hajón kezelte, s érzi, nem tud nélküle élni. 

Hiába vigasztalta az anyja, a lány csak 
hervadt, hervadt. 

Végső kétségbeesésében egy levet irt 
Pjvárynak. Me^irta neki, hogy a lanya sze-
reli, s nem lud élni nélküle. Jöjjön Angliába 
s vegye feleségül a leányt aki épen nem 

szegény, mert százezer font lesz a hozomá-
nya. 

Szivdobogva adla a levelet a postára, s 
lányával együtt türelmetlenül várta a választ. 
A válasz azonban nem jölt. 

* 
* * 

Amikor Újvári elolvasta a levelet, váll-
vonogatva bement apjához, elmondta neki 
az egész történetet, s azután lefordította 
neki a kapóit angol levelet. 

Az agg nemes türelmesen végighallgatta 
az. egészet, s aztán mérgesen fölmordult 

— Nos mit akarsz ezzel a históri-
ával ? 

— Eljöttem megkérdezni, hogy felesé-
gül vegyem-e, vagy sem. 

Az öreg dühösen csak ennyit szóll 
Megbolondultál ' 
No jó, hát akkor nem veszem el 

szolt a fia és a levelet összetépve lassan ki 
ment a szobából . . 

jén különböző bérlők alatt 36 éve, hegyi 
György szegvári 34 évig 2 helyen szolgált, 
Juhász Ferenc 30 éve Faragó Antaléknál 
Csongrádon. Egy helyütt dolgoztak, mint 
gazdasági munkások . Laki Imre aki 23 év 
óta dolgozik Rúzs M. Sándornál, Bugyi Pál 
szegvári munkás, aki 80 éves kora dacára 
még mindig maga keresi meg a kenyerét, 
Bihari József szegvári munkás, Vidovics Jó-
zseléknél dolgozik évtizedek óta, Csepregi 
Lajos csanyteleki munkás 15 éve egyfolytá-
ban dolgozik a felgyői uradalomnál s végül 
Tóth András kisteleki munkás 28 éve dol-
gozik Zsák Frigyes szőlőföldjén. 

A névsor felolvasása után u főispán 
emelkedett hangulatu szép beszédben szólott 

hűséges, becsületes, derék munkáról, mely-
nek az ünnepeltek életöket szentelték s 
melylyel nemcsak munkaadójuknak s ön-
maguknak, de az országnak is hasznos szol-
gálatot tettek s követendő példakép állította 
ii többi munkások elé, rámutalod arra a kö-
ülményre, hogy Darányi Ignác földmive-

lésügyi miniszter és a nemzeti kormány igaz 
barátai a két kézi munkásoknak. 

Beszéde végén átaladta a főispán a mun-
kásoknak a díszoklevelet és a jutalmat 
aranyban. 

Az átadás után dr. Mátéfíy Ferenc pol-
gármester mondot köszönetet Szentes város 
és a vármegyei községek elöljáróság nevé-
ben a munkások kitüntetéséért a miniszter-
nek és a főispánnak. 

Az ünnepség ezzel befejeződött a ki-
tüntettek, a miniszter és a főispán élte-
tésével. 

— Május 27. 

Személyi hír. Dr. Kelemen Béla fő-
ispán három napi itt tartózkodás után teuap 
esle 6 órakor vissza utazott Szegedre. 

— Áldozó csütörtök. A keresztyén világ 
egyik jelentős nagy ünnepe a holnapi nap 
Az l'r Jézos Krisztus inenyhemenetelének 
ünnepe ez : áldozó csütörtök. Az ünnep al-
kalmából a katolikus, református és evangé-
likus templomokban ünnepi istenitiszteletek 
lesznek. 

— Hivatal átadás. Cseuz Béla az ujo-
nan választott városi mérnök tegnap vetle 
át a városi mérnöki hivatalt Nádas Aladártól 

Nyolcszáz gyermek. Hangos muzsika 
szó mellett nyolcszáz gyermek vonult ma 
délután a Széchenyi kert árnyas erdőségébe. 
A református egyház aatlul fentartott népis-
kolák növendékeinek volt ma a majálisa. 
A jövő reménysége, a gyermek sereg vidá-

iii és boldogan vonult az apró zászlók 
alatt ki a kertbe. Odakünn pedig estig még. 
vidámabban játszott, táncolt futkosott A 
majálisnak nagy közönsége volt a szülők 
köréből is. 

Vizsgák a r e f o r m á t u s i s k o l á n á l A 
református egyház altal fentartott elemi nép-
iskolák évzáró vizsgái junius 14-én kez-
dődnek. 

- - Elvi döntés. Általános érdekű és é r -
dekes döntést hozott a kereskedelmi minisz-
ter egy konkrét esetben. Arról volt szo, váj-
jon köteles-e bejelenteni az apa üzletében 
vagy műhelyében alkalmazott fiát a kerületi 
muiikáspénztárnál és utána jurulékot fizetni. 
Ez a kéidés egy darabig vitás, míg végre a 
miniszter döntése megoldotta abban az. irány-
ban, hogy az apa igen is köteles általa al-
kalmazott fiat a munkáspénztárnak ép ugy 
bejelenteni, mint bármely más alkalmazottját 
vagy munkását. Megállapítja a miniszteri 
döntés és járulék kivetéséül szolgalo alapot 
is a liu eltartási költségében. A kereskedők 
és iparosok terhei lehat, kik fiaikat űzlelúk-
ben \agy műhelyükben alkalmazzak isinél 
megszaporodtak 

Köszönetnyilvánítás. Cső reg István 
ur volt kecses ttz évi májú* hó 24-ik napján 
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a menházi gondnokoltak részére 6 kilogram doni magyar kiállításról, a zombori háziipari 
menházi j kiállításról, a budapesti automobíl-kiállitásról. 
mondok. , Szépirodalmi olvasmányok : Lampérth Géza 

verse, Erdélyi Zoltán verses regénye, Fogaz-
zaro regénye. Egyébb kóziemények : uj ada-
tokat tartalmazó eíkk a Lánchíd alapításáról 
tárcacikk a hétről, a déli sarkról, Edison egy 
érdekes arcképe és még azonkívül a rendes 
heti rovatok: : Irodalom és művészet Közin-
téí.etek egyletek, Sakkjáték, Képtalány Egy-
veleg stb. c Vasárnapi Újság» előfizetési 
ára negyedévre négy korona, a »Világ-
krónikáival együtt négy korona 80 fillér. 
Megrendelhető a «Vasárnapi lljság» kiadó-
hivatalában Budapest IV., Egyetem-utca 4.) 
sz. Ugyanitt megrendelhető a «Képes-Néplap» 
a legolcsóbb újság a magyar nép számára 
félévre két korona 10 fillér. 

ro-
Petőfi 

paprikáshust küldeni, a miért 
gondnokoltak nevében köszönetet 
Szentes, 1908 május 24. Víg Mihály menház [ elbeszélése, Farkas Imre és Haraszlhy Lajos 
gondnok. 

— Isteni t isz te le t és urvacsoraosz tás a 
tanyák közt. Pap Lajos református körlelkész 
e hó 28-án vagyis Áldozó csütörtökön d. e. 
9 órakor az eperjesszéli iskolánál isteni tisz-
teletet tart és az úri szent vacsorát is kiszol-
gálja. Az urvacsorai kenyeret e szent célra 
Nagy Sándorné mucsiháti lakosnő adomá-
nyozza. 

— M ű k e d v e l ő i e l ő a d á s , a S z e n t e s i i p a -
ros ifjak önképző Köre mint minden évben, 
ugy ez évben is Junius hó 7-én azaz pün-
kösd i-ső napján táncmulatsággal egybekö-
tött műkedvelői előadási tart, mely alkalomra 
már a próbák folynak, s előre láthatólag nem 
lesz mögötte az előző években tartott pom-
pásan sikerült előadásoknak. Színre kerül 
Tóth Ede ismert kitűnő 3 felvonásos nép-
színműve a «Tolonc» előadás után ifj Lehota 
Bandi zenekara közreműködésével reggelig 
tánc, amulatni kívánóknak egy kellemes es-
tére lehet kilátásuk. 

— Talált pénztárca Valaki elveszitelt 
egy pénztárcát. Tulajdonosa jelentkezzék a 
rendőrhadnagynál, akinél átveheti kellő iga-
zolás után. 

— Fogorvos. Kovács J. ki már évek 
óta látogat el városunkba értesiti a n. é. kö-
zönséget, hogy e hét végén ide érkezik 
vid tartózkodásra és mint mindég a 
Szállóban fog működni. 

— Bál Fábiánban, a fábiánsebestyéni 
gazdálkodó itjak 1908. május hó 31-én a kó-
rógyi csárdában felállított diszes sátorban a 
templom alapja javára jótékonycéló táncmu-
latságot rendeznek. Kezdete este 7 órakor. 
Belépö-dij 1 korona. Kedvezőtlen idő esétén 
Pünkösd másnapján lartatik meg. 

— Táncmulatság, v Szentesi Katholikus 
Kör 1908 évi Junins hó 8-án, Pünkösd más-
napján, saját helyiségének diszes termeiben 
az első magyar zenekar közreműködése mel-
lett házalapja javára jótékonycélu zártkörű 
táncmulatságot rendez. Belépti díj személy-
jegy 1 kor 20 fiit., családjegy (3 személy) 3 
kor. Kezdete este 8 órakor. 

Gramophon lemezekből 
l o L ó hó 10 - 15-éig bezárólag az alant 
felsorolt ujdonságoK jelentek meg. 

Fráter Loránd dalai! 
Énekji: Fráter Loránd. 
„ T e l e van a város akácfavirággal" . . . 
„ T ú r i narQsa esete" . 
, .Ot t ahol a f \ a r o s vize" . . . 
„ S z á z szál gyertyát" . . . 
„Viszi a viz" . • • 
„Reggel este" . . . 
„Vár lak , várlak karom r t s z k t t " • • • 
„Elmegyek ablakod t lö t t " 

Az itt felsorolt gramophon lemezek 
kaphatók : Untermüller Ernő könyvke-
reskedésében Szentesen. (Petőfi szálló.) 

(íazdag raktár Odeon, Favorit, 
Seala, Colunbia, Gramophon és Ly-
rophon lemezekből. A m. L érdeklő-
dőknek az összes újdonságok, i«in-
den vételkényszer nélkül, készséggel és 
díjtalanul lejátszatnak. 3 

Mohlepte akták. 
VI. 

Az örökváltságra vonatkozó kezdemé-
nyező lépéseket és későbben tett intézkedé-
seket — az akkori feljegyzések igazolása 
szerint — később igen sokan kifogásolták-
Máig és él még egyesek révén a hit, hogy 
azl apáink nem akarták, abba csak Boross 
bíró vitte bele a város népét, mert az ura-
ság őt megfizette. 

Akkor is gyanúsítottak már, miut ma 
megcselekszik ; akkor is félremagyarázták a 
tiszta és nemes szándékot, mint ma el nem 
engedik semmi alkalommal. 

Boross birót nem az uraság, hanem a 
város ajándékozta meg, a belső tanács indit-
ványára a népgyűlés hozta meg a határoza-
tot, hogy neki is, meg többieknek is jutal-
niúl és elismerésül földel, házat ád. 

Hogy az örökváltság nem kényszeritell 
rá a népre, igazolja azt a következő, 
évben kelt hivatalos irat 

18 5. 

Alább irtak - Megyebeli Szentes Mező-
városa Bírái által meg kerestetvén az eránt, 
hogy a Mlgos Nagy Karolyi gróf Károlyi 
Urak ő Nagyságok mint földes Uraságok és 
a nevezett Város Községe között tárgyalás-
ban lévő örökös kiváltsági kötésre nézve a 
Város minden rendű és sorsú lakosainak 
önkéntes nyilatkozásai és akaratját meghal-
lani s a tapasztaltakról bizonyítványunkat 
kiadni ne terheltetnénk, hogy tisztelt ő Nagy-
ságok kívánságának tökéletesebben megfe-
lelhessen s igy a Város minden rendű be-
csülete* lakosai akaratjuknak miben léte 
jobban kitüntessen a mai alól irt napon 
előbb Nemesi Gyűlést tartván, azutan pedig , 
a Város közháza tágas udvarában igen igen j 
nagy számmal öszvesereglett Nemes, Nemte- . 
len, Földel biró, s háza zsellér lakosai soka- j 
saga körében jelenvén meg, hiteles Bizony- | 
ságot teszünk a felöl, hogy miután valamint ( 

nemes gyűlésben, úgy a Város közházánál \ ,net»ő hangon. 

tendő Müller Ignác m. k. fő Szolga Biró 
(L. S.) Beticzay Pál m. k. Esküdi (L. S.) * 

Az akkori viszonyok némi mérlegelé-
sére közöljük Boross Sámuelnek 183&. okt. 
5-én kelt egyik levelét. 

Érdemes Tanács! 
Folyó Hónap 3-án Pestre kár nélkül 

feljuthatánk, tegnap a Fábiáni árendát Ágens 
T. ülál László urnák által adtuk, — most 
pedig már induló félben vagyunk Pozsony 
felé a Város Lovain és Kocsiján, azért, mi-
vel kilencven forintokat lehozás nélkül kocsi 
bérül sokallottunk. 

Némely abban tudós Uraktól érteltük 
Ö Méltóságoknak Pozsonyban létét, a mi ha 
ugy lészen, reményijük négy napok alatt 
meghallhatjuk, hatra vagy vakra fordul-e 
kockánk ? 

Ha valami tudui való történt ézeu Le-
vél megérkeztéig, a Holnaputáni postával 
Pozsonyban Postán marasztandó Levélben 
tessék velünk közölni, a hol mi azt folyó 
Hónap 12-én megkeressük, mivel előbb on-
nan sem felljebb, sem lejjeb, mozdűlhatá-
sunkat nem reméljük ; azontúl csak a Pesti 
Postán tessék netán teendő becses tudósitá-

1 sokat avagy utasításokat várakoztatni. 
| Egyéberánt tapasztalt betses Jóvoltiba 

ajánlottak minden Jókat kívánva, szíves tisz-
teieltel vagyunk 

I a fent tiszteltérdemes Tanácsnak Pesten, 
. októben 5-én 1835. 

igaz szolgái 
Boross Sámuel 

és követtársa. 

A kis méltóságos asszony. 
— Regéuy. -
Irta: Sima Júlia. 

(Folytatás.) 

— Tehát már nem szeret ? — kiált 
Adél fájdalmas hangon. 

Kálmán csodálkozva nézte a leány ke-
serű arcát. 

— Mi) érdekel ez téged ? — kérdé 
azután. 

Adél egy nagyot sóhajtott. Kálmán pe-
dig folytatta : 

— Nem akarsz a felesége lenni. Nem 
szereted. Mit gondolsz hát rá ? — Elég bol-
dogtalanná tetted. 

A leány lelkében most csupa őszinte-
ség. volt. Nem tudott altatni. 

— Hidd el — mondá — én sajnálom 
Ernőt mert . . . 

— Szereted ' szakitá félbe a mondatot 
Kálmán. 

Szeretem. — Viszonzá komolyan a 
lány. 

Kálmán mint akit villanyosság késztet, 
gyorsan a bugához lépett. 

— Igazán szereted Adél ? — kérdé re-

Irodalom. 
(*) A „Vasárnapi Újság" május t ik i 

száma gróf Brunsvik Teréznek, u kudedovők 

gybe gyűlt becsületes lakosok összegében 
ószve hivattatásuk oka értelmében eléterjesz-
tetett és az erant, ha akarják e magokat 
örökösen megváltani, feleletjök kívántatott, 
áltálján mind a kél helyen egy szivvel lé-
lekkel az nyilatkoztatott, hogy magokat a 
lakosok közönségesen és fejenként örökösen 
kiváltani s leljesen szabadságba helyeztetni 
óhajtják s ezen érzelemnél fogva a Mlgos 
Uraságok kegyességének hozzá járultával 
elhatároztatott egyes akaratjuk is, sőt ám-
bár arra, hogy netalán ellenkező akaratját 
akárkai szabadon mondaná ki, a Községet 
telszóllilottuk, közöttük egyetlen egy sze-
mély sem találtatott, a ki ellenkezőre nyi-
latkozott volna 

Melynek valóságáról adjuk e jelen sajat 

— Szeretem. Hangzik a suttogó fe-
lelet. 

— Miért nem leszesz a felesége ? — 
kérdé álmélkodva Kálmán. 

— Mert — mert nem lehet! — 
Sultogá szemlesütve Adél. 

— Mert nem lehet0 — csodálkozik a 
bátyja. 

— Nem. Hangzik a sóhajtás szerű 
felelet. 

Kálmánt annyira meglepte a buga kije-
lentése, hogy percekig szólni sem tudott. 
Ez a kis hallgatás, öntudatra ébreztette a 
leányt. — 

— Szent ég! — gondolá megdöbbenve, 
mi mindent össze nem beszélek! Éppen 
csak az kellene, hogy Kálmán elolt elárul-

, . i l , „ i , v , , , i i i fe l cikkben ! kezeinkel alá irt, és élő pecsétjeinket erősi- . jani magam. Holló miatt a grófot nem veszt-
megnlapi lojanak emléket elew n,t. cikkben ( kez ^ ^ ^ U v

P
c | t t | | k e | Kőlt S z e n - heten, el! Es igy, mikor a batyja, ismét 

tesen Karácsony hava 13-án 1835-ik esz- megkérdezte: 
ozatokat és képben Kö/öl e/enkivűl ké 

Nemzeti Szalon tavaszi kiállításáról, a Ion-
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— Mért nem lehet Adél ? Mondj meg 
mindent őszintén ! 

A leány közömbös hangon felelt! 
— Nem lehet és — vége! 
Kálmán azonnal tisztában volt vele, 

hogy Adél ismét nem őszinte. 
Szomorúan nézett az előtte álló leányra 

és szemrehányást tett: 
— Már ismét nem őszintén beszél! 

Megbánod Adél! 
— Nem bánom én! 
— De hiszen te szereted Hollóit! 
— Szeretem! 
— Holló is szeret téged! Nőül vesz. 

mert nem ér nálad nélkül semmit sem az 
élet neki. — Ne tedd boldogtalanná az életét 
mert — itt a íiatal ember hangja különös 
jóslabzerű komolysággal esengett — meg-
lásd a magad életét is szerencsétlenné 
teszed! 

Beszélhetei már bár mit. Adélt nem 
hatotta meg. A hol a hiúság lesz uralkodó 
a lelken, otl a sziv szava nem ér semmit. 

— Szerencsétlen leszek — kérdé ne-
vetve Adél. 

— Ne nevess! — Mordul rá Kálmán 
— A sápadt arcodhoz nem illik a nevetés! 

Mit beszélsz ! — Sziszen lel sértett 
hiúsággal Adél. 

— Azt hogy ne nevetgélj ! Ez komoly 
dolog amit én beszélek ' 

— Egyszerre abban hagyta Kálmán a 
szigorú hangot és gyöngéden meglógta a 
leány kezét. 

— Adél! kezdé lágyan, — az Istenre 
kérlek, ne tedd tönkre mind kettőtök 
életét ! 

— Eh! hagyj békén I — türelmetlen-
kedik Adél. — Semmi gondom Hollóra. 

— Nem igaz monda határozottan a 
bátyja. — Ha nem érdekelt Holló, miért jöt-
tél ide hozzám ! ? ! 

Adél egy ügyes mozdulattal kiszabadult 
a bátyja kezei közül és gyorsan az ajtó 
felé szaladva oda vetette : 

— Mert ostoba voltam ! 
— Most vagy ostoba és szívtelen is! 

szól utánna Kálmán. Majd hozzá tette 
— Adél, az Istenre kérlek ! 

(Folyt. küv.1 

7317 tHW. szám. 

Hirdetmény. 
Szentes város tanácsa a város killterü-

letének különböző helyein épilcndő 8 uj ta-
nyai iskola felépítésére ezennel pályázatot 
hirdet. 

Felhivatnak mindazon képesített kőini-
ves, ácsmesterek és asztalosok, kik ezen 
munkálatokat elnyerni óhajtják, hogy 1 ko-
ronás bélyeggel ellátolt lepecsételt ajánlata-
ikat 1906 évi janin* hó tf-ik napjának dél-
előtl 0 órájáig Szentes város központi iktató 
hivatalába annál is inkább adják be, mert a 
későn vagy táirati uton érkezett ajánlatok 
tigyelemhe nem vétetnek. 

Pályázni akár mind a 8, akár egy 
vagy több iskola felépítésére és külön az 
asztalos munkára is lehel. Tartozik ajánlat-
lévő kőmives és ács minden iskola után 
401» korona, az asztalos 11H) K. készpénzova-
dékot Szentes város letétpénzláráha letenni 
és ezen óvadék letételéi igazoló nyugtát az 
ajánlathoz csatolni. 

A beérkezett ajánlatok a város gazda-
sági tanácsnoki hivatalában 1908. junus hó 
9-én délután 2 órakor fognak nyilvánosan 
felbontatni, ahol az ajánlattevők, vagy azok 
igazolt képviselői megjelenhetnek. 

Az építendő isKolák helvét, illetve kül-
területi elhelyezését feltüntető (érkép, a fel-
tételek, a tervek 1 koronáért Szentes város 
gazdasági tanácsnoki hivatalában megszerez-
hetők. 

Az ajánlattevők ajanlataikkal a végleges 
döntésig kötelezettségben maradnak. 

Szentes város képviselőtestülete len-
tartja m a g á n a k a / o n j o g o t , h o g y a b e é r k e -
z e l ! a j a n l a t o k k ö / ö t t a/, a j á n l ó i t á r a k r a t e -
kinlel nélkül s z a b a d o n v á l á s I h a s s o n . 

Kelt S/i-ntes város tanácsának MOS évi 
május hó '21 napján tarlóit üléséből 

dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

Üzlet megnyitás. 
SIMA ANDOR villamos szerelő 

értesiti a n. é. közönséget, hogy 
villám felszerelési üzletét megnyi-
totta. A legju lányosabb árak mel-
lett elvállal minden a villám fel-
szerelés körébe tartozó munkála-
tokat: vezeték áthe lyezés , vi lágí-
tás berendezés , l eszere lés , vi l la-
m o s c s e n g ő berendezés , állandó 
raktáron lart csi l lárokat. 

Lakás I. kerület, Boeskav utca 
15 szám. (Régi szám I. I. 27f>. sz.) 

K f t ? 
ügyes és jó családból 

való fiú tanulóul fel-

vétetik, Grubmüller József 
borbély és fodrásznál. 

Níík keresnek! 
(lépkölés által a családi körben 

20 koronáig hetenként 
A gép megvételénél garanciát 
kap a munka folytonos átvé-
telére és oktatásban részesül. 
A távolság nem határoz, min-
den egyénnek alkalmas, még 
hivatalnokok cs k 
is! Minden nagyobb kiállítá-
son, a legmagasabb kitünteté-
sekkel kitüntetve. Számtalan 

elismerő- és köszönetlevél. 
Kérjen prospektust \Y. Jl. 

I \ N r l i Ü B M l o i T c r 
W i e n , V I . , Ne lkengasse 1 3 4 

Tájékozást nyerhet és a 
gépet megtekintheti Dóczi B. 
Lajos képviseleténél Bercsényi 
ut 17. 7 

A legrégibb és a 
legjobban értesült 
m a g y a r újság 

A társadalom minden 
körében egyformán 
kedvelik. A magyar 
családok hírlapja. * . 
ELŐFIZETÉSI ÁBA: egy hóra 2 K. 40 f. 

Főszerkesztő: Dr. Pap Zoltán 
Szépirodalmi főmunkatárs: Eötvös Károly. 

Kérjen MITATVÁNYSZÁMOT. 

Nagy elterjedeltsége folytán hirdeté-
seivel minden iparos és kereskedő az 
Egyetértésben biztos eredményt ér el. Min-
den cikk hirdetésére alkalmas, mert ol-
vasó közönsége vegyes. Kérjen hirdetési 
prospectust. 

Valódi kiinni szövetek" 
az ¿908. ávi tavaszi és nyár. idényre. 

1 s/el vény 7 korona 
1 szelvény 10 korona 
1 s/eivjtiy 12 korona 
1 s.'<*!\ •!•. 1r> korona 
1 szelvény í / korona 
I szelvény 1 r korona 
1 szelvény 2.) korona 

£0.- K.-éit, 

Egy szelvény 
3*i0 m. hossza 
Mit HfatlUU 
httllKül át. n«fi 
r*ii ét mvlliu)) 
«lefendi. r<ak 

szelvényt :rke> - alou.i'.i i tzmtug> Iflúi'iMfívílf , 'un., kamgamt itb ttl . «i.á.i íiakuti I buhaló és szolid i/.y mlndeir.n x'Mí raktai 
SIEGEL-IMH0F Brünn. 

HinUK Ingyen és bérm.ntv«. 
Az e lónyöK, a mrl^ekei a magúin evő élvet, ha 
izövetüüksé^leui közvetlen Si.tfel-ímhol eég-
nél, »gyizi |>is«.*on rendeli mn;, i. en 'elentékenyeic. SMbolt, legolcsóbb AraK. Óriási vAUaxték. 

^ M i n t a h ú , fÍKjelmes kiszolgál.'», még a legkisrbb 
^ renUeKHnél it teljesen friss fiúban. 

É r t e s í t é s . 
i ft^irdi i m í I Ú E i i u l Szen-
tesen Báró llai iK'ker ulc.ii 23. sz. 
alatt (Dr. Götzl-íéle ház) meg 

nyitottam 

I I i \ V e i N / l l d ' i i r J i . 

A szentesi halárban lévő NO hold sránló 
földje *2 részletben is örök áron eladó. 
Kselleg több évre haszonbérbe kiadó 
Krlekc ziti lehel a tulajdonossal Kun-

szenlmártoni lakásán. 
fi 3f» 

Értesités. 
Hrtesitem az építtető közönséget, 

hogy nállam k ö z ö n s é g e s é s s zabada l -
mazott t e tőcserép azonnali szállításra 
bármily mennyiségben olcsó áron kap-
hat«). 

A Tiszán jó minőségű száraz ha-
s á b o s bükk tíizifám megérkezett. 

Csépléshez ajánlok első rendi) 
lupényi darabos szenet . Kgész vaggont 
és kissebb mennyiségben is. 

A jövő télre pedig légszeszgyári 
(ioaksot lehet nállam előjegyezni 

SzéKely József, 
fak^resKedö. 

K l n t f o í ö S i l . 
Vasnti á l lomás mellett, 32 ka-

tasztrál is hold kitűnő fekete szántó föld. 
a raj la levő tanvaépfilelckkel együtt 
jutányos áron kedvező fizetési feltéte-
lek mellelI e ladó. Krtekezni lehet e 
lap kiadóhivatalában. 

¡('(|olt'Mii)l) áron vesz fel 

¿a i t l i u S ú l i i i i i ü i l 

Nyomatr tt Vájta Bahut utódánál SieuUí» IJMi 




