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A javadalmi hivatal. 
A főszámvevő javaslata. 

A város erdeke ? 
Annak idején megsürgettük a városi 

főszámvevőt, hogy a javadalmi hivatalra 
vonatkozó javaslalát, mely a közgyűlés 
határozata folytán az év első felében volt 
benyújtandó, terjessze be; mert a város 
ilyen körülmények között az év második 
felére nem tudja felállítani a hivatalt. A 
javaslat beérkezett s kisérő jelentésében 
azt adta elő a főszámvevő, hogy egy ilyen 
nagy jelentőségű és város vitális érdekeit ! 
érintő dolognál nem lehelett a szabályren-
delet tervezetéi legalább félévi tapasztalati 
adat nélkül elkészíteni. Ezl az előadását a 
főszáir.vevőnek minden komolyan gondol- j 
kozó ember elfogadja. Annál inkább, ha 
áttanúlmányozza a javaslatot, amely ma-
gán viseli annak a gondnak jelleget, arnely-
lyel kidolgozva lett. 

Nem akarjuk ezzel azt mondani, hogy 
az a javaslat tökéletes. Emberi munkáról 
és alapvelő munkáról van szó, ahol a hi-
ányok, hibák sokkal nagyobb számmal 
lehetnek. Egy azonban lény. Az, hogy a 
javaslat változatlan elfogadása is megol-
daná a helyzetet. Egyelőre legalább, addig 
tudniillik míg ez az új hivatal kezelési 
rendszerével, szükséges szervezetével a ta-
pasztalatok megszerzésére alkalmasabb egy 
kél év alatt teljesen kifejlődik. 

Ilyen körülmények közölt a legelső 
elbírálandó tétel az: vajon nem volna-é i 
helyesebb a javadahni hivatal ideiglenes i 
szervezetét megállapítani egyelőre csak is 
a végleges szervezést elhalasztani arra az 
alkalmas időre, amidőn a kifejlődött gya-
korlat megmutatja miként kell a hivatalt 
szervezni s annak kezelési rendjét, miként 
megállapítani? * 

Ezzel egyidejűen elbírálni azt, vajon 
a mai rend nem volna-é teljesen kielégítő 
és megfelelő, vajon egyáltalán érdeke-é a 
városnak a hivatalt szervezni? 

Talán habozás nélkül rámondhatjuk, 
hogy igen érdeke s hogy a hivatal felál-
lítására szükség nan. 

Eltekintve a többi városok nyújtotta 
példáktól, a városi jövedelmek mai keze-
lése egyáltalán nem biztosítja, hogy a ja-
vadalmak nem csonkittatnak-é. Azt ellen-
őrizni erélyesebb, hathatósabb felügyelet 
kifejtésével a számvevőség lehelellenségre 
vállalkoznék. A belső hivatalos munka 
akadna fen, aini más oldalról több kárt 
jelentene a városra, mint amennyi anyagi 
előnyt biztositana a ha.ékony ellenőr/és. 

A következmény léhát az, hogy a hi-
vatal felállítására igen is szükség van. 

De a szervezés és kezelés dolga már 
más. 

Egész határozottan megállapíthatjuk, 
hogy ina még csak ideiglenes szervezetről 
lehet szó. 

Ezen állításunk ténybeli bizonyítására 
a következőket hozhatjuk fel: 

I. A máig kifejlődött gyakorlat és ke-
zelés a továbbiakra alapúi csak azon eset-

ben szolgálhat a nagy általánosságban, ha 
tisztán a mai fogyasztási adókezelőséget 
állandósítjuk. Ez pedig a legcélszerütlenebb 
és a legdrágább munka volna. 

II. Mert ma még egyáltalán meg nem 
állapitható vajon az ujonan szervezendő 
hivatalnak milyen száinu személyzet szük-
séges mulhalatlanúl, hogy célszerű munka-
beesztás mellett minél kevesebbe kerüljön. 

III. Másoldalról a kezelés és elszá-
molás mikéntje sein formálódott ki. Ez 
pedig épen olyan fontos, mint maga a 
hivatal. Sem a belső tisztvhelők munká-
ját nem lehet túlhalmozní és fokozni, sem 
pedig a javadalmi hivatalt esetleg megter-
helni olyan munkával, amely esetleg nem 
illik oda. 

Nem aggodalmak ezek a főszámvevői 
előadói tervezettel szemben, mert megál-
lapítottuk, hogy minden további nélkül is 
elfogadhalnók a javaslatot Tisztán a prak-
tikusság szempontja az, amely ezeket a 
látszólagos ellenvetéseket felkölti. 

A kezelésre tértünk ki és az elszá-
molásra. 

Két szempont jöhet itt számba. Mind 
a kettő fontos. 

A javadalmi hivatalt veszi kezelésébe 
a javaslat szerint: a bor és hús fogyasz-
tási adókat, a városi szeszadó pótlékot, a 
helypénzeket, vágóhiddijakat, mázsadijakat 
és a kövrzelvámot. Tényleg ezek azon 
jövedékek, amelyeket a hivatal kezelése 
alá kell adni. 

Már most kérdés: vajon ezen jövedé-
keknek csak tisztán kezelő, tehát pénzbe-
szedő hivatal legyen-é a javadalmi híva-

„ m m i LAP" TARCAJA. 
Ainorette. 
Irta: F e h é r j e n ő . 

Egy loval hívtak Ainoreltenek. Egv karcsú 
világosbarna selyemszőrű lovat, a mely csupa 
ideg volt. Egy pillanatig sem volt nvugodtan 
Hol a lábát emelgette, hol a nyakát forgatta, 
hol a farkat csóválta. Amorettenek C.soibav 
báró keresztelte el. mert a uiikor a ló a 
kastélyába kelült, a legelső dulga az volt, 
hogy kiszakította magát a lovas/Hu kezéből 
és szilajon neki ugratott egy kerti amorette-
nek, amely ezerdarabra törve hullott a vi-
rágágyak közé. 

— A/ amorelte! — kiáltotta ijedten a 
bárónő. 

Mird a báró csetintelt egyet nyel-
vével. 

— Az amorelte meghalt, éljen Amo-
relte ! 

Kz volt a szilaj vérű paripa keresz-
telője. 

A lovász liu két héten keresztül minden 
léggel másfélora hosszal ülte meg A morei-
let, hogy kissé ráncba szedje. A tizenötödik 
napon a bárónak kedve kereke »ett kilova- | 

golni rajta. És egy fél óraval ké.őhh össze-
zúzott koponyával hozták őt haza. Amorelte 
ugy odavágta egy éles szikla tövébe, hogy 
az agyveleje kiloesesaut. Harmadnapra te-
mették. 

A bárónő, aki mindössze huszonhárom 
éves volt, amikor özvegyen maradt, a tragi-
kus eset után mint egv fél esztendeig uta-
zott a külföldön. Egy nő rokonával bebaran-
golta Itáliát, bánataban merengett a szieiliai 
partokon, egy-két könnyet hullatott a föld-
közi tengerbe, amikor a hatalmas gőzös 
Afrika felé röpítette, amikor spanyolfóldre 
lépett, az arcszíne mar visszanyerte üdesé-
get. Nizzában uiár mosolygott, amikor pedig 
hazaérkezett szebb volt mint vala. 

Egyenesen a birtokára utazott. A csa-
ládi kripta ajtajában, férje oszladozó teteme 
fölött rövid imát mondott, azután végig sé-
tál! a kertben, ahol éppen rózsákat nyese-
getett a kertész. A bárónő néhány pillanatig 
szótlanul nézte a hű szolgát. Azután hirtelen 
azt kérdezte: 

Mi történt Auiorettel? 
I.e kellelt volna hunkőzni, méltósá-

gos asszony, azt a bestiát, de hal . . . nem 
kaptunk rá engedelmet . . Olt van az istal-
lóhan . l'gy tudom, hogy a szomszéd bir-
tokos alkuszik ra . . . 

— Ki az '? 

— Szeuljobhi nagyságos ur. Hogy nem 
félti a bőrét ettől az állattól! . . . 

Itövid csend következet. Az emlék ár-
nyéka sokat végig nesztelenül és komoran a 
kert fái között. 

Mondja meg az ispánnak, hogy adja 
el azt a loval . . . — mondta végre a bá-
rónő és lassú léptekkel fol ment a kas-
télyba 

Masnap mar Amorelte a Szentjobbié 
volt, a szomszéd uradalom lialal uráé, aki a 
terjedelmes birtokot röviddel ezelőtt örö-
költe a nagybátyjától. Szentjobbi attasé volt 
a párisi nagy követségen, amikor hirét vette 
a nagybatyja halalanuk. A testamentum őt 
tette meg allalanos örökösévé. Szívesen sza-
kított addigi paiyajaval, a mellyel kezdetlől 
fogva nem nagyon szimpatizált. 

Amikor Amorettet uj otthonába vezet-
ték, Szentjobbi gyönyörűséggel nézte a tüzes 
állatot. Másnap reggel már felnyergelte és 
utuák indult vele a sárréti erdő felé. Lassan, 
ügetett a virágos illatos akácok alatt a Szűz 
Maria szobráig. Ott ketté valt az ut. Szent-
jobbi balra nóggatta a lovát, de hiaba, a 
makrancos állat jobbra tartolt. Ostorcsapás 
sarkantvuzás hiábavaló volt. Amorette nem 
tágított. Végre is a gazdaja volt kénytelen 
engedni. Amorette tehát jobbra vitte a gáz-
díjul, búzaföldeken, kukoricán keresztül vág-
tatott, majd leiéit az. országútra, még egy-
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tat. amclv a brutló bevételeket egyúttal 
szállítja is a város közpénztárába, avagy 
teljesen külön szervezetű hivatal legyen, 
amely külön költségvetés alapján dolgozik 
és számol. 

Mind a kél megoldás egyformán ter-
mészetes dolog. A javaslat netn kezelő hi-
vatalnak szervezi a javadalmi hivatalt s 
az elszámolásokat egyszerűbb és bonyo-
lultabb módozatokkal a városi számvevő-
ség feladatává leszi. A város főszámvevője 
bizonyára, mint szakember vette fel ter-
vezetébe ezt a módozatot s az bizonyára 
a helyes is. Tisztán az egyszerűségről le-
het szó. Ha a javadalmi hivatal csak ke-
zelő az esetben tisztább a dolog s úgy 
hisszük a városi számvevőség dolga is 
kevesebb, mindazonáltal, hogy a javadalmi 
hivatal szervezése bizonyára a dolgok 
szaporodását jelenti a számvevőségnél. 

Nem tartjuk magunkat csalhatatla-
noknak; de két dolgot figyelembe ajánlunk: 

Először: Szerveztessék a javadalmi 
hivatal egyelőre ideiglenes jeléggel. 

Másodszor: Szerveztessék a javadalmi 
hivatal tisztán, mint kezelő hivatal. 

ÚJDONSÁGOK. 

Közigazgatás i bizottsági ülés. 
Nagyon színtelen volt a hétfőn del-

előt l megtartott vármegyei közigazga-
tási bizottsági nlés, melyen dr. Kele-
men Béla főispán külföldön való tar-
tózkodása folytán l)r. Cicatricis Lajos 
alispán elnökölt. A gyűlés legfontosabb 
tárgya volt a közoktatásügyi miniszter-
nek a helybeli görög keleti egyház kér-
désében hozott nagyjelentőségű dön-
tése. A szentesi görög keleti egyház 
ezentúl a magyar nyelvet lógja hasz-
nálni a templomi szertartások alkal-
mával. Dr. Cieatrieis Lajos alispán, aki-
nek elévülhet len érdeme, hogy a görög 
keleti egyház litluirgiaí nyelve magyar 
lett, az egyház részére már be is sze-
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rezte a magyar nyelvű szertartási köny-
veket. A másik fontos tárgy az volt, 
hogy — tekintettel a takarmány hiányra 
— a közigazgatási bizottság felkéri a ke-
reskedelmi kormányt, hogy a takar-
mányneműek vasúti szállítására olcsóbb 
dijakat állapítson meg. 

— Augusztus 13. Szomorú emlékű nap-
nak évfordulójára virradtunk ! 181!) augusz-
tus 13 napjának ötvenkilencedik évforduló-
jához. Annyi dicsőség, annyi reménység fosz-
lott szét ott a világosi síkon, amikor a ma-
gyar szabadságért küzdők tábora lerakta 
fegyvereit. Szép idők, nagy idők gyászos em-
léke, amelyhez oda fűződik a gyanú árnya : 
árulás, Hosszú ötvenkilenc esztendő múlott 
el azóta, hogy megtörtént a gyásznap s a 
gyanú azóta ott él a magyar nép lelkében 
szinte kiirthatatlanul. Pedig hál magvarok 
voltunk akkor is. Széthutas, vetélkedés, két 
nagy hatalom háromszoros túlereje állott 
velünk szemben. Vajon leheletl-é győzni 
. . . Nem. ¡Sok szomorú napunk van. Egyik 
legszomorúbb augusztus 13-adika. 

— Sajtópöi ünk. Valami nyilatkozatféle 
latolt napvilágot az »A. E,« keddi számában 
amelyből azt az értesülést nyerjük, hogy az 

Alföldi Ellenzék« doktora megindította la-
punk felelős szerkesztője ellen a sajlópört. 
Ezt a dolgot örömmel tudomásul vesszük, 
csak azon óhajtásunkat juttatjuk kifejezésre, 
hogy az »Alföldi Ellenzék doktora engedje 
meg felelős szerkesztőnknek a bizonyítást, 
Egyébként kijelentjük, hogy mi nem csiná-
lunk Világost. Nem rakjuk le a fegyvereket. 
Sőt ha őszülünk akkor sem fogunk hajrege-
nerátort használni, és a fejűnket sem 
nyomja a bú ! 

Temetés. A hirtelen elhunyt ifjú 
tíeraáíit Elek kereskedői hétfőn délután te-
mették el nagy részvél mellett. Az egyházi 
beszédet nt. Petrovits Soma ág. evangélikus 
esperes tartotta, a sírnál pedig (rúl/y Sándor, 
lapunk felelős szerkesztője mondott búcsú 
bes édet a jóbarálok asztaltársasága nevében. 

Betegsegély és baleset-kárpótlások 
kifizetése a postatakarék utján. A hivatalos 
lap keddi száma a kereskedelmi miniszter-
nek egy rendeletét közli, amelyben az iránt 
intézkedik, hogv az országos munkasheleg-
segitő pénztár azokat a járandóságokat, me-
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lyeket a biztosítottaknak fizetni tartozik, a 
postatakarékpénztár utján, csekk alakjában 
teljesítse Ezek a csekkek »visszavonásáig« 
szölanak, azaz a járandóságokat uj utalvá-
nyozás nélkül is mindpn hónap elsején ki-
fiizeli a posta, mig ellenkező utasítást nem 
kap a betegsegítő pénztártól. A pénz fölvé-
teléhez szükséges munkaképtelenségi vagy 
életbenléti bizonyítványt a községi elöljáró-
ság fogják kiállítani. 

- A tiszai rakodó vasút. A tiszai ra-
kodó vasúti vágány, melyet a Csongrád s/.en-
tes—orúsházi vasúttársaság ép í t t e te t t , végle-
gesen elkészült. A szárnyvonalat augusztus 
21-ikén adják át a közforgalomnak. 

- Állategészségügyi körzetek. Szentes 
város évekkel ezelőtt szabályrendeletet alko-
tott az állategészségügyi körzetek felállítása 
iránt. A szabályrendelet jóváhagyás végett a 
minisztériumhoz terjesztetett fel. A miniszter 
azonban évek lefolyása után sem erősítette 
meg a szabályrendeletet. A vármegye köz-
igazgatási bizottsága hétfői ülésén elhala-
rozta, hogy a szabályrendelet jóváhagyása 
iránt felterjesztési intéz a kormányhoz. 

- Népünnepély Csongrádon. A csong-
rádi keresztény fogyasztási szövetkezet sze-
mélyzete folyó hó 15-ikéu, vagyis nagybol-
dogasszonv napján nagyszabású népünne-
pélyt rendez a csongrádi népkertben. A nép-
ünnepély délután 3 órakor veszi kezdetét s 
azon a szent sí első magyar zenekar fog köz-
r működni. A műsorból azt látjuk, hogy a 
rendező bizottság mindent elkövet a közön-
ség szórakoztatatasara. A népünnepélyen lesz 
nemzetközi galambposta, szépségverseny tom-
bola, kabarét előadás, táncverseny, slb. Este 
nagyszerű tűzijáték rendeztetik. A népünne-
pélyt táncmulatság rekeszti be. Bizonyára 
Szentesről is többen átrándiiln ik Csongrádra 
hogy kivegyék részüket e nagyszerű népün-
nepély által nyújtandó vigalomból. 

- A kontár építőiparosok büntetése. 
Az építőiparban megszokott módja a kon-
tárkodásnak, hogy a kisebb képesítésű kő-
inűvcf vagy építőmester oly építkezésekre 
is vállalkozik, melyekhez magasabb képe>i-
tést kíván a törvény. Az építési engedélyt 
ennélfogva ugy szerzik meg, hogy okleveles 
építésszel íratják alá a tervrajzot. A keres-
kedelmi miniszter most egy előfordult konk-
rét esetből kifolyólag kimondotta, hogy az 
az építész, aki nevét odakölcsöuzi egy kisebb 
képesítésű építőmesternek, mint bűnsegéd 

kettőt kanyarodott s néhány perc múlva j 
megállott a C.sórbav kastély rácsos kerítése ' 
előtt. 

Szenljóby idegenül nézett szél. Majd 
rövidebbre fogta a kantárt és az ostorával j 
nagyot húzott a lő büszkén ívelt nyakára. 
Amorette fölágaskodott. 

E pillanatban halk sikoly hangzott a j 
kastély erkélyéről. 

Szenljóby csodálatos ügyességgel meg-
fékezte a paripát s azutan kíváncsi szemmel j 
nézett fel az erkélyre. Egy fekete csipke 
ruha Uint el az erkély ajtajában. 

Ideje sem volt gondolkozni azon, hogy 
kinek az ajkain rebbent el az aggódó si-
kolylás, amikor megnyílt a kertajtó és egy 
inas lépett ki rajla. 

— A méltóságos asszony kéreti a nagy-
ságos ural, lessék vigyázni azzal a lóval, 
mert nagyon szeszélyes és szilaj. 

Szenljóby leszállt a lóról. 
Mond meg ő méltóságának, hogy 

köszönöm a figyelmeztetést. Aggodalma mé-
lyen meghatott. 

Azzal kantáron fogla a loval s elve-
zette az országútig, olt felüli ra és hazalo-
vagolt. 

M.isnap reggel ujra nyeregbe nil. Kzul-
tal szabadjam engedle a loval. Menjen, a 
merre akar. Ö maga cigarettára gyújtott és 

elmerült gondolataiban. Egyszerre fölpillan-
tott. Amorette szintén csak ott állott a a 
Csorbay kastély kapuja előtt. Közel a kapu-
hoz, kényelmes zsölyében gyászruhás fiatal 
nő ült és olvasott A lódobogásra felriad. 
Szenljóby leggroll a nyeregből, megkötötte 
a lovat és hirtelen elhatározással belépett a 
kapun. 

Szenljóby vagyok — mondá, mi-
közben szemei gyönyörűséggel tapadtak a 
szép asszony arcára. Önhibámon kívül zava-
rom. Amorette az oka. Mindig idehoz, erre 
a helyre. Különben pedig megakarom kö-
szönni aggódó gondoskodását. Ez az állat 
csakugyan kissé vad, de remélem, hogy idő-
vel megfékezem. 

A bárónő mosolygott. 
Amikor óvtam tőle, csak emberi köte-

lességet teljesítettem. Hiszen tudja talán, mi-
lyen szerencsétlenséget idézten! fel . . . 

— Tudom, hallottam. 
— És ön nem félti az életét ? 
— Erre a kérdésre nem tudok felelni, 

meri még sohasem gondolkoztam rajta. 
A válasz kissé szentimentálisan hang-

zóit, de gyöngéd mosolyt csalt a báróné 
ajakára. 

Amorette azonlul is, csaknem naponta 
a kastély felé vitte a gazdáját. Szenljóby 
lii nem is lát la mindig a bárónét, beérte 
azzal, hogy egy-egy méla pillantást vetett 

a lefüggönyözött ablakokra, amelyek között 
egy karcsú nőalak körvonalai rajzolódtak 

Amikor a gyászév letelt, a báróné egy 
napon így szólt : 

ön javilhallan, Szenljóby. 
— Miért báróné ' 

Hat azt akarja, hogy önnel i» baj 
essék '? 

— Amorettet gondolja ' 
Azt 

— Ha parancsolja, nem ülök rá többe 
Nincs jogom hozza, hogy önnek 

parancsoljak ' 
A világ legboldogabb embere lennék 

ha ehhez joga volna. 
A báróné az ajkahoz telte a mutató-

ujját. 
Nos hát ' parancsolom! 

Szenljóby magához vonta a szép asz-
szonyt. 

£s mi lesz. Amoretlel'.' 
Visszavezetjük szépen az isztállöba. 

Idővel talán kocsiba lógjuk. 
Neki kell bennünket az esküvőre 

vinni. Hiszen nélküle sohasem találkoztunk 
volna . . . 
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ép ugy büntetendő, mint az az építőiparos, 
aki alacsony qualifíkációja dacára magas 
építkezést vállal s ezáltal mint tettes az 1884. 
évi XVII. t.-c. szakasza szerint rovandó meg 
büntetéssel. 

— Hir az pesti útrú. Sok Ivó egésségöt 
és hasolló Ivókat kévánok, továbbá hogy 
szörüncsésen mögérkeztünk én is mög az 
Durhiuts sógor is, hogy a zipar ifnyak urak-
nak bószerözzük ill pestőn aliun ipeg most 
is vásár vau a Zistvány napi nacécójukhon 
ami kő, oszt ho_;y a lyövő csütörtökön lösz 
a zünnepély, hát sijetni is kő a vásárolással, 
csak az a baj hogy a sógorra mán alig bír-
juk vinni ideoda amiket mögvöttünk, pejig 
még sok mindönt kő vönní olyant is amivé 
mulatunk, mög olyant is ami ajándék lösz 
annak aki mögérdemli, — mög haggatluk az 
bécsi daráidul is, ögye mög a lene aki gyün 
az ünnepre, ezök tudhatnak osztán innva 
mer minnek igön akamatos lyó torka vau, 
de lösz is mit mer liorsós sógor is ki tösz 
inagájér, igaz hogy azt is kilös/.i aki garáz-
dákodik. A kinyai ur is e gyün akinek olyan 
kocsija van amivé a vasúttú a gyüvő Isütör-
lökön délután gyün be fél 3-romkó, hogy se 
gőz nem taszítja, se motorla nem szus/.og-
tati mégis gyün, beszélünk az muszka úrra 
is, de se én se a sógor nem érlöttük, ugy 
tött mintha nyarvékóna, a kezive mög Ini-
donádzott, mög is kapkoltuk vóna a sógorra 
ha a zajra oda nem gyütlek vóna az röndér 
urak, oszt hogy a sok batyut látták nálunk, 
hát evittek az kapitányságból ögye mög a 
fene, mely hoz hasolló lyókat kívánok Güre 
Gábor biró űr. Igazis: Mivé kibékült velünk 
az főkapitán úr, ögye mög a fene, inog mink 
is megbékülünk az muszka úrra, oszt most 
mán elis gyün ű is aszondi, ha nem bántyuk, 
hát még vöttünk lánypihonyokal, lő fút bé-
kákat, mög tfizkényókat auiibiil mint 111011-
tam a gyüvő szördán esle is eresztünk, de 
hát még csütörtökön. 

Váltópénz forgalom. A hivatalos lap-
ban kedden számol be az állami számvevő-
szék az 11108. évi második negyed végéig 
vert, forgalomln boasátott és készletben ma-
radt fémváltópénz állományáról. Eszerint, 
most forgalomban van 44419H1 darb, otko-
ronás, 600:t7:i:U) darab egy koronás, 011)09084 
darab busz filléres, 72051117 tiztilléres 
:tl;>55ÍK)77 kéttiilléres és 77511218 egyfiilléres' 

Szőlővenyige lopás tnezörendöri 
kihágás. Felmerüli esetből kifolyólag a mi-
nisztertanács elvi jelentőségű határozatként 
kimondotta, hogy a tiO koronán aluli értékű 
és a mezőn kévébe rágott szőlővenyige el-
lopása mezőrendőri kihágást képez és elbí-
rálása a kózigazgatasi hatóságok hatáskö-
rébe tartozik. 

Tűz a tanyák közt. Megint tűz volt 
a tanyák közölt. Ezúttal Halász Szabó Imre 
nagytőkéi tanyáján gyuladt ki ismeretlen ok-
ból négy kocsira való széna. A kár nem té-
rül meg, miután a tönkrement takarmány 
nem volt biztosítva. 

A temető tolvaja, az utóbbi idők-
ben sűrűn előfordult, hogy a református 
középső temelőbelí virágokat a sírról lelop-
kodtak A temelőcsősznek hosszas leselke-
dés után sikerüli megállapítani, hogy a vi-
rágtoivajlásokat Gombási Vilma követi el. A 
temető tolvaja ellen a bűnügyi eljárás fo-
lyamatban van. 

Hány fegyver van Szentesen. A 
helybeli magvar királyi adóhivatal kimutatá-
sából tudatja, hogy Szeules-n 101 darab 
egycsövű és 2it darab kétcsövű vadászfegy-
ver forog kézen A fegyverek után 1001 ko-
ron:» fegyveradó van kiróva. 

Tisztviselők szabadságon, H.ró Pál 
központi kiadó és .Sánthu János írnok egész-
ségük helyreállittása végeit I 1 heti szabad-
sagot kérnek. A közgyűlés bizonyara még i s 
adja. 

Ellopott fegyver. Pupp János gádo-
rod illetőségű cseléd ellen bűnvádi feljelen-
tés tétetett, mert /.a kos László lörgópíszto-
lyát ellopta. A rendőrség a bűnügyi eljárást 
megindította. 

Nagy petek a kísérben Nagy peték volt 
tegnapelőtt a kísérben. Puszii Tóth Mátyás 
Bus.i János és özvegy Busa Jánosáé kaplak 
hajba. A petekben tevékeny részt vett Busa 
János ökle és özvegy Husáné nyelve, liusa 
János nem sajnálla az. ütlegekel Puszii Tólh 
Mátyástól. Hiisané pedig a nyelvével cjlett 
Milvos sérülésekel Puszii l óth Mátyás hccsii-
letéu. Paszli Tóth Mátyás testi sértés és be-
csületsértés miatt teli bűnvádi feljelentést 
bantalmaioi ellen. 

— Jószágbetegség. Csanytelek község-
ben a sertés orbánc betegség fellépett. A ha-
lóság mindent el követ, hogy a veszedelmes 
betegség tovább ne terjedjen. 

— Vásárok a szomszédban. A nyári 
országos vásár Szegváron augusztus 15, 10 
és 17-én, Kunszentmártonbau pedig augusz-
tus 10-án tarlatik meg. Vés/mentes helyről 
bármiféle jószág felhajiható ezen vásárokra. 

Szerkesztői üzenet. 
Érdeklődőknek. Örömmel olvassuk le-

velűkből, hogy sem anyagi gond, sem lelki 
fájdalom nem gyötri önöket s összes bajuk 
csak az, hogy ifjan meggyürődík az arcuk. 
Ez ellen legbiztosabb szer, ha legyalúl-
tatják az arcukat. Hz ugyan »talán« fájdal-
mas kúra. A másik szer — mint azt a hir-
detések közölt nem olvashatják — a liliom 
(gyökér) arckrém, amelyet az Alföldi Ellen-
zék doktora sikeresen használ, aki ép e kúra 
folytán igen szép fiú. Van aki ezt nem tudja 
Szentesen V 

Bene István úrnak Helyben. Tudomá-
sára hozzuk, hogy a Jelenti Sándor-féle bor-
mérő üzlet a céhház mellett legközelebb 
megnyílik. 

A végrehajtási novella ellen. 
Egyre tobb helyen és egyre szélesebb 

körben folynak le kereskedők és iparosok 
amaz értekezletei, melyek tárgyát a végrehaj-
tási novella káros következményei ellen való 
védekezés képezi Némely értekezlet megelég-
szik annak kimondásával, hogy az áruk hite-
lezése tekintetében fokozottabb elővigyazat 
gyakorlando, mas értekezletek ellenben szük-
ségesnek tartjak az áruhitelezések teljes be-
szüntetésének, a mar fem.alló követelések 
lögtónös rendezésének kimondását. Az utóbbi 
álláspontot egyaltalan nem helyeseljük, kü-
lönösen nem helyeseljük azt, hogy az áruhi-
telt élvező fogyasztók tartozásaik rögtönös 
rendezésére szoritlasanak. 

A végrehajtási rendelet még nem léte-
tett közzé, nem tudjuk tehát, hogy a vesze-
delmes törvény mikor lép éleibe, tehál mar 
ezen okból is legalabh is idő előtt és elliir-
lelenkedeltt dolog a hitelt élvező fogyasztók 
zaklatasa, annyival inkább mert túlnyomóan 
lejárt követeléseknek lévén minősíthetők, ez-
rekre uiiut ilyenekre nézve egy évig a régi 
végrehajtási törvény határozmányai hata-
lyosak. 

De van a kérdésnek megszívlelendő má-
sik oldala is Az olyan adós, akinek végre-
hajtás alá vonható vagyona* nincs, uiég ke-
vésbbé lesz hajlandó fizetni akkor, ha az 
aruhitelezők — esetleg szóbeli megallapoda-
sok vagy eddig fennállott szokások ellénére 
is rogtónos fizetést követelnek. Ellenben 
a kíméletes eljárás azon adosok nagy részé-
ben is felébreszti a kötelesség érzetét, akiknek 
a végrehajtástól nincs okuk félni, ezek meg-
gondoljak azt, hogy áruhitelre a jövőben is 
rászorulnák, minél fogva igyekeznek hitelü-
ket fenlartani. 

Vegyék tigyelembe a hitelezők azt is, 
hogy a védekezés leien miként jaruak el a 
vidéki pénzintézetek. Ezek, tudva az, hogy 
adósaik egysserre való megrohanasa orszá-
gos katasztrófái id /ne elo, a kivételesség 
tereie léptek s a többek kozt az úgynevezett 
lorleszteses váltók tekintetében adósaiknak 
a törlesztéshez való jogai továbbra is fenn-
tartottak, ezt a jo példát kell követni a ke-
reskedőknek is. 

Az áruhitel leljes beszüntetése targya-
ltait hozott hatarozalukat sem helyeselhet-
jük. .Áruhitelre ugy a kereskedőnek és ipa-
rosnak, valamint a fogyasztónak szüksége 
van, hiteiszervezetünket még a novella karos 
halasai okából sem gyúrhatjuk al egyszerre 
masra, le^leljebb lehat az óvatosságot s az 
áruhitel szertelenségétől való tartózkodást 
lehet ajánlani, de azt sem ugy, hogy mosl 
uiar a kereskedők azoktól is tagadjak meg 
az áruhitelt, kik elégséges fedezettet rendel-
keznek s jó llzetők. 

Általában pedig ajánljuk, hogv olvas-
sák el figyelemmel kereskedőink ezt a félel-
metes novellát, lla ezl kellő higgadtsággal 
megteszik rá fognak jönni arra, hogy bár -
tagadhatatlant! sok félszeg intézkedési tar-
talmaz ez. — mégst in oly félelmetes és nem 
annyira rouibolo hatasti, mint azi a publi-
kálás előli, a zűrzavaros országgyűlési tar-
gyalas során sokan bitlék 

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

l F o l y t a t á s > 

— Most pedig, — mondá Kelendi, — 
felelni fogok anyám kérdésére. Legyen egész 
nyugodl, nem lesz semmi különös baj az 
ellenzés miatt. 

Margit boldogan mosolygott e szavak 
hallattára, a gróf pedig folytatta: 

Egyetlen egy akadály van még. De 
ez is elfog múlni, — az öcsém házassági 
kérdése. Ezzel elbeszélt az Islván házasságá-
ról és őszintén megmodta, hogy addig nem 
tarthat esküvőt Ő, inig a fiatalabb gróf meg 
nem esküdött. Ha az elvette a vagyontalan 
leányt, akkor nem lehet szó az ő választása 
ellen sem. 

Az asszony nagyon megnyugodott abban 
hogy a másik gróf is éppen olyan vagyon-
nal nem rendelkező feleséget vesz, mint 
Kázmér. Ebben némi biztosítékot látott, hogy 
a házasság valóban létre jön. Most már va-
lóban örvendett, hogy kérdést intézett a gróf-
hoz, mert így a lelkéből minden aggály el-
múlt. 

Kázmér gróf is nagyon szerette az asz-
szony kérdését, mert így legkönyebben elin-
tézhette azt a dolgol, amelyet szintén nagyon 
fontosnak tartott: az anyagi kérdés volt ez. 
Tudta hogy Pappné és a leánya az özvegy 
nyugdijából élnek. - v 

Azt is tudta, hogy az elég kevés. Azzal 
i is tisztában volt hogy Margittal ő nem es-
I küdhel meg hamarosan. Mivel ő a leányt le-
| kötötte a saját számára, ugy gondolta helyes-

nek, ha az élet módjáról is ő gondoskodik. 
Így azlán Pappnéval abban állapodott meg 
hogy a leány teljesen az ő gondját képezze 
ezentúl. 

Ezzel azt is elérni vélte, hogy ha a vá-
rás hosszú volna is az anya nem bonthalja 
fel az eljegyzést. 

Nagyon meg volt a gróf elégedve min-
dennel és liz napot töltött Pesten. Azután 
haza utazott a szüleihez, természetesen a jegy-
gyűrű gondosan el volt már rejtve és nem 
árulta el egy szóval sem, hogy ő is vőlegény. 
Beszámolt hűségesen a Géresen történtekkel. 
Eldicsérte a szép menyaszonyt Azután pedig 
megírta a levelet az öcscséuek, melyet az 
mar oly nagyon vart és titkon azon tűnődött: 
hogyan is találna okot arra, hogy a meny-
asszonyai Margitot ujru lathassa! 

XX. 
Szép egyetértésben volt a Gelléri csa-

lad midőn az eljegyzés utau a kel gróf el-
hagyta a házal, Gellériné mindenek előtt u 
legkedvesebb, szeretetteljesebb hangon aludni 

j kulde Adélt. 
— Menj édesein. Mouda megcsókolva a 

homlokát. Már igen késő van. Jo lesz nyu-
galomra térned, 

Gelléri osztotta a felesége nézetét és 
! így Adél elbúcsúzván nyugalomra tért. Nem 
\ volt almos és még, a szobájában, jo sokáig 
' ábrándozott. Megvalósult a fényes remény. 
I Ebben a boldogságban elfeledte Hollót. Nem 
1 jutott eszébe sem. Nem gondolt senkire és 

semmire, csak az a tudat töllolte most be 
lelkét Grófné leszek! Méltóságos asszony! 

Nem sokara az egész haz elcsendese-
dett. Gelléri ur a lulboldog upa mélységes 
alomba merüli. Csend volt mindenütt. 

Egyszerre felnyílt a hálószoba ajtaja és 
1 Gellériné a lia szobajabu sieted. 

Kálmán varia. 
Alig vártam, hogy beszélhessek veled ! 

1 Ez volt az asszony első szava ainiul be-
léped. 

Kálmán mélyen sóhajtott. 
Ennél keseiubb n.tponi nem sok 

volt még! 
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Oh I Istenem! 
Az asszony szinte indulatosan suttogott: 
— Ma utáltam meg végleg apádat! Oh 

gr ezt a lányt is mily végtelen gyűlölöm! Mily 
gonosz két emberi lény ! 

A Üu csillapította: 
— Ne haragudj mama! ügy sem lesz a 

házasságból semmi! 
— Nem lesz! Nem is engedem! De az. 

a szegény Kinő! Menybéli Isten! Milyen es-
télye és éjszakálya van annak most! — 
Mikor láttad utoljára ? 

— Nem láttam mióta az Adél eljegyzé-
sét megtudt'un. Akkgr igen jó hangulatban 
volt. Kihitte szegény, hogy Adél nagyon saj-
nálja a történteket, és hogy az éjjeli zene 
egészen megváltoztatta. Heinéit újra, Most 
már nem fog hinni nekem, se! Azt hiszi, 
hogy én is csaló és hazug vagyok! Ezzel 
keserűen a földre dobta a cigarettáját. 

( F o l y f . köv.) 

közgazdaság 
Piaci árak: 

Buza nunja 11» Irt. 10-00 kr. 
Buza üszögös 11 frt. D frt. .">0 kr. 
Árpa ramja 7 frt. H> —:«> kr. 
Zab miuja 7 frt. 5t>—70 kr. 
Kukorica mmja 8 frt.. 8 frt. 20 kr. 
Sertés kilója (»1 (»3 kr. 
Szalonna 75-80 kr. 

Lapkiadó: Gálfy Sándor. 

Laptulajdonos: Vajda B. utóda. 
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^ műszaki Vállalkozó. ^ 

SZENTES ZZZ 
1. K. B á r ó M a r u c k t r u. 1. sz . Nagy Ferenc ház 

Elvállal : viltamostelep berendezé-
seket, vezeték szereléseket, javítá-
sokat, csengő berendezéseket és 
javításokat: ártézi kutak fúrását, 
vízvezeték, fürdő szoba berende-
zéseket, vízvezeték javításokat, sze-
tt relésckct. 

A végzett munkálatok helyességé-
ért, szakszerű elkészítéséért szavatol. 

VJ kr • Jutányos o lcsó árak- • 
%J I I 

niciött 

személy-, jckalog- v. épites 

14 o í v s ö ii 
iránt intézkednék 

kérjen d í j ta lanul p r o s p e k t u s t . 

MELLEK L. EGYED 
BlinAPEST 

IX., I .ónya i -utca 7. 

Trleton-Interurban 
4T»—31 
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SZENTESI LAP 

Értesítés. 
Vau szerencsém a nagy érdemű közön-

ség szíves tudomására hozni, hogy a M. Kir. 
Technológiai Iparmúzeum tovább képző ci-
pész mester tanfolyamát jeles sikerrel elvé-
geztem, azon helyzetbe vagyok, hogy a leg-
kényesebb igényeknek is megtudok felelni 
elvállalok a legegyszerűbb munkáktól kezdve 
a legdivatosabb francia, angol, női és félti 
cipók, és csizmák, valamint beteg lábokra 
(ortopádiai) cipők elkészítését. 

Ugy szintén elvállalok szabni tanulni 
vágyókat, u. m. rajzolás, minta vágás, felső-
rész összeállítás, géptüzés, kaptafa alakítás, 
gipsz minta lenyomat és a bőr ismeret meg-
tanítására a legújabb módszer szerint. 

A midőn ezt a n. é. közönség tudomá-
sara adom, egyben pedig kérem szíves tá-
mogatásukat. 

Vagyok tisztelettel 
Kálmán Ferenc 

^ f>3. szám 

K o r s o s L u j o s 
ácsiparos egy liut lanoncznak azonnal felvesz. 

Lak; sa : Rákóczi Ferenc utca 5. szám. 

szabadalmazására vagy értékesítése előtt, 
ugy Magyarországon, mini bármely kül-

földi államban forduljon a 

„ S Z f l B f l b f l L H I ÚJSÁG" 
szerkesztőségéhez BUDAPEST, VII. ker 

Przsébet-körut 26 sz. 
Kérje a .Szabadalmi Újság" ingyen mutatványszámát 

S z u l i a i i l o * J ó % * c f ' i i c l 4 

A szentesi határban lévő 80 hold szántó 
földje 2 részletben is örök áron eladó. 
Kselleg több évre haszonbérbe kiadó . 
Értekezni lehel a tulajdonossal Kun- 1 

szentniártoni lakásán. 24—35 

r J a i l o l i 
Soós Józsefnek III. kerület 64 számú 

háza, mely korcsmának és bolt helyiségnek 
is alkalmas, kedvező fizetési feltételek mel-
leit eladó. — Értekezni lehet a helyszínen 

E l a i l o f ö l < l . 
Szabó Sándorné alsóréli I hold földje eladó. 

Értekezni lehet I. ker. Pintér utca 2 szám 

Kiadó szőlőtelep. 
A Kiskunhalasi határban, tran-

verzális műül mentén a várostól f> - (> 
kilométer távolságra, legkiválóbb faj-
szóllóvel és gyümölcsfákkal berende-
zed 15 kat. hold 

TERMO SZŐJ)TELEP « 
a szükséges épületekkel és minden 
hozzá tartozó szüretelő edényekkel ti. 
m. hordók, kádak, permetező és szőlő-
zuzó gépek, puttonok, kosarakkal együtt, 
igen kedvező f izetés i feltételek melleit 
terméssel yagv a nélkül is azonnal 
eladó. — Értekezni lehet e lap kiadó-
hivatalában. 

• r • van mutatva és be-
bizonyosodott tény, 

hogy a legjobban 
szerkesztett magyar 

újság az Egyetértés, 
mert 43 éves fenn-

állása óta megnyerte 
a magyar közönség 

bizalmát, jóindulatát 
és szeretetét. Az 

Egyetértés meg akar-
ja hálálni ezt a pél-

dátlanul álló nagy 
szeretetet és ugv a 

j külföldi nagy la-t n i n t p°k|,á| 
1 K * K K A V minden vasárnap 

egv magyar iro-
dalmi színvona-

lon álló gyönyö-
rűen illusztrált 

szépirodalmi la-
pot ad olvasói-

nak teljesen in-
gyen, anélkül, 

hogy az előlize-
tési árakat fele-

melné. Ki mint 

vet ugy arat, mondja 
a példaszó, a ki 

pedig ,»z Egyetér-
tésit' előfizet, az jól 

vetett és jól fog 
aratni. Az t|)fltÍrtÉS 

Vasarnapja az összes 
szépirodalmi lapok 

felett akként ural-
kodik, mint király 

a trónon, iro-
dalmi meglepetés 

m i n d e n szama, 
mert Magyarország, 

u g } 
a külföldi legak-

tuálisabh esemé-
meit gyönyörű fel-

dolgozásban mu-
latja be. Az Egyet-

értés az igazságot 
szolgálja. Jól in-

formáltsága lehe-
tővé teszi, hogy 

irányadó szerepel 
játszék a magyar 

közéletben. A lap 
közietszést 

arat mindenütt és na-
gyon b o l e s e n c s e -

lekszik, ha az 
Egyetértésre előfi-

zet. Előfizetési ára 
negyed évre 7 kor. 

fél évre I 1 korona, 
e g é s z évre 2«S kor 

Kerjen nujtalunywaniot! 




