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Vasárnapi munkaszünet 
és a pálinka. 

A minap említettük, hogy a kereske-
delmi kormány a vasárnapi munkaszü-
netre vonatkozó előadói tervezetet tanul-
mányozás végett megküldte Dr. Máté ¡fi] 
Ferenc polgármesternek is. 

Az előadói tervezet olyképpen ren-
delkezik, hogy azok az italmérések, ame-
lyckbnn az engedély szerint kizárólag ége-
tett szeszes italokat szabad kimérni, mun-
kaszüneti napokon csak reggel hal óratói 
délelőtt tiz óráig tarthatók nyitva. Amennyi-
ben pedig az italmérőnek bor, sör vagy 
inás ital kimérésére is van engedélye, üz-
letét munkaszünet i napokon d e l e l ő t ! ti/ j 

órán lul nyitva tar that ja ugyan, de a j 
megállapított időn kívül égetett szeszes 
italokat üzletében kimérni vagy árusi laui 
nem szabad. 

E szerint a falusi korcsmák, a népnek 
erkölcsi, anyagi és lesli megrontói legna-
gyobbrészt egész vasárnapon al nyitva 
lesznek, mert majd minden falusi korcsma 
pálinkamérés mellett bor- és sörmérésre 
is jogosilva van. Hogy hogyan fogják a 
korcsmárosok a (örvényt áthágni, vagyis 
bor mellett pálinkái is mérni, az igen 
egyszerű dolog. Ki fogja 15 000 faluban 
ellenőrizni, hogy a korcsmárosok bor mel-
lett pálinkát is mérnek-e? Iv/.t igazán 
szeretnénk tudn i ! 

Az uj lórvény százszorta rosszabb e 
tekintetben a régi vasárnapi uiunkaszü-
netről szóló törvénynél, meri a regi tör-
vény ezt m o n d j a : »Vasárnapokon, vala-
mint Szent István király napján, tnuil 
nemzeti ünnepen, a magyar szent korona 
országainak területen a/, ipar« munkának 
szünetelnie kell. 

Kivételi képez az üzleli helyiségek 
és berendezések t isztántartásához és hely-
reállításához szükséges munka. 

A korcsmai iparra sehol sem tesz 
a törvény kivételi. 

Az uj törvényjavaslat pedig expressis 
verbis veszi ki az általános szabály alól 
a korcsma ipari. Kitől fogva a korcsmáro-
sok mindenhol a törvényre hivatkozhat-
nak és t a r tha t ják nyitva korcsmáikat 
egész vasárnapon. Hogy sut tyoirban mér-
nek-e pálinkái is, melyik főszolgabíró, 
vagy városkapítáiiy lesz képes azt ellen-
őrizni ? 

Eddig az egyes vármegyék, törvény 
hatóságok, községek különböző szabály 
rendeletekkel korlátozták a vasárnapi 
korcsmarozásl , ezentúl ez mind megszű-
nik ; szabad a v á s á r ! 

Egyszóval az u j lörvényj ivaslatliil a 
helyzet a falvakon határozottan rosszab-
bodni fog és népünk még inkább az al-

koholizmus rabja lesz és még inkább há 
lójába kerül a nemzet és hazaellenes 
nemzetközi szocialisták falusi ágenseinek. 
Mert jegyezzék meg odafönn, minden fa-
lusi korcsmáros a nemzetközieknek egy 
egy vidéki agitátora. Mert csak igy megy 
a gse f t ! 

Pedig legalább ötven vármegye sza-
bályrendelete van a belügyminiszter elölt 
jóváhagyás végeit, melyben a korcsmák 
bezárása vasárnapra kövateltetik, Egész 
sereg kérvény fekszik a Ház asztalán e 
tárgyban. A nemzet legjobbjai, óriási tö-
mege nyilvánította akaratát , a nemzeti 
kormánynak tehát illenék a nemzeti aka-
ratot respektálni. 

Téglalelep és városházépités. 
Városi közgyűlés. 

A hétfői városi közgyűlésen meglát-
szott, hogy fontos kérdések kerülnek tár-
gyalásra. Az »érdeklődő* városatyák nagy-
számmal vollak jelen. A mikor azonban 
a téglalelep üzembe vélele és a vározház 
építésének kérdésében a döntés megtörtént 
azok a képviselők, a kit mindig szeretik 
hangoztatni, hogy a város érdekeit szivü-
kön viselik, ugy rohantak hazafelé, akár-
csak ostorral vágták volna őket. Pedig kár 
volt annyira sietni. A tárgysorozatban több 
fontos ügy is volt felvéve, a melyek szin-
tén megérdemelték volna, hogy azok fö-
lölt beható eszmecsere fejlődjék ki 

A város jóakarói azonban a többi 
ügyekkel mit sem törődtek. Bánják is ők 
akármit határoznak is az urambátyám kép-
viselők. A fő dolog az, hogy a városi tég-
lalelep üzembe hozatalát sikerüli elodázni 
és a városházépítését u j abb árlejtés mel-
lőzésével elhatározni. Ez a kél döntés bi-
zonyos egyéneknek sokat ér. Sietni kellelI 
tehát a »nagy áldomás« ivásra. 

Ho — hó ura im! — Kár volt ugy 
sietni! Önök nagyon is h a m a r ittak az 
el nem ejtett medve bőrére. Az a medve 
még él, sőt rohamosan távolodik azoktól, 
a kiknek annyira fáj érte a foguk. 

Az igaz, hogy a város jóakaróinak 
sikerült keresztülvinni, hogy a városi 
léglatelep egy időre ne vétessék üzembe és 
igy a vár. s és a közönség tovabbra is ki 
legyen téve a téglakartell zsákmányolásá-
sának. Ámde ennek a manővernek csak 
ideig-óráig örvendhetnek az érdekeltek. 
A képviselőtestület többsége hamarosan 
ál fog látni a szitán és a városi léglale-
lepel Szentes város és a közönség érde-
kében a közel jövőben üzembe fogja vé 
lelni. Akkor aztán majd leesik az álla 
azoknak, akik hélfön oly nagyon tudtak 
örvendeni a »fényes győzelem «-nek. 

I 
A második sikernek sem sokáig tap-

solnak azok, a kik keresztülhajszolták, 
hogy a városház építésére ne hirdettessék 
u j pályázat. 

Hibás eszű embernek tar t juk azt, a 
ki felteszi, hogy gróf Andrássy Gyula bel-
ügyminiszter e l tűr je az ő félre nem ért-
hető rendeletének a kiforgatását. 

Mert mit is mond a belügyminiszter 
a városház épilés ügyében kiadóit rende-
letében? Azt, hogy a városház építését 
400 ezer korona költséggel megengedi 
ugyan, csakhogy a városháza akként le-
gyen felépítve, a mint azl a képviselőtes-
tület 251/1907 szám alalt elhatározta. A 
miniszteri rendelet léhát előírja a nagy 
terem atápincézését, a központi fűtést , a 
vízvezetéket slb., a melyeket a hétfői köz-
gyűlés elinellőzöll. Pedig a városházának 
e fontos részei létesíthetők lellek volna, 
ha az építésre u j pályázat hirdettetik. 

Ma már nem tilók, hogy az építke-
zési anyag ára tetemesen lejebb szállott. 
A téglát jóval olcsóbban lehetett volna 
beszerezni a városi téglatelepen. Egyéb-
ként a 251/1907 számú határozat meg-
hozatalakor a legolcsóbb a jánla tnál 2 szá-
zalékkal magasabb árért lett a kőműves 
munka kiadva. A faanyag ára legalább 
15°/0-al szállt alább. A bádog is olcsóbb 
lett slb. De a munkabér is kevesebb, ha a 
városház építésére nem hét hónapol, ha-
nem legalább másfél évet enged a képvi-
selőtestület. Kölömben egy ilyen monumen-
tális épület felépítéséhez, ha attól szilárd-
ságot várunk, legalább másfél év szük-
séges. 

A hélföi közgyűlésen azonban a »vá-
ros jóakarói« mindezen körülményekkel 
számol nem velettek. Nekik sietnök kel-
lett a városház építéssel. Ök tudják miért. 
Szándékukat külömben csak is a tisztvi-
selők voksaival tudták elérni. Mert a győ-
zelem most már korántsem voll oly impozáns^ 
mint a mull évben, mert ezúttal több 
képviselőnek kinyílt & szeuie. 

A városház építéshez egyelőre még 
nem fognak hozzá. Lesznek elegen, akik a 
város érdekében megfellebbezik a hétfői 
határozatot . A belügyminiszter fogja tehát 
eldönteni, vá j jon lehet-e az ő rendeletét a 
valóságából kiforgatni s inegtürhető-e, 
hogy bizonyos körök a város pénzével 
ugy gazdálkodjanak, mint a Csáki szal-
májával ? 

A közgyűlés lefolyásáról a követke-
zőkben számolunk be : 

A gyűlés megnyitása utan elnöklő Dr 
Mátéffy Ferenez polgármester a minap el-
hunyt haliul Albert városi képviselőt paren-
tálja el. A közgyűlés az elhunyt képviselő 
emlékét jegyzőkönyvileg megörökíti, a csa-
ládhoz pedig részvétiratol Intéz. 

A polgármester bejelenti, hogy a tárgy-
sorozat kibocsájtása után két sürgős indít-
ványt kapott, az egyik a (iálfy Sándor indit-
vanya, mely arra vonatkozik, hogy a város 
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téglateMí^iáiftrtliiftt *ttatftdára vonatko/ó gaz-
dászaJ^.MY^liií,Váiamfoáz építésének kér-
dése előtti ^ y a U a s s ó k } ' a másik, melyet Dr 
Hercefhj h. a d o t t b o ' a 

rendőrtisztek e s : '< N . l ő r l e g é n y s é g a I I / M I I -
dzsicu'^íV' kíUjítiiflaiíséfv' A közgyűlés mind-
kélgji^TjJí^y^a^ ^egjelelő helyen való tár-

M> A BMahudbá'gon lévő Dr Tasnády Antal 
helyett az esetto^tf1 ügyészi teendők ellátására 
a köágyWN^Ütrtfhiiáry Ede ügyvédet kérte lel 

'''Ín^?nB('fíal)or kifogásolja, hogy szabad-
ságon lévő utászok a város részére díjazás 
melfett1 litWWiú javítottak. Kalpagos tanácsnok 
felvMAJjtaitfisa után azonban a közgyűlés jóvá-
h a ^ 4 a *l tanácsi intézkedést. Köblös Gábor 
az iránt is interpellált, hogy a városi tisztvi-
s e l ő a hivatalos órákat nem tartják he 
pontosan. A polgármester által adott válasz 
azonban tudomásul vétetett. 

Ez után következett a napirend. A jövő 
évi virílis névjegyzék összeállításával Magyar 
József h. polgármester elnöklete melleit 
Varga József és Soös Bálint képviselők bí-
zatlak meg. 

Az ipartestület kérelmére és a tanács 
javaslatara a képviselőtestület megalakította 
az ipari szakosztályi, melynek előadója az 
iparügyi tanácsnok lesz, tagjaivá pedig Benc 
István, Budai lános, Csuray Mihály, Dósai 
György, Füsti M. Ferenc, Ibolya János, Kiss 
Sándor. Bácz Zsigmond, Sarkadi Sz. Imre, 
Sándor Mátyás, ílj. Szalhmáry Pál és Zsoldos 
Ferenc (iparos) választatlak meg. 

A szegényügyi bizottságba Fekete De-
meter lemondása folytán egyhangúlag Gyu-
lai Bálint választatott'be. 

Ezután közelkezctt ¿rá//ySándor indít-
ványához képest a téglatelep üzembe véte-
lének tárgyalása. Kalpagos Sz. Imre tanács-
nok előbb röviden, majd Szeder János fel-
hívására teljes részletességgel adta elő az 
ügyet és azután előterjesztette a tanács azon 
javaslatát, hogy mondassék ki a házi keze-
lés elvben és utasittassék a tanács, hogy IH> 
napon belől terjesszen he részletes költség-
vetéseket. Előterjesztette továbbá a főjegyző-
nek a házi kezelés ellenes, továbbá a saját 
különvéleményét, mely szerint a házi keze-
lés már most mondassék ki és erre a célra 
68.000 koronái szavazzon meg a képviselő-
testület. Ez a javaslata e-vebbként a gazda-
sági szakosztálynak is. 

Bugyi Antal indokolja külön vélemé-
nyét. Szerinte egyetlen biztos támpont sin 
csen, amire támaszkodni lehetne. A szam-
adalok úgyszólván hasból vannak elővéve. 
Nyugodt lelki ismerettel egy fillért sem sza-
vazhat meg és kéri a közgyűlést mellőzze a 
gazdasági tanácsnok javaslatát. 

Kalpagos tanácsnok visszautasítja a 
főjegyző azon állítását, hogy az általa felho-
hozott számadatok hasból vannak előrántva. 
Javaslatát ajánlja elfogadásra. 

Balogh János mcleghangon kel védel-
mére a tégla telep üzembe vételének. Nem 
látja olyan ríkitóan feketének a helyzetet, 
mtnt azt a főjegyző megfestette. Javasolja 
hogy a közgyűlés bízza meg a tanácsot, hogy 
az üzembe helyezésre vonatkozó minden 
előirányzatot, szabálvzatot terjessze legrö-
videbb időn belől a közgyűlés elé. 

Fekete Márton hasonló szellemben szól. 
Javasolja hogv a tervezetek nyomassanak ki 
és oszlassanak szét. 

A közgyűlés Balogh János és Fekete 
Márton egyesitett javaslatát fogadta el naiiv 
szótöbbséggel. 

A városháza építés következett most. 
Bugyi Antal főjegyző ismertette az ügyel s 
elfogadásra ajánlotta az épitő bizóttsáu 
»megfejelt« indítványát. 

Csúcs Lajos és Füsti Volná i La lós uj 
árlejtés hirdetésére lesznek índilvanyt, :.%on 
okon, mert az árak olcsóbbsága b'iztosilj:. 
hogy a gőzfűtés és a vízvezeték is felszerel-
hető legyen. 

SZENTESI LAP 

Fekete Márton és Bánfalvi Lajos az 
építő bizottság javaslatát védelmezik. 

Szeder János a gazdasági udvari feltét-
len kihelyezendőnek találja. Vagy akarunk 

' valamit, vagy nem. Ha akarunk, akkor le-
gyen erőnk keresztül vinni; de ne állítsa-
nak meg utunkban. 

Köblös Gábor a Jurenák házban óhajtja 
elhelyezni a gazdasági udvart és a városhá-
zát a mai előfogatos udvar helyén felépíteni. 

A szavazás eredménye az lelt, hogy 03 
szóval, .">0 ellenében, tehát 11* szótöbbséggel 
a tanácsi javaslat fogadtatott el. 

Ezt az eredményt részben a tisztviselők 
voksainak, részben pedig annak köszönhetik 
az „érdekeltek ', mert több képviselő a sza-
vazástól tartózkodott. 

Ez után a tárgyalás folytalását a pol-
gármester délután 3 órára tűzte ki. 

Délután már nagyon kevesen jelentek 
meg a városatyák s igy a tárgyalás alá vett 
ügyeken könnyedén estek keresztül. A város 
javadalmi kezelésére készült szabályrende-
let tervezetet a közgyűlés elfogadta s ugyan-
akkor a helypénzszedők évi fizetését — sze-
inályenként — 120 koronával felemelte. 

A zsupszigeti városi földek eladása tár-
gyában kötött szerződés nem hagyatott jóvá. 

A többi apró földek eladására vonatkozó 
szerződések elfogadtatlak. Kivételt képezett 
a teliencsi és a tőkezugi földek adásvételi 
szerződése, mely azért nem hagyatott jóvá, 
miután a képviselők nem voltak kellő szám-
ban jelen. 

Elhatároztatott, hogy a vágóhídon lévő 
szín sertésvágás céljára atalakíltalik s kellő-
képpen felszereltetik. Minden levágott serlés 
után 50 fillér, üst használatért pedig 30 fillér 
díj fizetendő. 

A kültelki iskolák építést költségei ide-
iglenesen a város által kezelt alapítvánvi 
pénzekből fedeztetik. 

A vármegye törvényhatósági közgyűlése 
Schleier István volt adóügyi tanácsnok nyug-
díjaztatása érdekében a városi nyugdíj-
szabályrendelet bizonyos módosítását kí-
vánta, a képviselőtestület azonban a sza-
bályrendeletet nem változtatta meg. 

A csongrádmegyei gazdasagí egyesület 
azon kérelme, hogy a képviselőtestület 200 
koronát szavazzon meg a vasárnap megtar-
tóit csikódíjazásra, — el utasíttatott. Hason-
lóképpen eluttasitlatott Dunaháti M Fercncné 
volt menházi élelmező azon kérelme is, hogy 
a menházi élelmezési dijak visszamenőleg 
felemeltessenek. 

Veréb György bökényi csárda bérlővel 
kötött szerződés jövő év első napjától kez-
dődői cg felbontatott. 

A városi ügyviteli szabály rendelet ter-
vezel vita nélkül elfogadtatod. 

A kertészeti bizottság javaslalára a fel-
sőcsordajárás melled lévő vadasi földön 
szöllő iskola létesíttetik. 

Tudomásul véteted, hogy a Farkas-féle 
alapítványi föld évi 11)10 koronáért haszon-
bérbe adatott. 

Kste felé járt az idő, így a tárgysoro-
zatba felvett ügyek tárgyalása a jövő köz-
gyűlésre halasztatolt. 

Miután a képviselőtestület ehilasitolta 
dr. Herczegh h. főkapitány azon indítványát 
hogy a városi rendőrségi alkalmazottaival 
100 koronáért a dzsíudzsicura tanillassék, to-
vábbá néhány tisztviselő az általa kért 'sza-
badság idői megkapta, a gyűlést a polgár-
moster esti A óra után berekesztette. 

IJJDOiNSAtiOK. 
Szeretet . 

Próbál a lét. Külső fénye, 
melv rűl valót takar, vakil 

Hiába :i küzdés! Lelkem 
bele fárad inog a hit. 

Majd meg fényes délibábja 
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nem hogy jönne: fut előlem. — 
Tündér álom ébredése : 

csalódás lesz a reményem. 

A kétkedés, a csalódás 
engem azért meg nem törnek, 

Lelkem s lestem ellentál az 
őt ostromló rút erőknek. — 

Feltámad a szunnyadó hit, 
reményem is újra éled 

Feltámasztja, feléleszti 
- s örökké él, a szeretet. 

Zalotai. 

Tíz e s z t e n d ő . Szeptember 11l-
dikén, most tiz esztendeje, szörnyű 
hír járta be Magyarországol: a geníi 
ló partján egy az emberi érzésekből 
kivetkőzött gazember, valami Luccheni 
nevű olasz anarchista, leszúrta Magyar-
ország királynőjét, az angyali lelkű, 
jóságos fejedelemasszonyt: Erzsébetet. 
A nemzet mélységes gyászt öltött azok-
ban a napokban. Nem frázis az a mon-
dás, hogy egy volt a gyász a palotá-
ban és a kunyhóban. Tíz hosszú esz-
tendő futott el azóta. Ilyenkor ezen a 
gyászos napon vissza idézzük lelkünkbe 
annak a sokai szenvedett, bánatos fe-
jedelmi asszonynak emlékét, akit ugy 
hívtunk, hogy Magyarország nagy asz-
szonya, a Ilabsburgi királyok hitvesei 
közül az egyetlent, aki szerette a lo-
vagias magyar nemzetei. Őszinte igaz 
lélekkel szerette. A tíz éves év forduló 
alkalmából fényes ünnepség folvt le a 
fővárosban. Most szentelték föl a ma-
gyar főrangú asszonyok áldozatkézsé-
géből emelt „örök imádás" templomot, 
a mely a szerencsétlen sorsú király-
asszony örök emlékének vagyon szen-
telve. 

- A városok szövetsége. A rendezett 
tanácsú városok polgármesterei már koráb-
ban elhatározták, hogy egyöntetű eljárás vé-
gett az országos szövetséget megalakítják. A 
szövetség megalakult, sót a szövetség alap-
szabályait a belügyminiszter jóvá is hagyta. 
Az alapszabály egy példányát most küldte 
meg az országos szövetség vezetősége Szen-
tes város polgármesterének. A polgármes-
terek tudomásunk szerint — legközelebb 
Bpeslen meg is tartják az alakuló közgyűlést 
melynek megtörténte után a városok anyagi 
érdcKében megkezdik az egyöntetű akciót. 

- Felebbezés a városház építési ügy-
ben. A városi közgyűlési tudósításunkban 
részletesen van megírva a városház építés 
ügyben In »/.ott határozat. A határozattal na-
gyon sok képviselő nincs megelégedve és pé-
tiig azért, inert dacára annak, hogy az épí-
tési anyagok ara lejebb szállt, a közgyűlés a 
városház építésére nem kívánt uj árlejtést 
hirdetni. Az elégedetlen képviselők azt han-
goztatják, hogy a város anyagi érdekeire sé-
relmes határozatot - ha kell — a belügymi-
niszterhez is megfelebbezik. t'gv halljuk 
hogy a városházépítése ellen nemcsak egy 
<!<• több felebbezésl is fognak beadni. Ily kö-
rülmények között mostanában aligha lehet 
hozá fogni a városház építéséhez. 

- Szőlőbirtokosok figyelmébe. Az 1802 
¡•vi 15-ík I. c. 3-ik Ü-a alapján azon szőlő-
birtokosok, akik szeszes italok kimérése 
vagy kísmértékbeni elárusitásával nem fog 
lalkoznak, saját termésű boraikról a házi 
szükségletre szánt mennyiség után kedvez-
ményes adózásra vonatkozó igénye a szőlő-
l'irtos neve, lakhelye, házszáma, családtagok 
s/ama, szőlőbirtok terjedelme, holdakban, a 
hazi fogyasztásban felhaszitall bor évi alla-
gos mennyisége, a folyó évben remélhető 
termés, végre házi fogyasztásra és nagyban 
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való eladásra szánt borniennyisség, hektoli-
terekben ínég pár i.upig a városi hirdetési 
irodáhan bejelenthető. 

— üróf Lein ingen szobra. '1 örök becse 
község régebben elhatározta, hogy az aradi 
13 vértanú egyikének gróf Leiniugen 
Westerburg Karoly hoiivédtáhornokuak érc 

szobrot állittat. A szobor költségeit országos 
közadakozásból akarja összehozni. A szobor 
bizottság Szentes városi is felhívta adako-
zásra Bizonyosra vesszük, hogy a varos 
megfelelő összeggel járul a halhatatlan em-
lékű, vértanú halált szenvedett honvédtábor-
nok szobor költségéhez. 

A „Szentesi Lap44 naptára. Lapunk 
kiadóhivatala elhatározta, hogy egy terje-
delmes, változatos és gazdag szépirodalmi 
tartalmú naptárt ad ki a jövő esztendőre. A 
naptár több ezer példányban készül s annak 
tartalma egyaránt érdekelni fogja tigv a 
szentesi, rtiint a vidéki olvasó közönséget, 
A kiadóhivatal hirdetéseket is felvesz a nap-
tár részére, úgy helyből, mint vidékről. A 
hirdetési dijak a legmérsékeltebb árban (egész 
oldal 24 kor. féloldal 12 kor nevyed oldal 
H kor. nyolcad oldal ."> kor.) [vannak megál-
lapítva. Felhívjuk a gyógyszerész, a keres-
kedő és iparos urakat, hogy hirdetéseiket 
mielőbb leiadni szíveskedjenek. A hirdet ések 
gyűjtésével egyébként .'Xeum.inn Háhor urat 
is megbíztuk, a ki ez irányban személveseu 
fogja felkeresni azokat, akiknek a hirdetés 
előnyös lehel. 

Gúny-e, vagy hülyeség ? Az Alföldi 
Ellenzék vasárnapi, majd pedig a keddi szá-
mában Tjone bál. eim al.itt egy hirecske 
látott napvilágot. Abban a hirecskében az. 
vau irva, hogy a lolyó évben besorozott ke-
reskedő és iparos ifjúság lolyó hó l.i-ikán 
az ipartestület nagytermében iólékonycélu 
táncvigalmat rendez és a mulatság tiszta 
jövedelme az „elaggott iparos ifjak 
könyvtara javára- fordittatik. Az ,\i-
földi Ellenzék« tehát az iparos ifjak 
önképző korét ki akarta gúnyolni azzal az 
..elaggott" szóval. Miért ez. a gúnyolódás 
Talán még mindig kevesli azl áz összegei, a 
melyet évenként az ¡[»áros ifjak egyletétől 
különböző címeken alku nélkül be-
kússzál. Ez nem lehetetlen, mell nem csak a 
papzsák, hanem . . Megjegyezzük, hogy a 
laptárs gúnyolódását hülyének és ig\ nagyon 
hozzáillőnek tartjuk. 

Országos gyümölcs- és s/.őlökiálli-
tás Budapesten. Az Országos Magyar Kerlé-
•zeti Egyesület I. é. szeptember hó 27-től 
október l-ig bezárálag ő Nagyméltósága l)a 
rányí Ignacz dr. földmivelésügvi miniszter I r 
védősége alatt a városligeti nagy iparcsar-
nokban gyümölcsvásárral egybekötött orszá-
gos gyümölcs- és szőlőkiallitást rendez mely-
nek célja nemcsak a hazai gyümölcsterme-
lés emelése s a megfelelő gyümölcsfajták vi-
dékenként való rende/.ése, ismertetése, hanem 
az idén hazánk sok helyén mutatkozó gyü-
mölcstermés feleslegének értékesítése is f el-
hívjuk ennélfogva hazank gyümölcstermelőit, 

SZF.NTERI LAP 

szőlő birtokosait s konzervgyárosaít, hogy a 
feuli kiállításon a hazai termékek előnyös 
bemutatása érdekében annál tömegesebben 
s saját jól felfogott érdekükben vegyenek részt 
s gyümölcskészlet ükei mielőbb az Országos 
Magyar Kertészeti Egyesület titkárságánál 
(Koronaherceg utca Ki.) bejelentsék, ugyanott 
bejelentési iv s részletes program kapható. 

Nem tanulmanyos ember. A minap 
egy szegény ember uzt kérte a gazdasági 
tanácsnoktól, hogy engedje meg neki, hogy 
a cigányputrik közt lévő viskóját, mely a 
napokban leégett, felépíthesse. 

Ilyen engedélyi nem adhatok szólt a 
tanácsnok mert a kigyelmed háza a vá-
ros telkén áll, otl pedig eddig is engedély 
nélkül, lopva építettek házat és putrit. 

A szegény ember nagyot köhint, aztán 
illő tisztelettel igy szól: 

Megkövetem a tekintetes tanácsnok urat 
én lopva nem építhetek, mert nem vagyok 
se cigány, se tauulmáiiyos ember ! 

Ezen kijelentés után szomorúan elbal-
lagott. 

Aki a pulykába szerelmes. Különös 
ügyben folytai most nyomozást a rendőrség. 
Egy gazdaember ugyanis azzal vádolja meg a 
tőle megszököll cselédjét, hogy ez az ő puly-
káival szerelmi viszony! folytatott . . A 
gazda nem volt jelen u pásztorórákon, de 
tanúval akarja igazolni a gyalázatos szerelmi 
idillt. Ilogy hosszúmfive-e ez a vád, vagy 
pedig a valóságnak megfelel, azt a rendőri 
nyomozás fogja kideríteni. 

Szentesi vásár. Szentesen az őszi 
országos vásár szeptember 1!». 20 és 2l-én 
tartalik meg. Vészmenles helyről mindenféle 
jószág felhajtható 

Ellopott malac. Farkas Eugénia 
kisasszonyt a napokban károsodás érte, 
ugyanis nagy nyomási tanyájáról elloplak 
egy félesztendős malacot. A rendőrség a 
nyomozást megínditolta. 

A kis szökevény. Gágyot Dezső 12 
éves szentesi illetőségű árvagyeruickct a 
szegedi gyermekmenhely igazgatósága Makón 
helyezte el özvegy Csorba Bálintnénál. A 
gyermek azonban nevelő anyjától megszokod. 
A szegedi gyermekmenhely igazgatósága a 
kis szökevény tartózkodásának kipuhatolása 
iráni a szentesi rendőrségei is megkereste. 

A polgári leányiskola bevétele. A 
polgári leányiskola igazgatósága értesíti a 
városi, hogy szeptember első napjaiban az 
iskolai növendékek beiralásáért és tandíj 
címén 1171 k 10 lillérl szedett be. Ezt az 
összeget a kozpénzlárba be is szallitotta. 

Lopás a tanyán. A csendőrök por-
tyázás alkalmával tudomásul vették és a ren-
dőrségei is értesítették arról, hogy még a 
mull hónapban l'iti Imre donáli tanyájáról 
i ; darab csirke elveszeti Bizonyos, hogy a 
csibekel valaki ellopta. A rendőrség megin-
dította a nyomozási a tolvaj kéirekeritése 
iránt. 

3. oldal 

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

földi államban forduljon a 

„ S Z f l B f l b f l L n i ÚJSÁG'' 
szerkesztőségéhez BUDAPEST, VII. ker 

Erzsébet-körut 26 sz. 
Kérje a .Szabadalmi Újság" ingyen mulat ványszimát 

— Kacsák az utcán. A rendőrség a 
múltkoriban többeket megbüntetett azért, 
mert a baromfiakat az utcán legeltették. A 
büntetés ugv látszik nem használt, 
inert még mindig akadnak elegen, akik a 
kacsákat az utcai árkokban fürdetik. A ren-
dőrök mostanában vizsgálatot tartottak és 
több háztulajdonost jelenteitek föl, miután 
kacsáikat az utcán legeltetik, fürdetik. A bír-
ságolást aligha fogják elkerülni, mert a he-
lyettes főkapitány ur rettenetesen szigorú 
ember s az ilyenfajta ügyekben nem ismeri a 
tréfát. 

Iskolai könyvek félárban, szépen 
kijavítva, újonnan kötve Untenuüller Ernő 
könyvkereskedőnél kaphatók. Ne vásároljon 
addig sehol könyveket, míg t ntermüller ár-
jegyzékéi át nem nézte! Bajz füzet és Író-
szerei versenyen felül állanak, minőség es ár 
tekintetében Minden vásárló értékes és hasz-
nos ajándékban részesül. Untermüller 
könyvkereskedése a régi helyén, a Petőfi 
s/.álióban van. Tessék e cégre ügyelni, mivel 
inas papiros bolt is van a Petőfi-szálló 
épületében. 

Jószág betegség. Derekegyháza köz-
ségben a lépfene betegség fellépett. A ható-
ság a szükséges intézkedéseket megtette, 
nehogy ez a veszedelmes állati betegség 
tovább terjedjen. 

I roda lom. 
(*) A Vasárnapi Újság" szeptember ö-iki 

száma képei közt közli Lóezy Lajos, a föld-
tani intézel uj igazgatója arcképét, sorozatot 
a liumei biologiai állomásról, Arany János 
kedves pihenőhelyeit a Margitszigeten, a lon-
doni magyar kiállításon rendezett garden 
parti képeit, a Szent János kórház uj tüdő-
vészes barakkjait, a Kossuth Lajos-utcii rob-
banást slb. Szépirodalmi olvasmányok: kö-
peci Boöz I). Albert és llaraszthy Lajos verse 
Zsoldos László elbeszélése, Krúdv Gyula ere-
deli és Lcmailre franciából fordítod regénye. 
Egyéb közlemények Garay Ákos művészi 
rajza, Kossuth Lajos kiadatlan levelei lHIifí-
hól, egy magyar hölgy leírása a konstanti-
nápolyi török nők éleiéről, tárcacik a hétről s 
rendes heti rovatok Irodalom és művészet, 
Közintézetek egyletek. Sakkjáték, Képta-
lany Egyveleg slb «Vasárnapi tjság» előfize-
t é s i ára negyedévre négy korona, a »Világ-
krónika -val együtt négv korona K0 fillér. 
Megrendelhető a Vasárnapi t jság» kiadó-
hivatalában Budapest IV , Egyetem-utca 4.) 
sz. I'gyauilt megrendelhető a -Képes-Néplap» 
a legolcsóbb újság a magyar nép számára 
félévre két korona 10 fillér* 

A kis méltóságos asszony. 
- Regény. 

i Folytatás . » 

Mikor az orvos elment. Adél csendes 
hangon szólt az anyjához: 

Mama kérlek. Légy jó hivd be a 
papát. 

Gelléri azonnal olt volt, de a felesége 
nem ment be. 

Mit kívánsz tőlem édes kis lányom? 
kérdé gyöngéden. 

Papa mondja halk hangon Adél, 
éu meghalok. Érzem papa, hogy ma vagy 
holnap meghalok. 

BBfc* ' , Tüdőbetegségek, hurutok, siamár 
C / « - , / « V » köhögés, skrofulozis, influenza 7?nnhn" 

^ J ¥ ¥ ~ f l i £ W g ellen srámtalan tanár és orvos Állal naponta ajánlra » J f | M g [ g 
% J w m A & Minthogy értékieten utániatokat is kínainak, kérten Mlmlefüsoi 

•meli az étvágyat ét a testsúlyt, me^s?(Inteti a Koch. «radatl osomaffoUai K»pl»aKi onros» rendeletre • ryAgywertárakban 
" k m ^ s t . v ^ M ,.„-i r H o f r m a A D L a R o c h 6 & C i 0 ( B v A j 0 ) " 
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— Nem halsz meg édes gyermekem! 
— Tiltakozik a papa, és könyek hullanak a 
szemeiből. 

— Meghalok. - Mondja a leány újra. 
Hivd he a mamát is. 

Gelléri menni akart, de éppen akkor 
hívatlanul is belépett Gellériné és mit sem 
tudva a leány beszédéből, kedveskedve 
kérdé, nem volna-e terhére ha a vőlegénye 
pár percre meglátná. 

— Jöjjön, jöjjön, — feleli Adél. — 0 
vele is beszélnem kell. Hivd ide mama. 

Pár perc múlva Kelendi elszomorodva 
köszönté a menyasszonyát. A két napi be-
tegség nagyon meglátszott. 

— Nagyon jól vogy eljöttél István — 
szól gyönge hangon Adél. — Meghalok 
ugy is. 

— Milyen gondolat ez ? — kiált lel 
eliszonyodva a gróf. — Gogyan halnál 
meg ? 

— Nekem is azt mondta az elébb feleli 
könyek között az ügyvéd. 

Gellériné nem hitt a meghalásban. 
— Nem halsz meg, — mondja a lányá-

nak. — Nem aludtál két éjjel, az álmatlan-
ságban most képzelődsz. 

— Adél félve nézett rájuk. A nagy ki-
merültség képzelgővé tette, és azért foglal-
kozott a halál gondolatával, amelytől pedig 
nagyon iszonyodolt. Szinte jól eseti neki a 
vigasztalás. 

Beszéltek neki kedveskedve, és lassan-
ként elfeledte a gyötrő gondolatot, hogy 
Holló feleségül veszi Kovács Gizit. Igy azu-
tán megnyugodott kedélylyel — elaludt. 

Pár nap múlva nem volt ok az aggo-
dalmakra. Adél nem volt beteg. Nem volt 
szabad betegnek lennie, mert Kálmán is ér-
tesült a Holló és Kovács Gizi eljegyzéséről 
és gúnyosan mosolyogva súgta a húga 
fülébe : 

— Ne légy beteg, hiszen Kovács Gizi 
csak tekintetes asszony lesz! 

Ez a mondás halott. Adel leküzdötte 
fájdalmát, újra mosolygott. Azt mondta egész-
séges. Nincs semmi baj. Gelléri nagyon 
örült, a gróf boldog volt és arról kezdett 
beszélni a papával, mikor legyen az es-
küvő ? 

Én, — mondá a gróf — katona akarok 
maradni. A kaulió nem képez gondot, az 
apámnak van abban módja, hogy a szüksé-
ges pénzt a rendelkezésemre bocsássa. 

— És, — kérdé Gelléri, — az édes 
atyja hajlandó lesz erre ? 

— Kétségtelen! — viszonzá Kelendi. 
— Egyébbként, írok neki még ma, és addig 
niig az értesítése meg nem jön, nem bcszé 
lünk eskövőről. 

Kelendi meg is irta a levelet. Nelnmy 
nap múlva örömmel jelenthette Gellért-
nek : 

— Minden rendben van. Az apám nem 
ellenkezik. Most már csak az esküvő idejét 
kell megállapítanunk. 

Gelléri nem volt otthon és igy, csak 
Adél vehetett rész a megállapodásban, De-
cember elején lesz az esküvő, igy hatá-
roztak. 

Adél egy árnyalattal halványabb lett, de 
azután ismét mosolygott. 

Ernő nem szeret! Nekem már ugy 
sem lesz boldog az élelem! — Gondolta ke-
serűen. 

Gellériné komolyan, minden ellenvetés 
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Lapkiadó: Gálfy Sándor. 
Laptulajdonos: Vajda B. utóda. 
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Kistőkén lévő Fodor-féle 52 hold szán-

tóföld, örök áron eladó, v. bérbe adó. — Ér-
tekezni lehet Sarkadi N. Ferenccel III. t. 
183 sz. 
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Szentes vátos polgármesterétől 
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Figyelmeztetés. 
Tapasztaltatott, hogy a város területén 

házalók csempészett pálinkát árusítanak. 
Fclhivatik a közönség, hogy a város 

területén házaló pálinkaárusokat a fogyasz-
tási adóhivatalnál jelentse be s a pálinkát 
csak az esetben vásároljon, ha az illető elá-
rusítók a fogyasztási adóhivataltól árusítási 
engedély-jegygyei vannak ellátva és ezt fel-
mulatják, mert aki be nem adózod (csem-
pészett) pálinkái vásárol, szigorúan fog 
büntet telni. 

Szentesen, 1908. évi szeptember hó 9. 

dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester . 

nélkül megnyugodott 
Nem volt mit tennie. 

Pedig eleinte nem 
Holló megnősül. Meg 
őszintén. 

Nem bánom 
mit is beszélsz, Erin' 
azt a leányt. 

— Az eljegyzés megtörtént 
— Már eljegyzés is volt'?! 
— Igen. 

(Folyt, kflv.). 

i megállapodásban 

tudta elhinni, hogy 
is mondta a liának 

én Kálmán akár 
nem veszi teleségül 

Lakás kerestetik. 
A szentesi kerületi munkásbiztositó pénz-

tár hivatali helyisége részére keres A vagy 
1 világos szobából s lehetőleg a szolga ré-
szére egy szoba, konyha s mellékhelyiség-
ből álló lakást, több évre haszonbérbe, a 
központ közelében. 

Ajánlatok az évi bérösszeg megjelölésé-
vel, szeptember hó 12-én d. u. 5 óráig ad-
hatók be a ker. munkásbiztositó pénztár hi-
vatalánál. (Szűrszabó Nagy Imre u. 11 sz. a.) 

Eladd 
Haruckei 

egy teljesen uj ben-
zin motoros c sép lő 
garnitúra jutányos 
áron. Értekezni lehel 
Sima Andorral Br. 

utca 1. szám alatt. 

Eladó szőlőtelep. 
A Kiskunhalasi határban, tran-

verzál is műút mentén a várostól 5—6 
kilométer távolságra, legkiválóbb faj 
szőllővel és gyümölcsfákkal berende-
zel I 10 kat. hold 

« TERMŐ SZÓLÓTELEP X X 
a szükséges épületekkel és minden 
hozzá tartozó szüretelő edényekkel u. 
m. hordók, kádak, permetező és szőlő 
/m/a) gépek, puttonok, kosarakkal együtt, 
igen kedvező f izetési feltételek melleit 
terméssel vagy a nélkül is azonnal 
e ladó. — Értekezni lehet e lap kiadó-
hivatalában. 
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ZZZ S Z E N T E S = 
I. k. B á r ó M a r u c K c u. 1. sz. Nagy Ferenc ház 

Elvállal: villaiuostclep berendezé-
seket, vezeték szereléseket, javítá-
sokat, csengő berendezéseket és 
javításokat; ártézi kutak fúrását, 
vízvezeték, fürdő szoba berende-
zésekel, vízvezeték javításokat, sze-
8 relésekct. 

A végzett munkálatok helyességé-
éri, szakszerű elkészítéséért szavatol. 

U 
• Jutányos olcsóáraK. -

U mJ 
l l l a i l ó l i n x . 

Soós Józsefnek III. kerület 64 számú 
háza, mely korcsmának és bolt helyiségnek 
is alkalmas, kedvező fizetési fellételek mel-
lett eladó. Érlekezni lehel a helyszínen. 

K i a i l ó n z o I i a . 
Egy csinosan butorzott szoba azonnal kiadó. 

( un a kiadóhivatalban 

Eladó vendéglő. 
Közel a piactérhez egy jó forgalmú, csinos 
berendezésű, villányiival felszereli vendéglő 
házzal együtt eladó. Az épületben van két 
borozó helyiség, 4 szobás lakás, két pince, 
kuglizó, ártézi vízvezeték, megfelelő mel-

lékhelyiségek és külön baromfi udvar. 
C.im a kiadóhivatalban. 

N x a l M M l O N J Ó X N e f l l C k 

A szentesi halárban lévő 8(1 hold szántó-
földje 2 részletben is örök áron eladó. 
Esetleg több évre haszonbérbe kiadó. 
Értekezni lehet a tulajdonossal Kun-

szentmártoni lakásán. 31—35 
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