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Hirdetések árát , 
valamint nyílttéri közleményeket kiadóhivata 
lünk méret szerint a legjutányosabban számit. 

A betetjsegélyezö csődje. 
Beteg a betegsegélyzöpénztár. 

íme, amit előreláttunk — bekövetke-
ze t t ! A betegsegélyzőpériztárak múlt évi 
reorganizációja, melynek üdvösséges voltát 
síppal dobbal adták tud 'ul a világnak, 
nem vált be. Nem csak be nem vált, ha-
nem egyenesen és elhárít hatat lanul csődöt 
mondott . Akkora deficittel dolgozik, hogy 
a végzetes katasztrófától csak sürgős és 
alapos intézkedés mentheti meg. Nincs 
más hátra, mint visszatérni a régi rend-
szerhez, inely bevált, írely sem a mun-
kásnak, sem a munkaadónak nem okozott 
nagyobb anyagi gondokai, mely egyszerűbb 
adminisztráció melleit sokai löbb anyagi 
haszonnal já r az intézményre nézve és 
sokkal nagyobb előnyöket biztosit a ta-
goknak, mint a mai drága s löbb* kevésbbé 
a szocialálistak »'gy-egy vezéralakjával 
meghivatalnokositott pénztárak. 

Ha összehasonlí t juk a régi rendszer 
mellett fennállott betegsegélyezők 1907. 
első félévi működését a pénztár viszonyait 
az uj törvény szellemében vezetett inai 
pénztárak viszonyaival: szenzációs meg 
lepetésre bukkanunk Mert, uiig az 1907. 
évben a kiadások összegéből 65*6°/0 ju-
totl a betegek ápolására, addig 1908-bm 
csak f>4-«7o. 10 '2%-kal kevesebb, 
mint az előző esztendőben. Ez oly horri-
bilis különbség, auiely méltán kellhet fel-
tűnési, de egyszersmind azt a kérdést is 
provokálja, hogy mi e különbségnek az 
oka és hova lelt a 10 2l'/0-os különbözet? 

Egyszerű rá a lelelel: felemésztette 
az adminisztráció! Legalabb is nagyrés/-
ben ez, uiert az uj törvény a betegsegé-
lyezési hivatalok fenlarlására jóval maga-
sabb összeget fordít. Ez természetesen az 
ápolási költség rovására, tehát világosab-
ban mondva a szerencsétlen betegek ter-
hére megy, mert e 10 2%-o t ezektől a 
segélyre utallak orvosság- és beteg-járu-
lékaiból vonták le. Felemésztették a kü 
lÖnbózetet a megduplázott tisztviselői és 
orvosi fizetések. A felesleges állások fen-
tartása, aminők például a titkárságok, 
évenként 4—6000 korona költséggel. Kell e, 
szükséges-e ez a két három órai irodai 
munkála t elvégzéséhez? Bátran kimond-
hat juk , hogy nem. Hacsak azért nem, hogy 
az elvtárs urak kolomposainak egy kis 
szinekura álkiska jusson, nehogy éhen-
pusztuIjanak szegénykék. Mert a pártkassza 
tartalma, meg egyéb sápok már nem elég 
a inegél »lésre. Az csak bokk szivarra 
meg pezsgőre elég! . . . 

Ez azonban a kisebb baj volna! 
Nagyobb baj az, hogy bár a törvény 

egyesíti a munkásság minden rétegét, nem 
gondoskodott arról, hogy a napszámosok 
csekély járulékát valami módon arányosan 
pótolja a bevételekből s igy beállott az az 
előrelátható lény, hogy a kereskedők és 
iparosok betegsegélyezési kiadásai teteme-
sen növekedtek. 

De menjünk tovább, mert ez csak a 
bajok eleje. A törvény, mint ismeretes az 
egész munkásréteget kivétel nélkül egyesíti 
a belegsegélyezők keretében s e ténnyel a 
segélyre utaltak létszámát természetesen 
növelte. Nem gondoskodott azonban arról, 
hogy például a napszámosok csekély já-
ruléka, arányosan valahogyan pótollassék 
megfelelő bevételekkel, mert az átlagos 
bevétel fejenként az 1907. évben maga-
sabb!) volt, mint az 1908. évben. Előbbi-
ben 7 36 K , utóbbiban 6 82 K. Az iparos 
és kereskedők betegsegélyezési kiadásai 
jelentékenyen növekedtek és magasabbak, 
mint voltak a régi rendszer alapján. 

Fogyatékosak a kiadott rendelkezések, 
fogyatékos a törvény »> Eklatáns pMdája 
ennek a gyermekágyi segélynyújtás, amelyre 
semmi közelebbi megszorilás nincs, sőt a 
kérdés teljesen nyílva van hagyva. Ilyen 
fogyatékos s ugy orvosi, mint pénzügyi 
szempontból érthetetlen, hogy a bujakór 
és tuberkulózis gyógyítási költségei telje-
sen a betegsegél yezők terhére íródnak, 
holott főieg az előbbi kérdésnél első se-
gítő forrásul az ál lamkincstárnak kellene 
jelentkeznie a rendelkezésére álló országos 
betegápolási alap teljes bevételével. 

Hozzájárul az adminisztráció költsé-
geinek tetemes emelkedése, mely ép a 
nyomtalványkezelés miatt felesleges inun-
kat ró a hivatalnoki karra épugy, mint 
az iparosok és kereskedőkre. Betetőzi a 
bajt a jelenlegi kezelés anyagi oldala. 

Eddig minden munkaadó két száza-
lékkal járult a betegsegélyezés alapjához, 
ma 3°/0-kal, összegezve a kiadásokai, a 
kereskedők és ¡pirosok nehéz többlete 
5 0 7 0 - ° 3 volna, a paritás elvén. Ám nem 
igy áll a dolog! A betegsegélyezők nem-
csak a munkanapokat veszik a számítás 
alapjául, kanem a munkaszünetes napokat 
is és ha most e kiadásokat összegezzük, 
be kell látnunk, hogy a teheremelés 150% 
Kérdezzük, kivánatos-e ily körülmények 
között a betegsegélyezés mai törvények 
formáiba belenyugodni s ez esztelen mun-
kát tétlenül nézni. Nem! Sőt az ellenke-
zőjét minden eszközzel elő kell mozdítani. 

Itt az ideje, hogy ugy a kereskedők 
mint az iparosok fontolóra vegyék e le-
hetetlen állapotot és a törvény átdolgo-
zása mellett állási foglaljanak. Ezt kivánja 
az iparos és kereskedő világ anyagi érdeke 

flz én válaszom. 
Ki lehet a rágalmazó ? 

Álljon ki a sikra, ha mer! 
Az »Alföldi Ellenzék« folyó évi szep-

tember hó 15-én megjelent számában a 
»Közönség Körébőit »A téglatelep kérdése« 
cimen »egy agyonérdekelt városalyat 
aláírással egy cikk jelent meg, a mely 
engem rágalmaz. A cikkben ugyanis az az 
»agyonérdekelt városatya« rólam ezeket 
i r j a : 

»Gondolom 
miért fáj ugy a »Szentesi Lap« szer-

kesztőjének, hogy már a mai szent napon 
nem süti a város a téglát s nem szavazott 
meg azonnal 08.000 koronát — en block — 
a tisztelt gazdasági tanácsnok ur kezeihez s 
miért esik neki oly rosszul, hogy még a 
csütörtöki számában is zokog felelte, zokog 
hogy az a sok érdekelt, az a sok tégla kar-
telt kedvelő városatya néni dobott a sárba 
(nem akarom másként mondani, hogy hova) 
08.000 koronát, s majd megmutatja ő a „di-
cső« és »hatalmas" hogy ráparancsollat a 
városi közgyűlésre a miniszterre, miszerint 
muszáj felállítani a városi téglászatot és 
muszáj olt vagy 5 sí ne cura állást (de jól 
dotálva) szervezni s ezek közül a —- zárjel 
között mondva — legalább egyet neki fen-
tartani, mert azt hiszem egy kis téglagyári 
felügyelői állás több hasznot hozna a kony-
hára, mint a Szentesi I.ap szerkesztése, pláne 
olyan vezetés mellett, mint azt Kalpagos 
tanácsnok ur akarja berendezni. (No de er-
ről majd akkor ha rákerül a sor). Láthatja 
tehát igen lisztéit Szerkesztő ur — ha eddig 
nem látta — hogy még is csak közérdekű 
dolog az még a sajtó szempontjából is, hogy 
legyen városi téglászat, mert e nélkül tönkre 
kell menni a városnak, hiszen borzasztó do-
log az, hogy az egész országban 40 —50 ko-
ronás tégla árak vannak és Szentesen is fel-
merték azok a nyomorult pocsolya sütők 
emelni 32 koronára a tégla árát. 

Mikor ezt, a személyemet illető rá-
galmazó cikket elolvastam, azon kezdtem 
tűnődni, váj jon ki lehet az, a ki engem 
azzal mer gyanúsítani, hogy a városi tég-
lászatot csak azért óha j tom élelrekelleni 
mert én téglegyári felügyelő akarok lenni. 

A ki ismer, az jól tudja, hogy engem 
soha egyéni érdek nem vezetett. Szegény-
ségem dacára mindig a közjóért munká l -
kodtam. Ezt a szokásom tudják az »Al-
földi Ellenzék «-nél is. Soha senkitől meg-
vesztegettetni nem hagytammagam, pedig 
elégszer ki voltam téve a kísértésnek. Hiva-
tali állások után nem törtettem Ha néha -
néhapá lyáz tam is egyik-másik hivatali ál-
lásra nem kilincseltem, nem kerestem senki 
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kegyeit, mert a kilincselés, a talpnyalás, a 
meghunyászkodás nincs a véremben. In-
kább száraz kenyeret eszem, mint olyan 
pecsenyét, melyet alacsony uton szoktak 
némelyek megszerezni. 

A városi téglagyár üzembevételéért is 
nem egyéni érdekből irtam, hanem kizá-
rólag azért, mert beláttam, hogy a téglá-
szalból a városnak rövid időn belől tete-
mes haszna lesz. De a nagy közönség ér-
deke is megköveteli a városi téglagyár 
gyors üzembe hozatalát, mert akkor olcsón 
jut jóminőségö tégla és cserépanyaghoz. 

Lehetetlennek tartom, hogy az az 
»agyonérdekelt városatya« is ne ismerné 
az én közérdekű munkásságomat és a vá-
rosi téglatelep előnyös voltát. Még is meg-
vádol engem és megakarja akadályozni a 
városi téglatelep üzembe vételét. 

Éppen ez a két körülmény üiölt sze-
gei a fejembe, mikor azt találgattam, váj-
jon ki Írhatta a gyalázó cikkel. 

Csak is érdekelt egyén — JZ volt az első 
és utolsó gondolatom - még pedig olyan 
egyén, a ki neiu ismeri az önzetlen közé-
leti tevékenykedésl, a kinek anyagi érde-
keit sértené, ha a városi téglagyár üzembe 
hozalnék s a ki nem a maga két kezével 
szerzel! vagyonban duskálkodik. 

Igen, ilyen fajta fráter nkar az én 
becsülelemben gázolni t s Szentes város 
anyagi érdeke ellen merényletet elkö-
vetni. 

A ki azt a cikkett irta, az nem is-
merle soha az önzetlen, becsületes közé-
leti munkál, </ a közérdekért soha egy 
fillért, vagy «gy percnyi munkát nem ál-
dozott. 

Azaz »agyonérdekelt városatya« na-
gyon is érdelve van a városi téglászat 
ügyében, lehel, hogy konkurrens is. Sok 
pénzének kell lenni, mert az »Alföldi El-
lenzék« a két hasábos cikk közreadását 
kemény pénzzel fizettette meg. Az »Al-
földi Ellenzék« ugyanis ingyen senait 
sem bujtat el »az agyon érdekelt város-
atya« aláirás alá. 

Dacára, hisgy a gondolkodásom közbtn 
a fenti megállapodásra jutottam magammal 
még sem ludom, hpgy ki irta azt a gya-
lázó cikket. 

Mielőtt annak az »agyonérdekelt vá-
rosalyanak» a méltó és komoly választ 
megadnám, felhívom itt a nyilvánosság 
előli, hogy álljon ki a síkra, azaz nevezze 
ineg magát. 

Hadd ludja meg mindenki, kicsoda az, 
aki engem megrágalmazott es a k i annyira 
agyon van érdekelve a városi tégiatelep 
üzembehozatulánál, 

Ugy szép a közéleti harc, ha a küz-
dök egyuiáal ismerve, ¿zeui lói-szembe ál-
lanak. Ne legyen azaz »agyonérdekelt vá-
rosatya« amolyan anyámasszony katonája, 
ne bújjék el mások huta mögé a mikor 
becsületes hadakozasrói van s/.ó. 

Ha pedig az az »agyonerdekeit város-
atya« nem nevezi meg magát, akkor öl 
pimasz, yydva, haszonleső fráternek kell 
neveznem; ilyennek fogj i tekintem a 
nagyközöns g is, a mely —mint eddig ta-
pasztaltam, — igen » lénk érdeklődéssel viz i -
telik ebben a S/.entes v ,ros anyagi erde 
keire előnyösen kihaló városi (• ¿Jászul 
ügyben. 

Az »agyonérdekelt városatyán« áll 
tehát most, hogy azok'at a fenti feltétele-
.ven adott titulusokat magán akarja-e sza-
radni vagy sem? Gavallérosan járok el 
vele, nem 24, hanem 48 órai gondolkodási 
időt adok a válaszadásra. 

Megjegyzem, hasztalan titkolódzik, a 
szeg előbb-utóbb kibúvik a zsákból, a / a z 
nemsokára nyílt dolog lesz, hogy kt irta 
a kérdéses cikkel. 

Szentes, 1908. szept. 16. 
Gálfy Sándor, 

a .Szentesi Lap" felelős szcsztője 

ÚJDONSÁGOK. 
- A vasúti vendéglő bérbeadása. A 

Szentesi vasúti vendéglő bérleiére kilenc 
pályázat érkezett be. A pályázók közül 
Szeltmnn Lajos aradi vendéglős Ül HM) K. Győri 
Sándor szentesi vendéglős 2000 K. évi ha-
szonbért igért a vendéglő bérletéért. A vasúl-
ügyi bizottság felhívta Győri Sándort, vájjon 
hajlandó-e évi .1000 korona haszonbért fi-
zetni, meri ez esetben a vasúti vendéglői ő 
neki adja. Győri Sándor a 3000 korona évi 
bért irásbelileg felajánlotta. A vasutügyi bi-
zottság megbízásából a polgármester kije-
lentette, hogy a vasúti vendéglő bérletét 
Győri Sándor nyerte el. Győri ezen ki jelen-
tési készpénznek vette, hozzá fogott lehat a 
vendéglői berendezéshez. Tudomásunk sze-
riül egy fővárosi hírneves sörgyárral szer-
ződést is kötött a sör szállításra nézve. 
Kgyéb kiadásos intézkedésekel is tett. Azon-
ban fáradozása,, költekezése hiábavalónak 
bizonyult. A napokban ugyanis Szcltmunn 
I.ajos aradi vendéglős ulóajánlatot adott be 
az aradi üzletvezetőségnél s a vasúti ven-
déglő évi bérletéért 1000 koronát ajánlott 
föl. Az üzletvezetőség ezt az utóajánlatot 
megküldte Szentes varosnak. A vasutügyi 
bizottság kedden t irgyatla ezt az ügyel és 
Szellmann Lajos 1000 koronás utóajanlalát 
elfogadta és felhívta az aradi üzletvezetősé-
get, hogy Szellmann Lajossal kösse meg a 
haszonbén szerződést. Győri Sándor tehát 
elesett a bérlettől, az a vigasza azonban 
megmaradt, hogy a vasutügyi bizottság ug-
ratására belement egy csomó költekezésbe. 

Püspök választás. A tiszántúli re-
formátus püspökságre a helybeli református 
egyhaztanáes vasárnap délelőtt adta le az ő 
hal szavazatát. Az egyháztanács egyhangú-
lag DicsőITy József egyházkerületi főjegyzőre 
szavazott. Az egyházmegyei világi aljegyzői 
állás betöltésénél pedig Dr. Oláh Antal öcsödi 
ügyvéd mellett foglalt állást u presbitérium. 

Bökényí komp vámszedési joga. 
Szentes varos régóta kérte illetékes helyen, 
hogy a hökényi kompon révvámol szedhes-
sen. A kereskedelmi miniszter az alispán 
utján tegnap tudatta, hogy Szentes városnak 
a hökényi kompra való vámszedési jogol 10 
évre engedélyezte. Az engedély okirat meg-
szabja a vámdijakat is. Hogy melyik naptól 
fogva 'szedi a város a vámol, annak mégha* 
tározása a képviselőtestülettől függ. 

Uj csendörföliadnagy Mcgirluk, hogy 
a köztiszteletben álló Színim Imre csendőr-
főhadnagy saját kérelmére Kecskemétre he-
lyeztetett át. Szluhn Imre helyét Amlnissy 
József csendőri .hadnagy szakaszparancsnok 
lögja Szentesen betölteni, a ki eddig hasonló 
minőségben Ksztcrgomhan állomásozott. 

Iparos tanonciskolái tanítók válasz-
tása. Az ipartanodai bizottság hétlön délután 
választotta meg az ipariskola tanilóil és igaz-
gatóját. A választáson Svossn Dezső kii 
tanfelügyelő elnökölt Iteudes óraadó lani-
lokka Fodor Dávid. Papp Lajos, Varga Fe-
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rencz, Varga József, Bugyi Károly és Veeseri 
Lajos; rajztanítókká : Varga Béla és Bugyi 
Fercncz, a rajzpótló tantárgyak tanítására, 
valamint az iparostanonciskola igazgatójává 
titkos szavazással egyhangúlag Körtvélycssy 
Sándor választatott meg. 

— A békési református pap meghalt. 
Békésről írják, hogy Vineze Ödön békési re-
formátus lelkész, a kit két évvel ezelőtt vá-
lasztottak meg Papp Lajos helybeli körlel-
késszel szemben, kedden reggel 51 éves ko-
rában meghalt. Az elhunyt lelkész (emelésé-
nél az egyházi funkciót Futó Zoltán helybeli 
református lelkész, egyházmegyei lejegyző 
és lanácsbiró fogja végezni. Vineze Ödön 
lelkészt ma csütörtök délelőtt 10 órakor he-
lyezik öröknyugaloiiira. 

— Harmadik ovoda. Szentes város és a 
közoktatásügyi kormány közt régóta folynak 
tárgyalások a harmadik ovoda felállítása iránt 
Szentes városnak az volt a jogos kívánsága 
hogy az állam saját költségén épilesse föl 
Szentesen a harmadik óvodái. A kormány azt 
válaszolta, hogy az ovoda felállítására éven-
kint 1100 korona államsegélyt nyújt Szentes 
városnak. 

A református templom uj orgonája. 
ismeretes, hogy a református egyháztanács 
korábban elhatározta egy uj orgona készil-
tetésél. Az orgona készítésére pályázatot is 
hirdetett. Tizennégy pályázat érkezett be 
Magyarországról és a külföldről. A pályater-
vek fölött az egyháztanács vasárnapi ülésén 
mé„ nem döntött, hanem kiadta azokat a 
helybeli kántoroknak tanulmányozás és szak-
értői vélemény nyilvánítás végeit. 

Református káplánok. Barölhy Ist-
ván református káplánnak Debrecenbe köl-
tözése óta Gcrőcz Lajos lelkész Kovács Jó-
zsefet alka.iuazlu káplánként. Futó Zoltán lel-
késznek is van mar a mai naplói kezdve 
káplánja Kocsis János végzeit theologus sze-
mélyében. 

Adomány a városi nyugdíj alapnak 
Molnár Ignacz helybeli laKos a városi hiva-
talnokok és egyéb alkalmazottak nyugdíj 
alapja javára 20 koronát adományozott. A 
A tisztviselők nem bánnák, ha minél gyak-
rabban jelentkeznének ilyen jólelkű, ada-
kozók. 

Tornatanitás a református iskolák-
ban. A református egyháztanács Papp La-
jos igazgató tanító lemondása folytán a tor-
natanitással Vargha József felsőpárti tanítót 
bizta meg. A tornászatot a folyó iskolai év-
ben a központi fiaiskolánál Paksi János, a 
felsőparii liuiskoluknál pedig Varga József 
fogják tanítani. 

Hivatalvesztésre ítélt hivatalnok 
Páczi Mihály városi iktató hónapok óta fel 
van függesztve hivatalától s egyúttal ellene 
a fegyelmi eljárás is folymaiba létetelt. A 
fegyelmi eljárás befejezést nyert s az alispán 
meg is hozta az elsőfokú ítéletei, melylyel 
Paci Mihály t hivatalos kötelesség löbsz'örös 
megsértése és hanyagul teljesítése miatt hi-
vatalvesztésre ítélte. Az alispán tegnap küldte 
le itélelét a varoshoz. Az itélet ellen Páczi 
Mihály 15 nap alatt fellebbezhet. 

Újoncok bevonulása. A városi ka-
tonaügyosztályhoz már jói észben megérkeztek 
az újoncok számára a behivójegyek. A ll»-ik 
gyalogezredhez, a buszai sághoz és a hon-
védséghez besorozott egyénoknek október 
b-ára, inig a KM gyalogezredhez bosorozott 
bakáknak október 7-ikere kell bevonulni 
Igy léhát az idén nem érvényes az a nóta 
októbernek elsején be kell rukkolni!« 

Egyházmegyei közgyűlés A békés-
bánali egyházmegyei evi rendes őszi kozgyu-
lés rvcplcmber 30-ikan larlalik meg Hódme-
zővásárhelyen. 



72. szám 

Helyettes közpénztárnok. Sípos La-
jos árva- és közpénztárnok hat heti szabad-
ságra ment. Távolléte alatt a pénztári teen-
dőket Strasszer Sándor adópénzlári ellenőr 
fogja végezni, 

— Fuvarosok figyelmébe. Korábban 
megírtuk, hogy Csovgradvártnegye a várme-
gyei közutak javításához szükséges homok 
és agyag szállításra pályázatot hirdetett. Az 
ajánlati kérvények e hó 17-ikén délelőtt 10 
óráig nyújthatók be az alispáni hivatalnál, a 
hol ii pályázati fellélelek is megtudhatók. 

Uj ártézi kut. A szentesi belterületi 
ártézi kutak száiua megint szaporodott egy-
gyel, melyet Dunas Varga Ferencz gazdál-
kodó furatolt Vasárhelyi utca M\ számú háza 
udvarán. A kút 290 méter mélységű, vize pe-
dig kitűnő és bőséges. 

Veszekedés a tanyák közt. Zsoldos 
Klek vekerzugi tanyáján vasárnap llagi And-
rásné és Farkas Fereuczné hajbakaptak. A 
civakodó asszonyokat Hagi András választotta 
szét, miközben azonban a békét csinálta 
Farkas Fercnené leányát megütötte és a földre 
billentelte. Ez éri a tetteéri llecsák Sándor 
béresgazda vette elő. llecsák az istállóban 
az ökrök közé hajította llagi Andrást, a kii 
a jószágok egy kissé megtaposlak. llagi könyű 
testi sértés nihill bűnvádi feljelentési teli lle-
csák Sándor ellen. 

Csongrádmegye népesedése. Csong-
rádvármegye területén ;iz elmúlt augusztus 
hónapban született ISO egyén ('270 fiú és 210) 
nő) meghalt egyén (l.~»:t férfi és 12 í nő 
Igy augusztusban 20."» egyénnel szaporopott a 
vármegye népessége. A julius havi szaporo-
dás 52 voll. 

— Iskolai könyvek félárban, szépen 
kijavítva, újonnan kötve Unterm i U>r Ernő 
könyvkereskedőnél kaphatók. Ne vásároljon 
addig sehol könyvekel, míg l nlermúller ár-
jegyzékét ál nem nézte! Rajz fúzet és író-
szerei versenyen felül állanak, minőség és ár 
tekintetében Minden vásárló értékes és hasz-
nos ajándékban részesül. llnlermöllei 
könyvkereskedése a régi helyén, a Petőfi 
szatioban van. Vessék e cégre ügyelni, mivel 
más papiros bolt is van a Petőfi-szálló 
épületében. 

A „Szentesi Lap" 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 ugy a 
szentesi, mint a vidéki olvasó közönséget, 
A kiadóhivatal hirdetésekel is felvesz a nap-
tár részére, úgy helyből, mint vidékről. A 
hirdetési dijak a legmérsékellebb árban (egész 
oldal 21 kor. féloldal 12 kor. neyyed oldal 
8 kor. nyolcad oldal 5 kor.) vannak megál-
lapítva. Felhívjuk a gyógyszerész, a keres-
kedő és iparos urakat, hogy hirdetéseiket 
mielőbb leiadni szíveskedjenek. A hirdetések 
gyűjtésével egyébként Se urnán ti Gábor ural 
is megbíztuk, a ki ez irányban személyesen 
fogja felkeresni a/okal, akiknek a hirdetés 
előnyös lehet. 

— Tanyai tüz. Vasárnap délelőtt (zakó 
László kistőkei tanyajan az istálló ismeretlen 
okból kigyuladt. A tüz az istálló tetejét' és 
egy s/inl hamvasztott el A kár megtérül, mi-
utan az elégett épület biztosítva volt. 

Irodalom. 
(*> A Vasárnapi Újság" szeptember 13-iki 

szama képsorozatokat közöl a Szádelói 
völgyről, a király bevonulásáról Budapestre, 
Rolhenburg oh der laiiber nevezetes bajor 
városkáról, az örök-imádas templomának 
fölszenteléséröl, a gyöngyösi kiállításról stb. 
Szépirodalmi közlemények : Cholnoky Viktor 

SZENTESI LAP 

elbeszélése, Farkas Imre és Kosztolányi Dezső 
verse, Krúdy Gyula eredeti regénye, Schöptlin 
Aladár lárcacikke Rothenburgról, Lemaitre 
regénye. Egyéb közlemények Pörge Gergely 
művészi rajza, tárcacikk a francia forradalom 
szeptemberi emlékeiről, a kábel jubileumáról, a 
hétről s a rendes heti rovatok : Irodalom és mű- j 
vészel, Közintézetek egyletek, Sakkjáték, Kép- ' 
talány Egyveleg stb. «Vasárnapi Újság» előfize- ? 

lési ára negyedévre négy korona, a »Világ-
krónikáival együtt négy korona H0 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' 

351. oldal 

Közgazdaság. 
Piaci á rak: 

lluza minja 10 frt. 60 - 90 kr. 
Árpa mm ja 7 frt. 20 -40 kr. 
Zab mm ja 7 frt. 2 0 - 40 kr. 
Kukorica mmja 7 frt., 00 kr. 8 frt. 10 kr 
Heremag mmja. 40 50 frt.-ig. 
Sertés kilója 56 58 kr. 
Szalonna 75 kr. 

A kis méltóságos asszony. 
— Regény. 
Irta Sima julla. 

(Foly ta ié i . ) 

Azt, hogy az ügyvéd mit akarhat, el 
sem bírta gondolni. Azl tudta, hogy Gelléri-
éknek nincs vagyonuk és igy kauciót ők 
nem adhatnak ! Mit akarhat hál ez az em-
b e r ' Talán azt, hogy ne legyek katona? 

Rövidesen megtudta, (ielléri megszó-
lalt 

— Ön, eljegyezte az én leányomat. Az 
én leányom nem gazdag. Ón katona és kau 
cíó kell. A lányomnak nincs ebben módja. 
Az ön szülei hajlandók kauciót adni, tehát 
nincs akadály. 

— Nincs akadály! ismétli meg a 
mondást Kelendi. 

— Van! — Folytalá (Ielléri. Ha az ön 
szülei kauciót adnak, akkor az én leányom 
sorsa lealázott lesz az ön családjában. T ehát 
nem szabad, hogy a kauciói az ön családja 
adja. 

— Hál ki ? kérdi barnulva a gróf. 
— A kauciót Adélnak kell adni! — Je-

lenti ki határozottan (ielléri. 
A gróf egyik bámulatból a másikba 

esett és alig hallhatólag kérdezte meg az 
ügyvédtől: 

Miként gondolja ezl 
— Igen egyszerűen, - feleli lielléri 

habozás nélkül. — A szükséges pénzt az ön 
családja ál adja az én leányomnak és a 
kauciót Adél adja. Mert lássa, — telte hozzá 
ravasz könnyekkel, — meg akarom azl az 
ártatlan gyermeket atlól kímélni, hogy va-
laha valaki a szemébe mondhassa szegény 
lány voltál! Az ön szüleinek minden eset-
ben meg kell adni a pénzt, én tehát azt 
hiszem, teljesen egyre megy nekik, ugy 
hozzák-e meg az anyagi aldozalot, hogy a 
leányom boldogan élhessen, ne bánthassa 
meg senki, vagy pedig ugy, hogy a leányom 
örökös szégyennek és bánatnak legyen ki-
téve. 

(ielléri mindezeket komolyan, nyugod-
tan mondta el. A hangja bánatos és aggódó 
volt. A vőlegény feszülten hallgatta és fi-
gyelte a szavait. Meglepték a hallottak, ö 
soha sem gondolt ilyesmire Tudta, hogy 
reá igen nagy apai és anyai örökség fog 
szállni, és hogy ezt a kauciót nem is annyira 

a szülei mint inkább ő fogja adui, mert az 
ő örökségében elenyésző csekély tész azaz 
összeg ami kauciónak kell. Ha azonban 
mégis volt ami lekötötte a figyelmét, azaz 
ügyvéd által fejtegetett lealázás és bánat 
volt. Nem tudta azt sehogy sem megérteni, 
hogy miféle lealázás lehet az egy nőre, ha 
a férje azért, hogy nőül vehesse, — anyagi 
áldozatott hoz?! - Ezt nem tudta Kelendi 
elgondolni, de azért még is, borzasztónak 
találta azt a gondolatot, hogy valaha Adél-
nak, szégyenkezni, bánkódni kelljen — ó 
miatta. 

Halkan, tűnődve, dörmögni kezdte : 
— Nem tudom, nem értem. 
A ravasz emberek hamar tisztában van-

nak azzal, hogy szavaik elérték-e a kívánt 
eredményt. — (ielléri ur is nagyon hamar 
meg volt róla győződve, hogy Kelendít si-
kerül megnyerni az ő céljának. Hogy pedig 
a célja teljésen, biztosan, győzzön, a közö-
nyöst akarta adni. Csendes, nemtörődömség-
gel szólt a grófhoz: 

Egyébbként az lesz kérem a legjobb, 
ha haza megy és meggondolja otthon, hogy 
mit fog tenni. Szerencsére még az eljegyzés 
nem egészen döntő dolog. 

Leste a hatást, amit szavai előidéztek 
és meg volt elégedve. A gróf arca halálsá-
padt lett, fogvacogva hebegte : 

— Tehát ön el akar szakítani Delü-
kétől ? 

Az ügyvéd tetetett egykedvűséggel vál-
lat vont: 

Nem. — Mondta vontatva. — De én 
ragaszkodom feltételeimhez. — Gondolkoz-
zék felette és döntsön saját maga. 

Kelendi látta, hogy itt könnyen beáll-
hat a szakitás. Érezte az ügyvéd szavaiból 
hogy elmehet - igen ám, de ina még nem 
látta Adélt! És azért, hogy őt láthassa, kész 
voll bár mily megalázkodásra. Félre tett hát 
minden fellobbanó büszkeséget és félénk, 
reszkető hangon kérte meg a gőgösködő 
apát 

— Az ellen talán nincs kifogása, ha a 
menyasszonyomat néhány percre l a t o m ? 

Az ügyvéd hidegen, mini akinek nem 
tetszik srmmi, ugy telelt 

— Adél, azt hiszem a kertben van, fel-
keresheti. 

Kelendi szónélkül meghajtotta magát 
és kifelé indult a szobából. Már a kilincset 
is megfogta, mikor hirtelen egyet gondolva 
vissza szólt az ügyvédhez : 

— Még ma levelel fogok írni a szüle-
imnek és közölni fogom az öu akaratát. 

— Kérem! 
Ezzel Kelendi kilépelt a szobából és 

ment egyenesen a kertbe. Nagyon jól is-
merte a kert minden részét. Tudta, hogy 
Adél a kerl legvégén egy orgona bokrokkal 
körül vett padon szokott ülni, ha egyedül 
van. 

Valóban ott volt és szokása szerint hí-
mezett. Nagyon el voll merülve a gondolata-
iba. Nem is csoda. Ma hallotta meg, hogy 
Holló felbontotta az eljegyzést. 

Ez a hír szokatlanul boldoggá tette. A 
szive örömmel dobogta 

Engem szeret, engem szeret. 
— Nem szereli Kovács Gizit! Sok-sok 

kedves, régi emlék elevenedett meg előtte. 
Most már nem is titkolta igy maga előtt, 
hogy Ernői szereti. 

(Folyt, küv.) 

Lapkiadó: Gálfy Sándor. 

Laptulajdonos: Vajda B. utóda. 
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N Z I I I I I M I O * J ó i N e f n e k 
A szentesi határban lévő 80 hold szántó- ] 
földje 2 rész letben is örök áron eladó. 
Esetleg több évre haszonbérbe kiadó. 
Értekezni lehet a tulajdonossal Kun-

szentmártoni lakásán. 33—35 

Eladó 
egy teljesen uj ben-
zin motoros cséplő 
garni túra j u t á n y o s 
áron. Krtekezni lehet 
Sima Andorral Hr. 

Harueker utca i . szám alatt. 

Kiadó szőlőtelep. 
A Kiskunhalasi határban, tran-

verzális műút mentén a várostól 5 — 0 
k i lométer távolságra, legkiválóbb faj-
szól lővel és gyümölcsfákkal berende-
zett 10 kat. hold 

« TERMO S Z Ó J TELEP » 
a szükséges épületekkel és minden 
hozzá tartozó szüretelő edényekke l u. 
m. hordók, kádak, p e r m e t e z ő é s sző ló-
zuzó gépek, puttonok, kosarakkal együtt , 
igen kedvező fizetési feltételek mel lett 
termésse l vagy a nélkül is azonnal 
eladó. — Értekezni lehet e lap kiadó-
hivatalában. 

^ s i n fl "fl^N b o i l 
müszaKi vállalkozó. 

S Z E N T E S Z = 
I. k. Báró harueker u. 1. sz. Nagy Ferenc ház 

Kiváltai: villamostelep berendezé-
seket, vezeték szereléseket, javítá-
sokat, esengő berendezéseket és 
javításokat; ártézi kutak fúrását, 
vízvezeték, fürdő szoba berende-
zéseket, vízvezeték javításokat, sze-
8 reléseket. 

A végzett munkálatok helyességé-
ért, szakszerű elkészítéséért szavatol. 

- Jutányos olcsóárak. 
u 

r ö l i l e l a d á s . 
Kistőkén lévő Fodor-féle 52 hold szán-

tóföld, örök áron eladó, v. bérbe adó. — Kr-
tekezni lehel Sarkadi N. Ferenccel III. t. 
183 sz. 

szám 

K i a d ó l i a í x . 
Soós Józsefnek III. kerület 64 számú 

háza, iticlv korcsmának és holt helyiségnek 
is alkalmas, kedvező fizetési feltételek mel-
lett eladó. - Értekezni lehet a helyszínen. 

Eladó vendéglő. 
lvözel a piactérhez egy jó forgalmú, csinos 
berendezésű, villanynyal felszerelt vendéglő 
házzal együtt eladó. Az épületben van két 
borozó helviség, 4 szobás lakás, két pince, 
kuglizó, ártézi vízvezeték, megfelelő mel-

lékhelyiségek és külön baromfi udvar. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Találmányok 
szabadalmazására vagy értékesítése előtt, 
ugv Magyarországon, mint bármely kül-

földi államban forduljon a 

„ S Z f l B f l b f l L m (JJSÁG" 
szerkesztőségéhez BUDAPEST, VII. ker 

Frzsébet-körut 26 sz. 
Kérje a .Szabadalmi Ujsi 

Mit igyunk? 
hogy egészségünket megóvjuk^ mert Qsakjs a természetes szénsavas ásványvíz 

erre a legbiztosabb óvószer 

Minden külföldit fölül-
múl hazánk .ter-
mészetesszénsa-
vas vizek királya: 

a mohai áGSSJES -Forrás 
Millcniumi nagy erem-
mel kitüntetve. Kitűnő 
asztali, bor es gyógy viz 
a gyomorégést 

rögtön m e g s z ü n t e t i , p á r a t l a n étvágygerjesztő, h a s z n á l a t a valódi áldás gyomorbajosoknak. 

Hint természetes szénsavdús ásványvíz, föltetlenül tiszta, Kellemes és olcsó savanyúvíz; 
dús szénsavtartalmár ál fogva nemcsak biztos óvszer fertőző elemek, ellen, hanem a 
benne foglalt gyógysóKnál fogva Kitűnő szere a legKülönfélébb ffjomor-, I c j t r M o -

l i i i f K y N x c r v i l i c t c j t w c f f f k i i t ^ k . flzért tehát 
Hasznaljük a mohai Ágnes-forrást, ha gyomor-, bél- és lég- Használjuk a mohai Á g n e s - f o r r i s t , ha étvágyhíány és emész-

csöhuruttöl szabadulni akarunk. tésí zavarok állanak be. 
Dr. KMIy. Dr. üebh.trdt. 

Hasznaljük a mohai Ágnes-forrást, ha a vesebajt gyóqyitani akarjuk Hasznaljük a mohai A g n e s - f o r r a s f , ha májbajoktól és sárga 
s á g t ó i szabadulni akarunk. 

l ) r körér Dr. GIuss. 
Háztartások számára másfélliteresnél valamivel nagyobb üvegekben minden Kétes értéKü mesterségesen 
szénsavval telitett viznel, sót a szódavíznél is olcsóbban adja, hogy az flgnes-forras~ vizét a legszegényebb 

ember is könnyen megszerezhesse. 

Kedvelt borvíz. K a p h a t ó m i n d e n f ü s z e r ü z l e t b e n és e l s ő r a n g ú v e n d e g l o b e n . Kedvelt borvíz. 

Olcsóbb a szódavíznél! 
Főraktár: Eisler Lajos és ifj. Kovács Sándor uraknál. 

Nyomatott Vaj a Uálmt utódánál Szentes l m 




