
Szentes, 1908. XXXVIII. évfolyam, 74. szám Vasárnap, szeptember 13. 
Előfizetési á r a k : 

Melyben : 
Egész évre 10 kor., fél évre 
5 kor., negyed évre 2 k. 50 f. 

Vidéken : 
Hgész évre 12 kor., fél évre 
ti kor., negyed évre 3 kor. 

Egyes s / ám ára 10 fillér. 

M i ^ M l 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 

Vajda B. Utóda könyvnyc " 
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F.gyes példányok kapható 
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kiknél lapunk előfizetésre is 
megrendelhető. 

Megjelenik hetenkint kétszer : 

csütörtökön és vasárnap, 
a kora reggeli órákban. 
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Cselédügy. 
bször foglalkoztunk már ez üggyel 

lapunk hasábján, s hogy most újra elővesz-
szük, annak az az oka, hogy a cselédkér-
dés összes említésre érdemes nyomorusá-
gaival egy-két esztendő alatt valóban or- | 
szágos kérdéssé fajult . A panaszok álta-
lánosak s a cselédek túlkapásai ellen nem-
csak a társadalom, hanem a városok ha-
tóságai is komoly védekezésre készülnek 
mindenfelé. 

És ez helyes és szükséges is. Legalább 
addig, mig a cselédkérdés rendelését az \ 
állam nem veszi kezébe, ami előrr lálha- ! 

tólag rövid időn belül be fog következni. j 
Addig is a li dóságok lépjenek sorom p /ba 
és védelmezzék meg a cselédtarló gazdák 
érdekeit. 

Ezt a ténykedést méltányosan, igaz-
ságos körültekintéssel kell végezni é.s pe-
dig a képen, hogy a cselédi állapotra szo-
ruló emberiségnek sem emberi méltóságán 
sem egzisztenciális allapotau r í rb i ne 
essék. 

A mai cselédek részint az elhelyezés 
körül tapasztalható nagy szabadság es 
rendszertelenség részint pedig az indoko-
latlanul mindent felforgató szociális áram-
lat folytán kívül kerültek azon a korláton, 
ahol mindkét félnek jo^os érdeke kie-
légítést nyerhetne. És éppen e/.- rt oly tart-
hatat lan álláspontba helyezkedtek b*\ a 
melyben sok tekintetben durva sérelem 
jul ki a kiiiálko/.ó Cseled részéről a mun-
kaadónak És hogy mily m é n Q k ezek 
a támadások, abból is «1 lebet képzelni, 
hogy már nemcsak a gazdasszonyok fogy-
lak ki teljesen a türelemből, hanem a 
férfiak is, a kiknek pedig alig van közük 
a házi cselédek alkalmaztatásához, fellá-
zadnak napi renden levő brutális viselke-
désik miatt. 

I l i számítási leszünk, arra az ered-
ményre j u u t i k , ho-jy valamire való cse-
lédnek az eltartása ma többe kerül, mint 
egy hasznot haj ló ipari munkásé. 

SOK kereskedő és ip,:ri munkásnak 
nincs annyi jövedelme, mint a választé-
kos ellátást igénylő tudatlan cselédnek, a 
ki a csekély napi munkáján kívül — nem 
IS szólva erkölcsi életéről — viselkedés -
vei állandóan izgalomban tarlja a ház 
llépt'l. 

Egy k e r e s k e d ő , egy ipar i a l k a l m a z ó i t 
t ö b b k e v e s e b b i n l e l l i g e n c i a j MI »1 fogv;«, 
l e g a l a b b laiiUsil t i sz te le le t egy «s m á s j 
d o l o g b a n f ő n ö k e ir.uit es a maga é rdeké -
b e n IS a igy k zik, hogy has n a r a le-

gyen g a z d . i j a n a k es hogy az a l k a l m a ta tása 

a i b n d ó legyen . 

N« iii igy vannak azonban a házi cse 
lédek. Ez« k a félfogadásnál mar kezdik a 
vériü való bosszant a sl és folyt alják a sok 

I I 
J tekintetben való hűtlenséggel, szándékos | 

kártevéssel és azt nézik, hogy egy bónap- I 
uál tovább sehol se legyenek. Legfö.jebb 
ott, a hol a házi kisasszony szerepét tölt-
hetik be. 

És ez igy is lesz mindaddig, mig a 
cselédnek módjában áll megkérdezni, hogy 
hány szobából áll a lakás, hány gyermek 
van a háznál, van-e vendégjárás, hány 
cipőt váll naponta a gazda, hányszor van 
havonkint kimenő es hogy teát vagy ká-
vét kap e reggelire. 

Ilyen tar thatat lan állapot lesz mind-
addig, a mig ezek a kerd sek gazdasszony., 
és cseléd között egyáltalán szóba kerül-
hetnek és a mig a bérőa ;/eg megállapüása 
tőzsdei szokás szerint törtenhetik. 

A megváltozott viszonyok folytán ma 
már olt állunk, hogy sokan azok közül is 
cselédet tar tanak, a kik anyagi helyzetük 
és társadalmi ál lásuknál fogva maguk is 
bátran elvégezhetnék a házi leendőket, a 
mint el végezték régebben, sőt könnyelmű 
lukszu^n.tk tartották a cselédi i r 'ás l . lly-
képen most nagyobb a ker«:sle! s a bér 
horribilisán felszökött. Ezért van aztán az, 
h v y mikor a cs«!lédn»'l< való háromszor 
annyi cseléd keresőt Iái, mini kinálkozót, 
azt sem tudja, hogy unt kérjen havi bér-
összeg fejében. Azzal a világért sem szá-
mol, hogy a mig otlhon csak sült krump-
lil és szalonnát evett kenyérrel, itt rendes 
élelmezésben részesül. 

Ezért elsősorban is szigorú rendszert 
kellene teremteni a cselédfogadás körül. 
A közvetítő intézeteket erős felügyelet alá 
kellene venni és pontosabb kimutató ra 
kötelezni Hi visszaélések történnek, azon-
nal be kellene vonni tőlük az engedelyt, 
hogy a városi Cselédszerző intézet ju!has-
son már egyszer i^azi hivatásához. 

E/. az el járás tiszla munkál és rend-
szert eredményezne, sót még a bérösszeget 
is szabalyozná és állandósítaná. 

Igen hasznos és halara kötele .ő mun-
kát vegezne az elöljáróság, ha dacára nagy 
elfoglaltságának, soron kivül elővenné ezt 
a halasztást immár alig liiró fontos kér-
dést is illetékes egyének közbejöttével ho-
zandó in « zkedés állal védelmei hiztosilana 
a munkaadók részére a cselédek túlkapásai 
e l l e l l . 

Viriüsek névjegyzéke. Szentes varos 
jövő évre érvényes vírilís névjegyzékét most 
állította össze a képviselőtestület által kikül-
dölt bizottság. Az alábbi névjegyzék már 
jogerőre emelkedett. Megjegyezzük, hogy a 
*-gal jelzett adója kétszeresen van számítva. 
A legtöbb adót fizetők, a kik jövő évben 
jövedelmük illetve vagyonuk után a képvi-
selőtestületben helyei joglalnak, következők 
•I), i lárIstván2773*401 'ZsoldosElek2414.14, 
Szeder .lános 1991.00, özvegy Dobosy Fe-
rencné 1953..6, *l)r. Reis Samu 1899.94, 
Zsoldos Ferenc 1805.05, özv. t.zukor Emiiné 
l801.08, *Soós Fái 1665.14, VVindisch János 

1008.78, *Uolvó Kálmán 1541.22, »Vecsery 
János gyógyszerész 1485.88, Szürszabó Nagy 
Imre 1481.14, Rúzs Molnár Sándor 1406.63, 
Fekete Márton 1406. 52, »Gerőcz Lajos 1324.22, 
*Kádár Árpád 1307 8-1, *Dósa Béir-*ilHU>6, 
Kvang. egyház 1294.97, *Dr Szeder Ferenc 
János 1205.90, Jurenák Imre 1179.83, *Dr. 
Péter Albert 1150.96, *Dr. Vecserí Sándor 

143.56, Református egyház 1122.32, Szentesi ta-
karékpénztár 1097.69, llolTmanu Jakab 1078.82 
Piti Péter 1077.92, »Endre A * U l ^ 4 8 . 6 6 . 
•Sváb Sándor 1016.92, Bagliy Imre 1014.22. 
*Dr. Füsti M. Sándor 1012.62, Lénáit Bálint 
954."6, *I)r. Ecseri Lajos 940.56, Pintér István 
937.30, özv. Rácz Ferencné 922.89, Nagy Ferenc 
877 k. *Dr Albertényi Adolf 828.24. özv. Filó 
Jánosné 828.13, Rúzs Molnár Máté 813.36, 
*Dr. Csató Zsigmond 812.38, •.Vlojzsik Lajos 
807.36, *I)r. Cicatricis Lajos 803.54, özv Ralik 
Sandorné 798 k. Csúcs Antal 797.01, Vajda 
Sándor 791.27, *Burián Lajos 793.88, Szabó 
Mihály 787.01. Szentesi Központi takarék-
pénztár 776.80, *I)r. Hegedűs Jenő 763.82, 
•Vecseri Miklós 7<k).10, *Dr. Purjesz János 
757.81, *Onody Géza 756.18, Vajda István 
753.71, *Rácz László 751.06, »C.aál Sándor 
739 k. *I)r. Szathmáry Mihály 735.06, Rúzs 
Molnár Lajos 729.26, *f)i. Kisler Samu 725.88, 
özv. Polgár Jánosné 7 3.02, *!>r. Pollák Sán-
dor 719.62, Vecseri Lrjos 718.05, özv. Mikecz 
lmréné 703.64, özv. Váczi Sándorné 680.56 
•Futó Zoltán 680 12, Dallos Szilagyi Imre 
679.09, liiró József 669.83, *Káló Gyula 668 86 ^ 
*l)r. Rimély Dezső 668 k. *Kiss Zsigmond 
645.76, *Nagy Sándor 6 8.30, Csúcs Lajos 
636.41, Görögkel. egyház 634.02, Cserna Jó-
zsef 632.70, özv. Bamberger Lipótné 632.48, 
ifjú Debreceni József 631.40, Csúcs Károly 
630.49, Csillag Lakos István 610.19, özv. 
Borotvás Dezsőné 609.44, *Dr. Lakos Imre 
608.62, Dunaháti Vass István 607.90, Mecs 
Balogh Lajos 60 .89, Piti Mária 584.56, Halász 
István 581.45, Fekete Mihály 580.23, Négyesi 
János 579.79, Vecseri Bálintné 565.45, Piti 
Imre 560.68, Szentes-Vidéki takarékpénztár 
551.87, Halász Szabó L'ijos 551.75, Kopasz 
István 551 45, özv. Szőke Matyásné 550,57» 
özv. Bamberger Béláné 550.04, ¡íj Kanász 
Nagy Lajos 549.44, Kristó Nagy Antal 547.62, 
id. Várady Lajos ."» 9.40, Dunás Varga Sán-
dor 523.47, Buzi József 51526, Dallos Szilágyi 
Raliul 514.31, llazsó Ferenc 513. .3, Nagy 
György Bálint 508 12. Brüll Ferenc 503.17 
fillér. 

Kibujt a szeg 
azsaKból! 

Zsoldos Femic a rágalmazó! 

Nagy koncot akar! 

De koppan a foga! 

A hogy előre jeleztem, a szeg csaku-
' gyan kibujt a zsákból, az én személyemel 

rágalmazó és Szentes varos anyagi érdekei 
ellen küzdő férfiú az Alföldi ellenzék mai 
számában jelentkezett Zsoldos Ferenc mér-
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nök, téglagyáros személyében. Zsoldos Fe-
renc ur ezeket irja az Alföldi Kllenzékben 

.A városi téglatelep kezeléséről , e lap egyik utóbbi 
i őszinte nyílt iggal e lmondot tam véleményemet. 
„Sz, L." szerkesz tő je - mint hallom olyan 
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Zsoldos Ferenc. 

Értem Zsoldos Ferenc urat, de érti 
őt minden ember Szentesen. Azért támadott 
gyanúsított engem, mert nagyon nagy kon-
cot akart magának kaparitani a városház és 
egyéb középitkezéseknél. Természetes, hogy 
rósszul esett neki az, hogy én a város anyagi 
érdekeire való tekintettel küzdök a városi 
léglatclep üzembe hozataláért. 

Zsoldos Ferenc ur azt irja vallomásá-
ban, hogy a jó ízlésre ad valamit és éppen 
e miatt nem akar tovább sem velem, sem 
cikkemmel foglalkozni. 

Zsoldos ur egy kicsit későn akar jó 
izlésű ember lenni. Ha ő a jó ízlésre mindig 
adott volna valamit, akkor engem miért gya-
núsított meg azzal, hogy én csak azért küz 
dök a városi téglatelep üzembchozataláért 
mert téglagyári felügyelő akarok lenni'! Vagy | 
ő neki, a gazdag embernek szabad engemet — j 
a szegény embert — alaptalanul megvádolni i 
Hát a szegény embernek nincs becsülete j 
Csak a Zsoldos Ferenc-féle népségnek van j 
igaza és becsülete ? 

— Én a mikor az »agyonérdekelt vá- j 
rősatya« aláirásu cikkre válaszoltam, nem ' 
tudtam, sőt nem mertem hinni, hogy Zsol- ! 

dos Ferenc úrral állok szemben. Kizártnak 
tartottam, hogy Zsoldos Ferenc ur annyi 
perfidiaval viseltessék Szentes város iránt, 
az iránt a város iránt, a ki őt szülei után 
becsületes embernek ismerte. Én egyedül 
csak azt a névtelen hőst támadtam, a ki 
anyámasszony katonája módjára elbújva bri-
ganti módon támadta uieg az én becsü-
letem. 

Zsoldos ur! Én tisztelem, becsülöm önt 
Ön üzletember. Üzletéért küzdeni kötelessége 
Kgy zokszót azonban mondok, hogy az Ön 
küzdése — a városi téglászat ügyében — 
kissé tul ment a megengedett határokon. Kz 
azonban ízlés dolga. Ha Önnek tetszik foly-
tassa. F.n azonban újra azt mondom amit 
vasárnap: inkább száraz kenyeret eszem 
mint pecsenyét, melyet alacsony uton szok-
tak némelyek megszerezni. 

ö n azt mondja, hogy velem tovább nem 
áll szóba. No no. Nem oda Buda! Nem ügy 
verik a cigányt 1 

Tudom tiiiért mondja, hogy nem áll ve-
lem szóba, Ön éppen ugy bánja a cikk irást, 
mint az adomabeli kutya azt, hogy kilencet 
fiadzott. Én szóba állok Önnel, az az mindig 
ellenőrizni fogom kis játékait és rajta leszek, 
hogy a becsületesség, önzetlenség látszata alatt 
ne kotorázhassék örökké Szentes város zse-
bében. 

Most pedig átadom a szót Kalpagos Sz. 
Imre gazdasági tanácsnok urnák. 

Szentesen, 1ÍH)8. szeptember 19. 
Gálfy Sándor, 

a „Szentesi Lap" felelős szerkesztője 

V Á L A S Z . 
Tekjntetes Zsoldos Ferencz 
mérnök urnák, az „Alföldi Ellenzék" 

1908 évi 182 számában megjelent 

„Közönség Köréből" cimü cikkére. 

Tekintetes mérnök ur! 
Önnek névtelen támadására nem 

akartan válaszolni, de most midőn 
már nyiltan ki merte irni, hogy a 

„Közönség Köréből" cimű cikk szerzője 
ön volt, engedje meg nekem, hogy én 
is e lmondjam a magam 'véleményét 
itt a nagy nyilvánosság előtt. 

Sorra veszem a cikkében felhozott 
vádakat. 

Azt irja ugyanis, hogy én a gaz-
dasági szakosztályban azt mondottam, 
hogy nem lehet minden embernek 
egyforma áron számitani a téglát. 

Hát ez kérem nem igaz, mert én 
ilyen bolond kijentést nem tettem. 

Ha a mérnök ur ott lett volna a 
gazdasági szakosztályi ülésen mint a 
hogy ott kellett volna lennie, mert a 
szakosztálynak tagja, szakszerű felvilá-
gosítást éppen öntől nyerhetett volna 
a szakosztály mint a téglaégetés terén 
álló szakembertől arra nézve, vájjon 
abban az esetben, ha a téglatelepet a 
város házi kezelésbe veszi? remélhct-é 
ebből va lamelyes hasznot? 

De ön annyira viseli szivén a nagv-
hangon hirdetett közérdeket, hogy ilyen 
fontos ügy tárgyalására meg sem jelent. 

Hanem igen is azt mondottam, 
helyeztessék üzembe a tégla telep még 
pedig házilag, és tétessek a körke-
mence építéssel valamint az üzem vé-
telre szükséges tőke megadással ver-
senyképes jövede lmező üzletté 

Az üzlet vezetésére nézve megem-
lítettem, hogy a telep üzleti része a 
magán téglagyárak üzletéhez hasonló 
módon rendeztessék be. Aképen, hogy 
ha valaki a telepről 6 0 - 1 0 0 ezer drb. 
táglát vásárol, mód nvujtassék neki 
arra, hogy ilyen nagy mennyiségű tég-
lát a napi árnál olcsóbban beszerez-
hesse. 

Kérdem a mélyen tisztelt mérnök 
úrtól, hogy ha öntől valaki 100 ezer 
darab téglát vásárol nem-é olcsóbban 
adja néhány koronával ezrét mintha 
csak 100 darabot vesz. Ebben az eset-
ben azt hiszem a mérnök ur is pápább 
a pápánál és ne tessék érte megnehez-
telni ha megsúgom a közönségnek, hogy 
igen is olcsóbban adja, csak alkudni 
kell. 

Nem értek egyet a mérnök ur 
azon nézetével, melyszerínt mindenki-
nek egyforma áron adassék a tégla, 
Távol áll tőllcm. hogy ez alalt azt ér-
teném: nékem j ő emberem, j ó barátom 
slb. slb. annak olcsóbban adjam a léglát. 

A sok komolyság közölt jól esik 
az embernek ha tréfál is. Azt irja a 
mérnök ur alig várom azt az időt, 
mikor a jó embereimnek olcsón ad-
hassam a város drága pénzen égetett 
tégláját. 

Hát ezt teljes egészében visszauta-
sítom. De egyszersmind megtoldom 
azzal, hogyha már nagyot akart a mér-
nök ur mondani miért nem hivalkozott 
arra: nehezen várom a léglatclep üzembe 
helyezését már csak azért is, hogy há-
zam korhadt zsíndclvlelejénck cserépre 
leendő kicseréléséhez, ha nem is ingyen 
de ju tányos áron jussak a cseréphez 

Irja továbbá azt is, hogy ha én 
olyan jó üzlclnck tartom a pocsolya 
sülésl , miért nem veszem ki bérbe a 
város tégla telepét, miért nem cseré-

lem fel a már megunt gazdasági ta-
nácsnoki hivatalom a téglagyárosi ál-
lással ? 

Erre csak azt mondhatom, hogy 
ha a mérnök ur komolyan irta ezt 
ezennel kijelentem, hogy abban az eset-
ben, ha kijárja, hogy a városi téglate-
pet a Tekintetes közgyűlés annyiért 
mint amenyit azért Szép Mihály igért, 
— nekem bérbe adja, kiveszem. Es az 
Ön kívánságára állásomról lemondok. 
Az pedig épenséggel ne keserítse el a 
mérnök urat, hogy a csordajáráson 
levő szamár gilice, slb. tüsköket nem 
irtatom, — mert ez évben már két íz-
ben irtattam, nem csak a tüsköt, ha-
nem a kutyatejet is. Hogy harmadszor 
nem irtathattam annak sem én vagyok 
az oka, hanem az hogy a tekintetes képvi-
selőtestület által tüsök irtásra adott 
hitel már kimerült. 

A mérnök ur tanácsokat ád ne-
kem cikkében, hál engedje meg, hogy 
én is adjak önnek, és kérem, hogy 
ezt fogadja is meg. 

Tanácsom az: ha máskor cikket 
akar írni, azt az időt a melyet cikk 
Írásra fordít fordítsa inkábbra csorda-
járási tüsök irlasára, bizonyára többet 
használ a közérdeknek vele, mint cik-
kével. 

Azért kívánom a téglatelep mie-
lőbbi üzembe vételét, hogy a küszö 
bon lévő nagyobb városi építkezések-
hez maga a város adja a téglát, ne pe-
dig a mérnök ur, mert amint tudom 
a városházépi léshez vállalkozó Henc 
István — a szükséges téglának ezrét 
Öntől vette meg 31 koronájával ezren-
ként. Megsúgom tehát, hogy ezért nem 
kell hát Önnek a téglatelep és azért is 
hogy a többi építkezésekhez is Öntől 
szereztessék be a tégla. Abban az csel-
ben ha a városházához felhasználandó 
téglát és cserepet nem ön szállitja 
legkevesebb .'10 ezer korona tiszta ha-
szontól esik el. 

Ezt az összeget akarom é n a város 
! közönségének megtakarítani, ezért kí-

vánom én a téglatelep házilag üzembe 
vélelét, — mert liszta sor, hogy ezen a 
hasznon üzembe lehel a léglatelepet 
helyezni. 

Ebből kifolyólag lálhalja a mélyen 
lisztéit közönség, hogy igenis én va-

' gvok a közérdek melleit, míg mérnök 
ur a saját érdeke mellett. 

Es most kérdezem a mérnök ural 
, személyekre szíveskedjék hivatkozni 
j annak bizonyítására, hogy én valaha 
; nem a közérdeket, hanem jóbarátaiin, 

jóakaróim, vagy saját érdekem képvi-
seltem volna! 

Arra is kíváncsi vagyok, hogy jö-
vök én ahoz azon képviselőkkel együtt 
kik a városi léglatclep üzembe vétele 
érdekében működnek, hogy akkor mi-
dőn a légla tel épről ( iálfy Sándor szer-
kesztő ur ír, a mérnök urlól mimluny-
nyian kikapunk '! 

Ezl nem tulajdoníthatom másnak 
csak annak, hogy Un ebben az ügyben, 
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nem agyonérdekelt városatya, hanem 
nagyon is szú mi ló és nagyon is érde-
kelt üzletember. 

Tisztelettel 
Kalpagos Szabó Imre 

KKOrtlkAS JEGYZETEK. 
A szimat néha jó. De ha szimat túl-

ságos, akkor nem jó. Legalább erre a tanú-
sítvány az alábbi kis esemény. 

Egy Szentesre telepedett fiatal bácsi csa-
ládot akart alapdani. Jól ki is választotta a 
leányt. l)e egészen bizonyos akart lenni a 
a dolgában. Mindent igyekezett kiszimatolni. 
A párducból lett volna is valami. Az ilju gé-
pész mérnökként szerepeli. Csinos fiú levén 
teltszelt a leánynak is, a szülőknek is. 

De jött a dolgok tragikus illetve komi-
kus fordulása. 

A vőlegény jelölt úr nem csak hevesen 
udvarolt, hanem még annál is erélyesebb 
módon á lá Nick Carler kutatott mindent, 
mennyi a hozomány, milyen a csa ad élete 
különösen pedig az a jó darab hozomány 
föld valóban jó-e. 

Nem tetszett a sor a leendő apósnak 
(") is érdeklődni kezdett a leendő vő iránt 

És uramfia kisült, hogy diploma a gé-
pész mérnökségről nincsen, hanem van -
géplakatos segédi munka könyv. 

És a parthic — fuccs! 
* 

Érdekes találkozás a véletlenségnek. 
Egyik vidéki város zarószamadásáu a 

következő aláírások találhatók: Vidra János 
pénztáros, Szarka Ernő ellenőr. A számadást 
szerkesztette (iyuk (Tyúk) János alszámvcvő 
megvizsgálta és helyesnek találta Nyul Lajos 
lcszámvcvő — és hogy teljes legyen a dol-
gok sorozata a számadásról szóló tanácsi ki-
adványt aláirta : kiskos Géza aljegyző. 

Hát ez csak elég?! 

Barázda. 

IIJIIOiNSAtiOk. 

— Sajtöpörüük. Lapunk felelő szerkesz-
tője ellen dr. Vajda Antal az »Alföldi Ellen-
zék* felelős szerkesztője eddig még csak há-
rom sjatópört indított. A vizsgálattal Jobban 
József rendőrhadnagyol bízta meg a kir. 
ügyészség, (iálfy szerkesztőt csütörtök dél-
előtt hallgatta ki Jobban rendőrhadnagy 
(iálfy ragaszkodott ahhoz, hogy a mit irt, azt 
bizonyíthassa is. Mit szólnak ehhez odaát? 

— Rossz hír. Olvastuk a 111. kir pénz-
úgyigazgatóságnak a városi adóhivatalhoz ér-
kezett rendeletét, melyben az október hóra 
kitűzött árverések feltétlenül való megtartá-
sára kapott szigorú utasítási az adóügyi ta-
nácsnok. Figyelmeztetjük tehát olvasóinkat 
hogy most már okvetlen fizessenek még 
Szeptember hó folyamán, inert dobbal nem 
lehet ugyan verebet fogni, de adót hajtani 
igen Októbertől kezdve megszólal ez a csú-
nya szerszám a hátralékosok portáján, a mi 
nemcsak kelemetlen de költséges is. 

Színészet. Dr Farkas Ferencz szin-
igazgató falragaszokon adja tudtul, hogy a 
napokban társulatával Szentesre érkezik Szar-
vasról. Az előadásokat e héten, pénteken 
kezdik meg a színészek. A társulat titkára 
Faragó Hezső pár nap alatl meg lógja kez-
deni a bérlel gyűjtéseket. A társulat első 
rangú tagjai: Barna Mariska szuhretl éne-
kesnő, Feledi Boriska szuhrett primadonna, 
F. Szalontai Ferike táncos szuhrett, Halász 
Ilonka vígjátéki naiva, Honthy Elma kolora-
tur énekesnő, Markovits Marcit szende és víg-
játéki szuhrett, Róna Herniin komika. Rózsa-
hegyi Sári másodéuekcsnő, T. I Iadi ik Anna 
hősnő, T. Zalai Irma társalgási színésznő. A 
férfiak Abonyi Tivadar siheder, Balázsi Sán-
dor drámai apasziuész, B Szabó József bari-
ton énekes Faragó Rezső epizód komikus, 
Farkas Ferenc énekes bonvivant, Here Zsiga, 
hős és apasziuész Herczcg Jenő szerelmes 
színész, Könyves Jenő jellem színész, Nagy 
(iyulaobulto komikus. Nagy Imre komikus 
Tóth József tenor énekes, Szigelhy Andor 
tenor hulló, Tukorai Lóránt epizód komikus 
A társulatnál ezen kivŐt !> nő és '.i férfi kar-
énekes és Ligethy (iéza karmester karmester 
vezetése mellett 12 tagu zenekar működik 
közre. 

a kinek a bőrére és politikai meggyőződésére 
megy ez a kufárkodás? E kérdésnek még 
egyéb hátterei is vannak a melyekre még 
viszatérünk. 

Egy 14 -15 éves fiul tanulóul fel vesz 
Sima Andor villamfelszerelési vállalkozó. 

A nagy trafik bérlete. Tudvalevő, 
hogy a szegedi m. kir. pénzügyigazgatóság 
a nagy trafik kezelésére pályázat hirdetelt 
Jelentkező van elég, mert 14 egyén pályázott 
a nagv trafikosságra Szentedről és a vidék-
ről. Hogy kinyeri el a nagy trafiik kezelését, 
azt a pénzügyminiszter fogja elnönteni. 

— Színházi bérlet. A kik a moat kez-
dődő színi évadra bérelni kívánnak, szíves-
kedjenek ez irányban Bugyi Antal városi 
főjegyzőnél jelentkezni, a ki e tekintetben 
bárkinek szívesen nyújt felvilágosítást. 

— őszi vásárunk. Szegtesen az őszi vá-
sár tegnap vette kezdetét. A jószág vásárra 
nagy felhajtás volt, vevő azonban alig jelent-
kezett és így a jószágok árai nagyon mér-
sékeltek voltak. 

A szűz dohány. Jó fogási csinált a 
minap Soós Ádám pénzügyőri fővigyázó a 
felsőpái Ion Valamikép megszimatolta, hogyPit' 
József és neje Farkas Juliánná egy lovas ko -
csin szűz dohányt hoznak Szentesre Apáca 
községből elárusitás végett Lesbe állt. Késő 
estére járt az idő amikor Soós pénzügyőri 
felvigyázó elcsípte a dohánycsempészeket, a 
kiknél (is) kiló magyar dohányt talált. Ter-
mészetes, hogy a dohányt kocsistól lovastól 
együtt elkobozta. A megcsípett Piti József 
nagyon sokszor elmondta a baka imádságot 
De ez nem használt, inert nemcsak a dohá-
nyát vették el, de másnap a kincstár javára 
kocsiját-lovál is elárverezték. Igy jár az a 
ki nem köszön a fináncnak. Soós Ádám rö 
vid idő alatt harmadik ilyen jó fogást csinált. 

Szerkesztői üzenet. 
Fürdözönek. Panaszát legközelebb 

— F e l e b b e z é s a v á r o s h á z í igyben. 
A városházépités ügyben hozott vá-
rosi közgyűlési határozat ellen Füsti 
Molnár Lajos városi képviselő már 
beadta a felebbezést a polgármesteri 
hivatalnál. Azt a felebbezést azonban 
követni fogja egy uiásik. esetleg har-
madik is a melyei többen írnak alá. 
Reméljük, hogy a felebbezéseknek 
meglesz a kívánt eredménye, Szentes 
várost bizonyos érdekszövetség nem 
fogja kizsákmányolni a városházépités 
ügyben, 

Az érdekszövetkezet. A városházépi-
tés, illetve a városi téglaház üzembe vélele 
sok szóvitára és hírlapi polémiára adotl éti-
dig elkalmat. Idáig nagy volt a sötétség, illetve 
a közönség tájékozatlansága. Most már vilá-
gosodik. sőt tisztán áll, hogy melyik részen 
van az igazság. A közönség ma már meg 
lúgja ítélni, hogy ki szolgálja a város javai 
önzetlenül, és ki kezeli Szentes varost ugv 
mint a jó bolond fejős tehenet. Azonban a 
közönség mégsem tudott eddig belelátni 
annyira e fontos kérdésekbe, a hogyan kel-
lenne. Mi több csinyat-biiivát ismerjük ezen 
kérdéseknek és azl is tmljuk, hogy ezeknél 
egy valóságos érdekszövelkezet működik a 
város kizsákmányolására. Hogy kik vannak 
az érdek szövetkezetben azokról nem sokára 
beszélünk. Lesznek meglepetések. 

- Uj főgimnáziumi tanár. A vallás és 
közoktatásügyi mi kir minisztérium az új-
pesti állami főgimnáziumhoz áthelyezett dr. 
Szigeti Gyula tanár helyére Jirkovasky Sán-
dor oki. tanár jelöltet nevezte ki helyettes 
tanárnak, ki állasát a tegnapi napon fog-
lalta el. 

Az „Alföldi Ellenzék" kauciója. 
Tisztelettel tudatjuk, hogy laptársunknak, az 
»Alföldi Ellenzékinek a mai naptól fogva 
van mar politikai kauciója. Mától fogva tehát 
bátran megoldhatja a keleti kérdési, lepi-
pálhatja a pró- éi kontra szultánokat, bele-
nyúlhat az önálló bank kérdésbe, foglal-
kozhat ik a spanyol gallér és viaszk behoza-
talával, beleülheti az orrát a törökhárembe; 
a kutya sem ugatja meg, ha a muszka álla-
potokról oüóz ki íias.ibos cikkekel, szabad 
keze van az amerikai egyesült allaiuok úgvei 
fölött pálcát törni, szóval neki mindent 
szabad tenni, írni, a mi a magasabb politi-
kához tartozik. És ezt a sokféle politikai 
cselekményekre szóló engedélyt azért kapta 
meg, mert Zsoldos Ferenc mérnök és ér-
dektársai kijárták, hogy a Szentes Vidéki 
takarékpénztár letelte az alispánnál a poli-
tizáláshoz szükséges 10 ezer korona kauciói. 
Zsoldos Ferenc ur társaival együtt teliál a 
Szentes Vidéki takarékpénztár pénzével há-
lálta meg azt, hogy az Alföldi Ellenzék szer-
kesztősége módot nyújtott arra, hogy a 
Zsoldos-féle édek szövetkezet megtámadta 
lapunk felelős szerkesztőjét azért inert a 
városi téglaház űzőmbe hozataláért Szentes 
varos érdekében cikkezett. Mit szól ehhez 
a tiszteletdíjhoz Szentes város becsületes népe, 

hozzuk. 

Irodalom. 
O A Vasárnapi Újság" szeptember 20-iki 

száma bemutalja gazdag képsorozatban az 
örökimadás templomában a király jelenlété-
ben tartott első gyászmisét, Ferencz Ferdi-
nand főherczeg stíriai vadaszulait, a honvéd-
ség uj géppuska-osztagának gyakorlatait, egy 
katonai vasúti hid épilését stb. Szépirodalmi 
olvasmányok : Leukey Henrik és Szavay 
Gyála versei, Lainpérth Géza elbeszélése. Ódry 
Lehel vissza emlakezései Munkácsy Mihályra 
stb. Egyébb közlemények : Csukassy Elemér 
művészi rajza, Falk Miksa és Nedeczky István 
arcképe, tárcacikk Paris Franciasagaról, Dic-
kens szerelméről, a hétről és még azonkívül 
a rendes heti rovatok : Irodalom és mű-
vészet, Kozinlézetek egylelek, Sakkjáték, Kép-
lalany Egyveleg slb. «Vasai napi Ijsag» előfize-
tési ára negyedévre négy korona, a »Világ-
króniká—val egyútt négy korona 80 fillér. 
Megrendelhető a «Vasarnapi Újság» kiadó-
hivatalában Budapest IV., Egyeteiu-utca 4.) 
sz. Ugyanitt megrendelhető a * Képes-Néplap» 
a legolcsóbb újság a magyar nép számára 
félévre kél korona 10 fillér. 

kii/gazdaság 
Piaci á rak : 

Buza minja 10 Irt. .'»0-70 kr. 
Árpa minja 7 frt. i 0 .10 kr. 
Zab mmja 7 frt. 20 40 kr. 
() Kukorica mmja X frt. K frt. .10 kr. 
Csöves „ mmja frt 50 kr 4 frt. 
Heremag mmja. 40 50 frt.-ig. 
Sertés kilója 5 7 - 5 9 kr. 
Szalonna 75 kr. 
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A kis méltóságos asszony. 
- Regény. -
Irta: Sima Julla. 

(Fo ly t a t á s ) 

A szerelmes szive azt mondta, itt van 
az alkalom. Szakítson a gróffal és legyen 
azé akit szeret. Oly szívesen követte volna 
a szive szavát. Igen ám, de Holló nem gróf 
Eszébe jutott, liogv ha Hollónak a neje lesz 
az anyja mily nagyon fog örülni és esetleg 
őt majd gúnyolni találja, hogy még sem lett 
méltóságos asszony! 

Egy nagyot sóhajtott, 
Ebben a percben ért a bokor elé Kelendi 

akinek a közeledtét Adél észre sem vette. 
Megzörrent a bokor és Adél feliekint. 

Előtte áll a vőlegénye. 
Kelendi ma nem volt olyan derült han-

gulatban, mint egyébkor lenni szokott. Az 
ügyvéddel folytatott beszélgetés nagyon kel-
lemetlen hatással volt reá. Adélnak a sóhaj-
tását is meghallotta, és ez is még kedvetle-
nebbé tette. 

Adél látta a gróf arcáról, hogy nem 
valami jóhangulatban van, de nem tartotta , 
szükségesnek észre venni, mosolyogva nyúj-
totta feléje a kezét és üdvözölte 

— Isten hozott! 
Kelendi megfogta a leányka kezét és 

el sem bocsájtotta még akkor sem mikor leült 
melléje. Kezében tartva a leány kezét, ko-
molyan nézett a mosolygó arcba. 

— Miért sóhajtottál ? — kérdezte kissé 
szigorú hangon. 

— Istenem! — Nevetett Adél. Hát 
már a sóhajomat is számon akarod tartani ! 

Ez a felelet békitőleg hatott a gróf 
felfordult kedélyére. 

Először azt hitte, liogv Adél is tudja 
azt, amit vele az apja beszélt A sóhajtást is 
igy magyarázta, de a leány mosolygása meg-
nyugtatta. Igv aztán sokkal szelidebb han-
gon felelt: 

— Igen Dellike. Számon akarom tartani 
a sóhajod is! A szavadat, gondolatodat, nem 
csak a tetteidet, — és mig ezeket mondta 
többször megcsókolta a leányka finom fehér 
kezét. 

— Engedd el a kezemet István! — 
Mondta végre Adél, amint megunta a liosz-
szas kézcsókolást. 

— Nem engedem! - Jelenti ki határo-
zottan a gróf. Ez a kéz az enyém ! Amint 
kiejtette ezeket a szavakat, eszébe jutott, 
hogy most, nagyon könnyen elvesztheti ezt 
a kezet. Eszébe jutottak az ügyvéd szavai. 

Határtalan keserűség lepte meg. Erősen 
összeszoritotta a kezében tévő kezel, ugy, 
hogy Adél, feljajdult és könv szökött a sze-
meibe. 

— Nem akartam édesem! Kérlelte ijed-
ten Kelendi. Rocsáss meg drága kis angyal! 

Adél könnyein keresztül már mosoly-
gott. 

— Nem haragszom. 
— Ne haragudj! Részéit a gróf. Hidd el 

nem akartam neked fájdalmat okozni, de 
lásd olyan borzasztó gondolat fordult meg 
az agyamban abban a percben ' Olt! Istenem ! 

— Mi lehetett az a borzasztó? — kí-
váncsiskodott Adél. 

— Borzasztó! sóhajtott a gróf. Arra 
gondoltam, hogyha téged elvesztenélek! Ha 
elkellene tőled válnom! 

Ismét egy nagyot sóhajtott de ez a só-
haj már az Adél sóhajával együtt röppent el. 
Adélnak önkénytelenül eszébe jutott, mily 
sokká1, boldogabb volna ő, ha Kelendi nem 
lenne a vőlegénye ! 

Csakhogy Kelendi másként gondolkozott 
az Adél sóhajáról, és végtelen boldogság töl-
tötte cl a szívéi. 

— Nem Dellikém Nem fogunk elválni! 
Azért ne hagyja el szépséges ajkaidal sóhaj 
Nem, nem ! Enyém leszel! 

Ezzel felállt és szívélyes bucsut vévén 
e | távozott. 

SZENTESI LAP 

Sietett haza, hogy megírja a levelet az 
apjának. Erős volt elhatározása, hogy nem 
fog lemondani a leányról. Bármi történik is, 
legyen élet vagy halál, de Gelléri Adél még 
is az ő felesége lesz' Arra elvolt készülve, 
kogv az öreg gróf nem egy könnyen egyezik 
bele az ő kívánságába. Keserves gyötrelmek 
között várta a feleletet az apjától. 

De nem csak Kelendi, Gelléri is ideges 
türelmetlenséggel várta az öreg gróf le-
velét. 

Kálmán és Gelléri is kíváncsiak voltak. 
Egyedül Adélt nam érdekelte semmi. Az 
apja elmondta már neki, hogy mi a célja, 
de Adél nem tudta ezt megérteni. Az apja 
ugy magyarázta, hogy ez igy lesz helyes, és 
Adél mindent hitt. 

Nem nagyon soká kellett várni. Az 
öreg gróf hamarosan válaszolt. Csak ennyi 
volt a felelet: 

— Jöjj haza. Személyesen meg akarom 
veled beszélni a dolgot. 

Gellérinek felragyogott a szeme, amint 
elolvasta az irást. 

— Ön tehát haza utazik — kérdezte e 
grófra rézve. 

— Igen haza utazom. Már elintéz-
tem a dolgaimat és igy reggel korán utaz-
hatom. 

— Helyes, helyes. — Rólintgat az ügy-
véd. — A hölgyek a Kálmán szobájában 
vannak. Azonnal értük küldöm a szoba-
lányt. 

— Ne! — Mondta Kelendi gyorsan 
felállva a székről. — Ne izenjen értük. Mei 
jmik mi is a Kálmán szobájába. 

— Ahogy akarja ! — Szólt Gelléri és 
két ur megindult a Kálmán szobája felé. 

Itt azután Kelendi eltnonda, hogy minő 
! felelet érkezett az édes apjától és azután 
' csakhamar elbúcsúzott, liogv néhány nap 
' múlva vissza fog érkezni. 

Gelléri és Adél szintén felálltak, hogy 
I kikísérjék a folyosóig a grófot 

Amint hárman kiléptek a szobából és 
í Kálmán egyedül maradt az anyjaval, abban 

a percben a szobaleány sietve lépett be egy 
levéllel : 

— Fiatal ur kérem, a Holló tekintetes 
ur küldte ezt a levelet egy szolgától. 

Kálmán ideges gyorsasággal szakította 
fel, átolvasta és anyja kezeibe lelte, azutan 
gyorsan minden szó nélkül elsietett Gellé-
riné álmélkodva nézett a lía után, majd a 
kezébe tett borítékot felvette. 

Egy névjegy volt benne. A Hollóé. Ki-
vette és elolvasta. 

»Jöjj esdve kérlek hozzám ! Ila egykor 
szerettél, barátom voltul — jöj j ' Var, idei 
Ernő - v 
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Figyelmeztetés. 
Tapasztaltatolt, hogy a város területén 

ázalók csempészeti pálinkát árusítanak. 
Fel Ili válik a közönség, hogy a város 

területén házaló pálinkaárusokai a lögyasz-
i adóhivatalnál jelentse be s a pálinkát 

csak az esetben vásároljon, ha az illető elá-
rusítók a fogyasztási adóhivataltól árusítási 
engedély-jegy gyei vannak ellátva és ezt fel-
niül alják, mert aki be nem adózott (csem-
pészett) pálinkát vásárol, szigorúan fog 
büntettetni. 

Szentesen, 11)08. évi szeptember hó 9. 

dr. Mátéffy Ferenc 

l i i a c f i ó m k n U n . 
Egy csinosan butorzott szoba azonnal kiadó. 

Cím a kiadóhivatalban 

Eladó vagy kiadó föld. 
Varga Beníamín Lapistói :t8 hold földje la-
nyaépiiletekkel együtt jutányos áron eladó, 
avagy haszonbérbe, vagy felesmunkálalra 
kiadó, ugyanott cipészi mesterséghez való 
szerszámok, varrógépek és üveg kaszuik ju-

tányos áron eladók. 
Értekezhetni I. tized 308 sz. alatt. 

F i E a t l ó l i á x « 
Soós Józsefnek III. kerület 64 számú 

háza, i.iely korcsmának és holl helyiségnek 
is alkalmas, kedvező lizetési fellélelek mel-
led eladó. Értekezni lehel a hcl\szilien 

(Fulyt. köv.) 

Lapkiadó: Gálfy Sándor. 

Laptulajdonos: Vajda B. utóda. 

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

lékhelyiségek és külön baromfi udvar. 
Cini a kiadóhivatalban. 

1908/408 

Hirdetmény. 
Szentes város adóhivatala részéről : 

közhírré lételik, hogy az adóhátralék-
ban lefoglalt ingóságok u. in. házibu-
lorok, jószágok slb. Oklóber hónap 
hol ló és csütörtöki napjain mindenkor 
délelőtt 10 órakor lógnak a Jurenák 
ház udvarán nyilvános árverésen el-
adatni. 

Szentes, 1908. Szept. 19. 
Farkas Mihály, 

aU. tnok. 

A szentesi halárban lévő 80 liohl sr.ántó 
földje 2 i'észlelheti is örök áron eladó. 
Ksellcg löbh évre haszonbérbe kiadó. 
Krleke/.ni lehel ;i tulajdonossal Kun-

szentmártoni lakásán. M 35 

Nyomatott Vajda báliul utódánál Sxeates lsutt. 




