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I 

Felebbezés a városház ügyben. 
A városház épilés ügyében Dr. Kiss 

Béla és társai városi képviselők az 1908. 
szeptember 21-én Szentes város polgár-
mesteri hivatalához a már eddig Füsti 
Molnár Lajosén tul ujabb fellebbezést ad-
lak be, mely felbbezések bevezetésében 
néhány alaki sérelem előadása után a 
következő indokokat terjesztik elő: 

A városház épitése ügyében a bel-
ügyminiszter 47124 sz. rendeletét küldötte 
Szentes város közönségének. 

Ezen miniszteri rendelet vétele után 
az első lépés az volt hogy a polgármester 
ur az eredetileg ajánlatot telt iparosokat 
felszólította, hogy megtelt ajánlataikban 
foglalt összeg mellett hajlandók-e továbbra 
is Szentes város közönségével szemben 
kötelezettségben maradni. Természetesen 
mi más lehetet volna erre a felelet, ha 
tudjuk azt, hogy az ajánlattevők miüőn 
ez előtt 1 évvel beadott ajánlatukban na-
gyon is figyelembe vették azt, hogy a 
mull nagyon is nyomasztó gazdasági év-
ben ugy az anyagárak, mint a in un ka béri 
viszonyok óriási mérvben valósággal a 
legmagasabb mértékig megdrágullak. 

És itt van az egyik ülköző poul ami-
ért neui helyeseljük sőt egyenesen helyte-
lenítjük a polgármester ur fentebb emlí-
tett felhívását egyrészt azért, mert már 
akkor tudla, hogy a miniszteri rendelet 
értelmében a városház építés költségei te-
temesen redukálandók lesznek, másrészt 
azérl. meri azt is tudta hogy jobb gazda-
sági év folytán ugy az anyag árak, mint 
a munkabéri viszonyok 20—30°/ t-al ked-
vezőbbekké leltek. 

A miniszteri rendelet vétele és a fen-
tebb euilitett ujabban megerősített ajánla-
tok birtokában azután a városházépilő bi-
zottság — melynek tagjai sorában közvet-
lenül érdekelt vállalkozók is vannak — 
hozzáfogott az eredeti Bohn-f le terv ki-
borotválásához és mindenkinek nagy ámu-
latára azon javaslattal állt a képviselőtes-
tület elé, hogy egy néhány létesítmény 
kihagyásával a inár előbb csak 488 1171 K. 
01 till. költséggel fel« pithetőnek határozott 
városi székház most már 382*637 K. 57 
fillérből is felépíthető s még 17000 K.-nánk 
berendezési költségekre meg is marad. 

Valódi mesteri mü ez a városház 
épilő bizottság javaslat. Rövid idő alatt 
az eredeti 488 371 K. 01 tillérb I képes 
volt 105 7:1:1 K. 44 fillért megtakarítani 
és ha ezen a megkezdett uton halad, hisz-
s/.ük és reméljük, hogy a városkáz épilő 
bizottság rövid idő múlva egy ujabb 
100000 korona megtakarítási lesz képes 
kimutatni, hisszük és reméljük ezl már 
azért is, tnerl a t. városház épilő bízott-

i ság eddig még csak a nélkülözhetetlenül | 
I szükséges létesítményeket mellőzte a tervbe 

veit épitkezésnál, rnig ha mind a fényű-
zési létesítményeket is mellőzni fogja, fel-
tétlenül elfog érni még igen tetemes meg-
takáritást. 

A kibocsájtott pályázati tervezet és 
közgyűlési határozat a központi filtést a 
vízvezeték létesítését — mint a melyek 
egy évtbedek hosszú során át fenálló 
modern középületnél nélkülözhetetlenül 
szükségesek — leghatározottabban léte-
síteni kívánta. A miniszteri rendelet meg 
is szabja a keretei, hogy mindazon léte-
sít menyek beruházandók, és foganatositan-
dók, amelyet fényűzési szempontból az 
építési költségeket nem emelik. 

A vízvezeték,, a központi fűtés ez 
nem fény űzési beruházás hanem oly elemi 
és nélkülözhetetlenül .szükséges követel-
mény, amely nélkül az egész városi szék-
ház nem lesz másnak tekinthető; mint 
egy beteges tákolmánynak. Mind kellő a 
modern kor vívmánya közegészségi és gaz-
dasági szempontból is nagyon helyes. 

További nélkülözhetetlenül szükséges 
ség'i beruházásnak leér t jük még külö-
nösen a gazdasági udvarnak a városi 
székház épületétől való külön választását 
kitelepítését részint közegészségi, részint 
köztisztasági szempontból, de különösen 
még azért is, mert ha a mostani város-
házi épület megszűnik, szükséges lesz kü-
lönösen tanyán lakó polgártársaink érde-
kében oly kocsi megálló helyről gondos-
kodni, ahol lj#'ósági beavatkozással nem 
lesznek zaklatva. Ez pegig csakis a külön 
gazdasági udvar által lasz elérhető. 

De nélkülözhetetlenül szükséges lesz 
még a lelefon hálózat és bevezetés, vil-
lanyvezeték átültelés, villamos csengő fel-
állítása, amelyet, sőt egyéb felszereléseket 
is a 17000 koronából nem leszünk képe-
sek majd fedezni. 

Ezekben előadtuk a vízvezeték köz-
ponti fűtés létesítményének a gazdasági 
udvar kitelepítésének szükséges és enged-
hetetlen voltál, mégis a t. városház épilő 
bizottság, a városi tanács és t. képviselő-
testület 20 tisztviselői állal támogatott 
többsége ezeket a nélkülözhetetlenül szük-
séges beruházásokat hozza áldozatul, eze-
ket fényűzési kiadásoknak tekinti csak 
azérl, hogy egy cifra városi székházat 
építtethessen. 

Takarékoskodjunk: ez a fő elv. De 
ha már nagy áldozattal létesíteni akarjuk 
a városház építését, áldozatot hozunk, 
akkor legyük meg ugy, hogy ha a város 
közönségének haszna nem is lesz, legalább 
kényelme előnye és megelégedésére szol-
gáljon a mi létesítményünk. 

Fel kell még említenünk, hogy az 
egész ügymenet alatt egy hang sem léte-
telt arról, hogy a városház villámhárí-

tóval látassék el, mi is egy elengedhetet 
len szükségesség ott, ahol levéltár, irattár 
van, hogy ¡legalább a villám csapás által 
érhető szerencsétlenség lehetőleg megaka-
dályozlassék. 

Nekünk szerény nézetünk az, hogy a 
városház építésének kérdését nem így, 
egyes nélkülözhetetlen kiadások és léte-
sítményeken való megtakarítás utján old-
hatjuk meg, hanem megoldhatjuk ugy, ha 
mindazon dolgokat, amelyek mintegy fény-
űzési jelleggel birnak, kihagyjuk az épít-
kezésből vagy összébb szorítjuk az épít-
kezést és mint mondani szokás: addig 
nyújtózkodunk ameddig a takaró ér. 

Ha meg van adva a keret amelyen 
lul nem terjeszkedhetünk, akkor fogjunk 
hozzá annak a tervnek t. i. a Bohn-féle 
tervnek — ha már ehhez a I. többség oly 
állhatatosan ragaszkodik, gyökeres restau-
rálásához. Fogjunk hozzá és szorítsuk 
szűkebb keretre az építkezést. így azonban 
különösen hangsúlyozni kívánjuk, hogy a 
pályázati fellételek kapcsán egyes hivata-
los helyiségek lervtrértékéhől a tervezők 
már a terv elkészítésekor eltérlek és igy 
egyetlen ejy terv sinr nem is volt, mely 
a pályázati feltéleleket szigorúan betartotta 
volna. 

Ezen körölinény ismeretében, hogy a 
városi székház létesítésének kérdése vég-
befejezéshez juthasson az eredeti terv oly 
átalakítását kell keresztül vinnünk, amely-
lyel a vízvezeték, központi fűtés, villám-
vezetéki felszerelés befoglalása mellett épít-
kezésünk a 300000 koronát meg nem ha-
ladja. Ezt pedig csak ugy érhetjük el, ha 
szűkebbre vesszük a téri, amelyet be aka-
runk építtetni, ha kisebbre szabjuk mi is 
az egyes helyiségek térmértékét termé-
szetesen csak ott, ahol lehet lm nem 
emeljük épületünket 15—18 méter magas-
ság helyett csak 10—14 méler magasra, 
ha elhagyjuk az úgynevezett Manlard-féle 
tetőszerkezetet s e helyeit csak egyszerű 
szilárd tetőzetet létesíttetünk, ha a díszes 
lépcsőhá ak és a kétkarú lépcsőzeteket 
egyszerűbb»- és mégis Ízléses és kielégítővé 
alakítjuk ál, ha szobrász munkával csak 
közgyűlési termünket díszítjük egyszerű 
kivitellel, ha takarékoskodunk a díszítő-
bádogos munkán és ha a xylolith munkát 
teljesen kihagyjuk s végre ezek kihagyása 
után és az épület méretének reducálásával 
nem 7 hónapi záró» haláridő, hanem 2 
év alatt elkészítendőkig a munkálatokat 
uj árlejtés vagy ajánlat utján adjuk válla-
latba a legolcsóbb ajánlattevőnek nem tö-
rődve azzal akár helybeli, akár vidéki 
mert ez által az épilő iparosok között 
esetleg létrejöhető karlellnak is Ulját vág-
hatjuk. 

Ezek a fentebb részletezeti munkála-
tok és pedig a xylolith a Mantard-féle 
tetőszerkezet, díszítő bádogos, szobrász 



2. oldal SZENTESI LAP 77. pzám. 

és a díszesen berendezett két 
karú légcsőház munkálatai tehát azok, 
melyek mintegy fényűzési jelleggel bírnak 
s azok részint egészben való elhagyása 
részint pedig csak a szükséges mértékre 
való redukálása által tetemes megtakarí-
tást érhetünk el. És csak ekkor érhetjük 
el azt, hogy a város nem kíván valami 
cifrán díszített drága fentartással járó 
épületet stb. 

De nem is ér szerintünk semmit az 
olyan mindeféle disszel ésga legkényesebb 
Ízléseknek is megfelelő csinynyel felékitelt 
díszes városháza, mely óriási költséggel 
felépítve és fentartva a szükséges köve-
telményeket alig-alig elégíti ki. Hogy ek-
latáns példára hivatkozzunk felhívjuk Cso-
grádvármegye törvényhatósági bizottságá-
nak figyelmét a nem oly régen létesített 
Petőfi Szállodára, mely fényes külsőségé-
vel kupolájával és tornyával mint egy vi-
lágvárosi nagy épület büszkén néz le a 
szemlélőre, de mint egy roskatag kártyavár 
évenként nagy áldozatot kíván, hogy fen-
tarthassuk. 

De megtakarítást eszközölhetnek még 
olyként is, ha a városházépitésének he-
lyéül a mostani városháza helyét jelöljük 
meg, oly formán, hogy az uj városháza 
homlokzatát, a vármegyeház homlokzatá-
val hozzuk egy vonalba, miként azt Szeder 
János képviselő társunk, javasolta, ez által 
gazdasági udvarnak meghagyhatnók a Ju-
renák-féle házat, hol a gazdasági udvar 
és a város gazdai lakás kényelmes elhe-
lyezést nyerne nagyon csekély átalakítás 
és kiadással. És ha ez a fontos javaslata 
Szeder képviselő urnák a városi székház 
felépítésénél a megoldás alapjául elfogad-
tatnék, akkor majd később, ha a fokozott 
igények követelni fogják a piactér megna-
gyobbitását, a Jurenák ház elbontása ese-
tén piacterünket közvetlenül — megsza-
kítás nélkül — mintegy 1600—1800 D-öl 
területtel bővíttetnénk s a városi székház 
ekkor már a piacteret, a központot díszí-
tené. 

Oda irányul tehát felebbezési kérel-
münk méltóztassék a sérelmes :^52/kgy. 908 
határozat megsemmisítésével az egész ügyet 
Szentes város közönságének visszaadni uta-
sítani, hogy az eredeti tervből a fényűzési 
jelleggel bíró beruházások kihagyása mel-
lett fentmaradó összes munkálatokra ujabb 
ajánlati versenyt tűzzön ki s az építke-
zést a legolcsóbb ajánlat tevőnek adja ki 
vagy esetleg a Szeder János féle indítvány 
elfogadása mellett még a városház elhelye-
zése kérdését is ujonann vegye elbírálás alá s 
a Szeder-féle javaslat szerint készíttessen 
ujabb tervezetet s annak kivitelét ké-
szíttesse meg. 

Tisztelettel: 
I)r. Kiss Béla 
Pataki Imre 
Pa/)/> Lajos 
Héjjá Lajos 
Soós Báliul. 

Jön a Ko^ra! 
fl belügyminiszter rendelete. 

Az oroszországi kolera borzai mai-
in')! és tovaterjedéséről naponként ha-
sábokat közölnek a fővárosi lapok. 

Magyarországon rettegve gondolnak 
a kolerára, a melv 1871$. évben annyi 
embert fosztott meg az életétől. Túl-
ságosan azonban nem kell megijednünk 
a haláltontó betegségtől, mert az utóbbi 
évtizedekben tetemesen javullak a köz-
egészségi viszonyok. Az ártési kutak 
sok járványos betegségnek állják útját 
vagy megtörik pusztító erejét. Ezt iga-
zolja a nyolevvanas évek vége majd 
a kilencvenes éves eleje is. Ezekben az 
időkben szintén jelentkezett a kolera 
Magyarországon, olt azonban ahol a 
nép tiszta, egészséges artézi vizet ivott 
a kolerának hire-hamva se volt. Az 

' ártézi kúttal rendelkező községek és 
városokba nem lette be a lábát ez a 
gyilkoló nyavaja. 

Szentesen, a hol oly sok az ártézi 
kut, alig lehet tartani e betegségtől. 

Az ördög azomban nem alszik! 
Ha nem kell is megijednünk a ko-

lerától, de összetett kézzel sem szabad 
néznünk annak közeledését. Meg kell 
tennünk minden szükséges előintézke-
déseket, mert a kolera már átlépte 
Oroszország határát és szomszédos 
Galíciában is konstatálták. 

A belügyminiszter sem kicsinyli a 
kolera veszedelmét, rendeletet adott ki 
a törvényhatóságokhoz a szükséges óvó 
intézkedések megtétele végett. 

A belügyminiszteri rendelet, melv 
Csongrádvármegyéhez is megérkezett, 
így hangzik: 

»Hivatalos értesítések is megerősítik, 
hogy Oroszországban a kolerajárvány oly 
jelentékenyen terjedelmet nyert, miszerint 
közel áll annak veszéje, hogy e betegség 
hazánkba is bchurcollalik. 

Ennélfogva azon célból, nehogy a jár-
vány az országot készületlenül találja, elren-
delem : 

1. Hogy az 181)1. évi szeptember 16-án 
7<X,f)71 szám alatt kelt belügyminiszteri ren-
delettel a köztisztaságra előirt intézkedése-
ket hajtsa végre és minden előforduló kolera-
megbetegedés esetén a/ indokolt óvintézke-
déseket legye meg: 

2. Intézkedjék az iránt, hogy az 10'.»7 
évi 111.000 szánni belügyminiszteri körren-
delettel a kolera elleni védekezés tárgyában 
a LimncU megküldött l'lasilás mcgfclelőleg 
szétosztván, annak tartamáról az illetékes 
közegek eleve tájékozzák magukat; 

3. Intézkedni fogok az iráni, hogy a 
kolerával fertőzött vidékekről esetleg tor-
vényhalósága területére utazni szándékozó 
egyénekről az illető hatóságok eleve értesí-
tést nyerjenek. Fölhívom ennélfogva a Ci-
liiét, hogy az ily utasok tartózkodási helyét 
pontosan nyilvántartván, azokat .'» napig lia-
tósági orvos állal ügyeltesse meg. Megjegy-
zem, hogy dzen megfigyelés alatt az illetőnek 
a haiósagi orvos részéről lőrlénő uaponkinli 
meglátogatása értendő. 
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Az eső. 

Irta Kincs István. 
Sudár meggyfák bocsátottak zöldlom-

bos koronájukkal kedves árnyékol a kis 
kerti filagóriára, mely alatt Geréb András 
szép csendesen meghúzta magát. Azaz, hogy 
nem is volt olyan csöndesen, mert a jobbik 
kezével folyvást kapkodott, inig baljával 
hosszú pipaszárt szorongatott. 

Mit csinál, András bátyám ? — kö-
szöntöttem rá derült jókedvvel. 

— Mit? — fordította vissza hanyagul 
a félig megkopaszodott fejét az öreg hát 
amit ilyen gyilkos melegben egyáltalán csi-
nálni lehet: fogdosom a legyeket, Isten ho-
zott, öcsém! 

Kezét nyújtotta. 
— Mikor lesz egyszer cső, öcsém, mii 

gondolsz ? 
Vállat vontam. Hiszen ha én azt tud-

nám ! akkor elmennék kalendárium csina-
lónak. 

— Bizony nem tudom, hogyan áll a 
barométer — feleltem csak éppen, hogy va-
lamit mondjak. 

— Tiszteltetem a baromérieredet — ne-
vetett gúnyosan Geréb András, — attól az 
emberfia nem lesz okosabb. A barométer 
csak a városi embereket vezeti az orránál 

fogva. Az én barométerem százszor különb, ' 
mint amivel a német bolondítja az embe-
reket. 

— Hheumás talán a lába, bátyám ' Azt 
tartják, az legbiztosabban megérzi az idő-
változást. 

— Ne zöldezz öcsém, le ahhoz nem 
értesz. Mert, hogy igenis a légy a legjobb 
barométer a világon. 

Tátva maradt a szám. 
— Hiába katíogalsz, mert az ugy van, 

ahogy én mondtam. Láttad az imént ' 
— Micsodát? 
— No. hogy haromélcrcztcm Ha nem 

a rongyos férgei egy csipelel sem szemlé-
iének. t'gv vedd, öcsém, mikor a légy nem 
szemtelen, semmi kilátás esőre. Hanem ha 
az orrodra ül s kél kezeddel sem tudod el-
verni onnan, akkor mérgei vehetsz rá, hogy 
olyan felhő kerekedik, melyik a legszebb 
esőt liazza. Nézd olt ül egy az asztal szélén. 
Próbáld megfogni. 

Nekikaptam. De csak a levegő szorult 
bele az öklömbe. 

Geréb András szomorúan konstatálta 
Nem lesz eső. Nem tud cső lenni. 

Pedig láttad a mezőt Hogy rí minden.' Sir 
a vetés, ri a krumpli, a répáról, sarjáról 
meg nem is beszélek A napvilág as/.iló-
kemencének nézi az egész országot. Nézz 
körül a kertben! 

Megfogadtam az öreg szavát Elég si-
ralmas volt, amit láttam. Az alma, körte, 
szilvafa levél nélkül állott. 

— Azokba beleütött a modern fiatal-
ság nyavalya ja jegyezte meg Geréb And-
rás időnek előtte kopaszodtak meg. 
Féreg etle meg valamennyit, hogy az t'risten 
akarhova tegye a hernyó minden atya-
fiságát. 

Az akar zöldell ugyan a kerítésbe szo-
rulva, de levele kouyullan csüngött alá, mint 
a láradt pille szárnya. 

Látod, hogy veszendőbe megy min-
den ' 

Csak a meggy lart kí. Ajánlom öcsém, 
lia valamikor lilagóriat csináltatsz, meggyel 
Ültesd körül. Nézd még gyümölcs is van 
rajta, ugy nevelnek rád a piros szemek, 
minthji csupa hizlalt rubintok volnának. Nem 
parancsolsz belőle Egyél, egyébbel ugy 
sem kíualhallak. Még salala sincs, lölmag-
zoll valamenyi ebben a gyilkos melegben 

De le . a legyek mintha kezdenének 
szemtelenebbek lenni. 

- Nem vettem észre. 
— Pedig ugy rémlik. Nézd a nyurga 

csipetjét (»11 ' t'gv állja a pipafüslot, mini a 
vadas/kutya a nyulat Veszem észre, a ba-
rométer emelkedik . Bárcsak, buo .\ har-
csak . 



72. szám 

Végül fölhívom a Címet, hogy eljárá-
sáról legyen ide jelentést és minden kolera-
gyanús esetről ide azonnal távirati értesítést 
küldjön. 

Budapest, 1ÍH)8. szeptember hó IX. 
Andrússy s. A.« 

Figyelmeztetés. 
Figyelmeztetem a városi és tanyai 

lakosságot, hogy akik akár helyből, 
akár vidékről bor — mustot — vásá-
rolnak, ezt a városi fogyasztási adóhi-
vatalnál (Petőfi utca) azonnal bejelent-
sék, mert a hatóság szigorú el lenőrzést 
gyakorol , az eltitkolást a fogyasztási 
adó nyolcszoros összegéig terjedő bir-
sággal fogja büntetni. 

Szentesen, 1908. évi szeptember 
hó 21. 

Dr. Mátéffy, 

SZENTESI LAP 359. oldal 

lIJI)OJ\SA(iük. 
— Megfelebbezett közgyűlési határozat. 

Ismeretes, hogy Csongrádvármegye törvény-
hatósági közgyűlése felhívta Szentes városi, 
hogy Schh'icr István adóügyi tanácsnok 
nyugdíjaztatása érdekében a nyugdíj szabály-
rendeleten bizonyos válloztutást legyen. A 
városi képviselőtestület azonban a vármegyei 
törvényhatósági közgyűlés fel hívásának nem 
telt eleget. Schleier István a képviselőtestü-
let határozatát, mint reá nézve sérelmest 
megfelebbezte. 

— Halálozás. Szomorú, gyászos hír ér-
kezett hozzánk, melyszerinl Sulcx Károly 
Szentes város volt adóügyi tanácsnoka, majd 
pedig a Körös-tisza-inarosi árm. társulat se-
géduyilvántaiiója, vártisi képviselő és az ag. 
ev. egyház presbitere folyó hó 20-íkán éjjel 
fiú éves korában hosszas szenvedés után 
meghalt. Halála mély gyászba borította szép 
családját es kiterjedi, előkelő rokonságát. De 
megöbbenéssel vették tudomásul a halálesetet 
az elhunyt volt tiszttársai, jő barátai és is-
merősei is. Sulcz Karoly ugy közéleti pályá-
ján, mint a magán életben megnyerte és meg 
tartotta haláláig azok tiszteletét és becsülé-
sét, akik vele érintkeztek. Az elhunytat ked-
den délután I órakor temették el nagy rész-
vét mellett. Temetésén Szentes város tisztí-
l)r Mátéffy polgármester kara vezetése alatt 
jelent meg. A gvászszerlást Petrovics Soma 
ág. esperes lelkész végezte s megható imával 
búcsúztatta el, az elhunytat szeretteitől. Áldás 
legyen emlékén ' 

— Felebbezés a városházépités ügyben 
A városház építés ügyben hozott közgyűlési 
határozat ellen két fellebbezés adatott be. Az 
elsőt Füsti Molnár Lajos, a másodikat l)r 
Kiss Béla, Balaki Imre, Pzpp Lajos Héjjá 
Lajos és Soós Balint városi képviselők irták 
alá. Kz utóbbi fellebbezésének indokait a 
vezető helyen közöljük. 

A vásártér kikövezése. Bégóta va-
júdik a vásártér kikövezésének kérdése. Itáez 
Zsigmond ipartestületi elnök a tavasszal egy 
városi közgyűlésen meg is interpellálta ez 
ügyben a polgármestert, a ki megnyugtató 
választ adott. Iliinek dacéra a vásártér kikö-
vezése egy lépést sem haladt előre. Az ipar-
testület most kérvényt adott he a városhoz 
a vásártér kikövezése iránt Majd elválik J 
vájjon e kérelem lendit-e valamit a vásározó 
iparosok méltányos kivánrágán. 

A megyei vírilisek. Csongrádvárme-
gye legtöbb adót fizetőinek névjegyzéke hol-
naptól fogva les/ közszemlére kitéve az al-
ispáni hivatalban. A névjegyzék ellen 15 nap 
alatt lehet felszólamlással élni. 

— Vásári forgalom. Az elmúlt őszi vá-
sár jószág forgalma korántsem volt oly ki-
elégítő a minőt remélni lehetett. A felhajtás 
csekély volt de a felhajlott jószágok közül is 
kevés kerüli eladásra, a mint a rendőrség 
által összeállítóit kimutatásból is látható. Fel-
hajtatott 135b ló. 1368 szarvasmarha, 1527 
sertés és 409 juh. Ezekből eladalott 288 ló, 
1020 szarvasmarha, fiOl sertés és 112 juh. 

- Magán mének vizsgálata. Dr Cicát-
ricis Lajos alispán a Szentesen lévő magán-
mének megvizsgálására október hó 22-ik nap-
jának delelőtt \) óráját tűzte kí. Ugyanezen 
napon délután 2 órakor vizsgáltatnak meg a 
fábián-sebestyéni és a magyartési mének. A 
meg nem vizsgált, vagy a vizsgálat alkalmá-
val alkalmatlannak talált ménekkel fedeztetni 
nem szabad. 

- Gyilkossági kísérlet. A féktelen ha-
rag gyilkoló fegyvert adott egy munkás em-
ber kezébe, a célból, hogy azzal megölje azt 
a nőt, a ki - állítólag - az ő életének meg-
rontója volt. Az eset a következő: Berezvai 
István kubiiuis vadházasságban él a IV. ker. 
Gergely utca 4, számú házban Pólya Imréné 
született Bodnár Máriával. Az asszony az 
utóbbi időben elhidegült emberétől és a mull 
héten levelet irt neki Temeskubinba, a hol 
dolgozik, hogy felbontja az együttélési és 
vigye el közös lukasukról a holmiját. Berezvui 
a levél vétele után nyomban itthon termett. 
A közben, mikor ingóságait összeszedegette 
összeveszett Bodnár Máriával. Az ember oly 
féktelen haragra lobbant, hogy előrántotta 
töltött revolverét és lőbe lőtte az asszonyt. 
A golvó Bodnár Maria bal álkapeájánál ha-
lolt be s jobbról kijött, de nemesebb szerve-
ket nem érintett. A megsebesült asszonyt 
ápolás végeit a megyei közkórházba szállí-
tották, a hol a körülményekhez képest 
jól érzi magát s rövid idő múlva felgyógyul. 
Berezvai István a vérestett elkövetése ulán 
önként jelentkezett a rendőrségen, a honnan 
azonban kihallgatás ulán szabadon eresztet-
ték ugyan, de azért a bűnügyi eljárás folya-
matban van ellene. 

Színészet. Dr Farkas Ferenc sza-
badkai színigazgató társulata pénteken érke-
zik Szentesre. A társulat valószínűleg 4 hetet 
tölt nálunk A társulat titkáránál Faragó 
Rezsőnél 12, illetve .'4 előadásra lehet bérelni. 

Pusztító gőzeke. Gróf Károlyi Imre 
gőzekéje legnap délelőtt vonult keresztül, a 
városon. A súlyos gép a Horváth Gyula-utca 
aszfaltos kocsi útját annyira megnyomta, 
hogy az utat okvetlenül "ki kell javíttatni. 
Tudomásunk szerint a nemes gróf a saját 
költségére javíttatja meg a gőzeke által meg-
rongált aszfalt utat. 

Lőkötés. A lólolvajok, a kik egy ideig 
elkerülték Szentes várost, ismét jelentkeztek, 
Keddre viraUóra Bárdos István tanyájáról 
egy darab 16 éves pejkanca loval, továbbá 
egv sárgára feslett sárháuyós, egyes hámfájú 
vastengelyű kocsit elloptak. A lopást való-
színűleg három jólöltözött cigány követte el-
mert kedden délután ezek ólálkodtak a ta-
nya körül. A rendőrség körözvény! bocsaj-
tott ki a lókölők kézrekerítése végett. 

Betöréses lopás. Vasárnap délelőtt 
valaki betöréses lopási követeti el Bíró Sán-
dor kurcaparli utca 43 szám alatti lakos ká-
rára. A háznál senki sem volt otthon, ezt a 
körülményt használta lol valaki a betöréses 
lopás elkövetésére. Álkulccsal felnyitotta a la-
kás ajtaját. A szobából egy ezüsl órát, egy 
kabátot és 11 koronát ellopott. A nyomozás 
folyik. 

Játékból halál. Sznbó János 11 éves 
kanász minap együtt játszadozott a tanyán 
gazdájának ."> éves liacskájaval, Piti Imrével 
Valamivel bosszanthatta a nagyobb liu az 
apró gyereket, mert ez utóbbi felkapott egy 
somfabotot és azt Szabó János fejéhez vágta. 
A kemény bot fültövön találta a kanász gye-
reket, a ki rosszul lett. A gazda behozta a 

liut a városba gyógykezelés végett. Az or-
vosi tudomány azonban nem használt. 
Szabó János harmadnapra meghalt. Kétség-
telen, hogy a halált az 5 éves Piti Imre bot 
ütése idézte elő. A vizsgálatot a rendőrség 
folytatja, azomban ezért a halálért aligha 
lehet valakit a törvényelőtt telelősségre vonni. 

— Tanyai tűz. Berezvai Ferenc alsóréti 
tanyáján vasárnap tűz volt, egy boglya 
szalma égett meg, a mely biztosítva van. 

— Emberhúsra éhezett. Csernus Pál és 
Badár Mihály sokszor néztek a boros pohár 
fenekére vasárnap este a második 48-as Kőr 
táncmulatságán. Mikor alaposan beittasodtak 
összevesztek. Badár Mihály nem azon volt 
hogy ellenfelét üsse, hanem fogai közzé 
kapta Csernus Pál balfülél és azt leharapta. 
Nagynehezen szétválasztották a dulakodókat. 
Természetes, hogy Csernus füle vérzett s 
látszott, hogy füléből hiányzik egy darab, 
Hasztalan keresték a verekedés helyén a fül-
darabot, nem tudták megtalálni, bizonyosan 
Badár Sándor lenyelte. A bűnügyi eljárást a 
rendőrség megindította, de ettől nem fog 
kihajtani Csernus Bál megcsonkintott füle. 

— Megszűnt jöszagbetegség. Csanyte-
leken a lépfene betegség megszűnvén, a ha-
lárzárat u hatóság feloldotta. 

Megvadult bika. Rúzs Molnár Sán-
dor gazdálkodó tanyáján a bika zokon velte 
hogy Deák László éves cseléd egy tehe-
net bánlalmazolt. A bika vérben forgó sze-
mekkel nézte a gyerekel, majd pedig szar-
vával combon szúrta a kis cselédet. A meg-
sérült gyereket ápolás végett beszállították a 
megyei közkórházba. 

— Buza lopás. Lakatos Józseftől a na-
pokban ismeretlen tettes kél zsák búzát lo-
pott. A panaszos feljelentésére a bűnügyi 
nyomozás folyamatban van. 

— A hűtlen asszony. Bodzás Mihály 
Rákóczi utca 21 számú lakos bűnvádi felje-
lentést tett Megyeri Julianna ellen lopás mi-
att Megyeri Juliannaval vadházasságban élt. 
A minap Bodzás nem volt odahaza s ez idő 
alatt az asszony két malacot és 7 hízott lu-
dat hajtott el a lakásról. Bodzás azt állítja, 
hogy az elhajtott jószágok az ő tulajdonát 
képezték és így Megyeri Juliánná lopást kö-
vetelt el. A bűnügyi vizsgálat fogja kiderí-
teni, hogy melyik részen van az igazság. 

közönség köréböl.*) 
Mélyen tiszlelt Szerkesztő Űr ! 

Folyó hó 17-én d. u. a helybeli fürdő-
ben feleségemmel együtt megjelenteni, hogy 
kád-fürdőt vehessek. A kádfürdőt rendelke-
zésemre bocsájtolták 1« 5 órakor, a mit külö-
nösen meg is jegyeztem és a feleségemnek 
is tudomasára hoztam. Nagy csodálkozásomra 
'»ti órakor ránk zörget keményen a Fürdő-
Bérlő űr és elég udvariatlan hangon tud-
tomra adja, hogy letelt az 1 óra tessék el-
hagyni a fürdőt. En természetesen a parancs-
nak engedelmeskedvén azonnal a távozás 
mezejére léptem. Nem tudtam azonban el-
hagyni a mi kedves egyedüli gyógyfürdőnket 
hogy ne tegyem meg észrevételemet a Fürdő 
Bérlő űr előtt Mert az mégis csak Ázsiába 
való állapot, hogy ott — hol udvariasságnak 
és előzékenységnek volna helye — az igazán 
nem illő tisztelettel találkozik az ember. 
Felvilágosítottam a Bérlő urat, hogy akkor 
midőn a fürdőben rajtam kívül seuki sincs 
és már tekintettel az idő előre baladottára, 
talán seuki sem jelenik meg fürdőzés céljá-
ból, nincs helye a durva razörgetésnek, még 
talán akkor sem, ha az a kitűzött 1 óra le is 
trlt, mert az. a reprodukálatlan udvariatlan-
ság nincs hasznára a Bérlő urnák sem, de 
nincs hasznára a közönségnek sem. Felkérem 
tehát az igen tisztelt Szerkesztő urat, hogy 
szíveskedjék becses lapjaba helyt adni pana-
szomnak és esetleg véleményt adni hogy sza-
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bad-e igy elbánni egy közhelyen a publi-
kummal és azt teljesen indokolatlanul meg-
szégyenítésnek kitenni hölgyek jelenlétében, 

Mert értem, hogy az 1 órai erős han-
goztatásnak akkor igen is helye volna ha 
arra szükség van, de mikor üres a fürdő és 
mikor még nem telt le a használati idő, akkor 
nem szabad a közönséget így zaklatni. El-
képzelem, hogy ha velem mint ösmerős em-
berrel 11 gy bánik el a bértő nr, akkor mily 
elbánásban részesülhet egy ismeretlen sze-
gény beteg asszony, vagy férfi, aki orvosi 
rendeletre kénytelen ott megjelenni. 

Egy fürdőző. 

• ) E r o v a t b a n di j ta lanul köz lünk k ö z é r d e k ű pa -
n a s z o k a t , a z o n b a n a f e l e lő s sége t a k ö z l e m é n y bekül -
dő j é r e hár í t juk 

* * * 

Közöltük ezt az ismert egyén által be-
küldött panaszos levelet, véleményt azonban 
addig ne mondhatunk, a mig a fürdőbérlő 
is nem nyilatkozik. Azt azonban szomorú 
dolognak tartanánk, ha a fürdőbérlő csaku-
gyan olyan idomtalanul bánik a fürdő ven-
dégekkel, a hogy azt a cikkírója állítja. A 
fürdővendég ugyanis nem azért keresi föl a 
városi fürdőt, hogy olt illetlen bánásmódban 
részesüljön, hanem tisztasági szempontból 
hogy testi bajának enyhülést, illetve orvos-
lást nyerjen. 

Közgazdaság. 
Piaci á r a k : 

Buza mm ja lü Irt. 50—70 kr. 
Árpa mmja 7 fii. 10—30 kr. 
Zab mmja 7 frt. 2(1 —10 kr. 
() Kukorica mmja 8 frt. 8 frt. 30 kr 
Csöves „ mmja 3 frt 50 kr í fii. 
Heremag mmja. 40 —60 frt.-ig. 
Sertés kilója 57—59 kr. 
Szalonna 75 kr. 

Lapkiadó: Gálfy Sándor. 

Laptulajdonos: Vajda B. utóda. 

Egy 14—15 éves liul tanulóul fel vesz 
Sima Andor villanifelszerelési vállalkozó. 

I l i i k e n t»* H e r z o g * 
Galgóc. Budapest. 

Telefon : Galgóc 1 sz. V Váci Körút 74 sz 
Budapest 8 8 — 0 9 sz 

Cikkek: 
Száritolt répaszelet Siiperphosnhál 
S z á r i t ó l ! moslék Thomassalak 
Szárított serlörköly Kalisók 
Malála csere Chilisalétrom 
M e l a t t e Száritól! marhatragya 
Foszforsavas mész Trágyagyps 
Olaj pogácsák Kénsavas amoniák 
Korpa E n p t e l e n csontliszt 

„Ideál" takarmányrépamag. 

Egy vaggon (100 métermá-
zsa) l l n k k f i i a vasútnál: á r u 

• 4 5 k o r o n a , azonnal átve-
hető. 

M o i i i i i i i i i i i J ó / m 1 ! ' . 

1008/408. 

Hirdetmény. 
Szentes v á r o s adóhivatala részéről 

közhírré tétetik, hogy az adóhátralék-
ban lefoglalt ingóságok ti. 111. házibu-
torok, jószágok stb. Október hónap 
hét fő é s c sü tör tök i napjain mindenkor 
dé l e lő t t 10 órakor fognak a Jurenák 
ház udvarán ny i lvános árverésen el-
adatni. 

Szentes, 1908. Szept. 19. 

Farkas Mihály, 

S z e n t e s v á s o s p o l g á r m e s t e r é t ő l 

11729/1908. szám. 

Figyelmeztetés. 
Tapasztaltatott, hogy a város területén 

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

területén házaló pálinkaárusokai a fogyasz-
tási adóhivatalnál jelentse be s a pálinkát 
csak az esetben vásároljon, ha a/ illető elá-
rusítók a fogyasztási adóhivataltól árusítási 
engedély-jegygyei vannak ellátva és ezt fel-
mutatják, inert aki he nem adózott (csem-
pészett) pálinkát vásárol, szigorúan fog 
büntettetni. 

Szentesen, líHKS. évi szeptember hó 9. 

dr. Mátéffy Ferenc 
p o l g á r m e s t e r . 

Kgy csinosan butorzott szoba azonnal kiadó. 
Cini a kiadóhivatalban 

Eladó egy teljesen uj ben-
zin motoros cséplő 
garnitúra ju tányos 
áron. Értekezni lehet 
Sírna Andorral Ur. 

Ilarucker utca 1. szám alalt. 

7(>. szám 

l l l a d o l i á z . 
Soós Józsefnek III. kerület 64 szánni 

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

Eladó vendéglő. 
Közel a piactérhez egy jó forgalmú, csinos 
berendezésű, villanynyal felszerelt vendéglő 
házzal egvütl 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. 

Eladó szőlőtelep. 
A Kiskunhalasi határban, tran-

verzális műül mentén a várostól ."> (> 
k i lométer távolságra, legkiválóbb faj-
szól lőve l é s gyümölcsfákkal berende-
zett 10 kat. hold 

- l - l ? TERMO SZŐLŐTELEP 3=fc: 
a szükséges épületekkel és minden 
hozzá tartozó szüretelő edényekkel u. 
m. hordók, kádak, permetező és sz.őlő-
zttzó gépek, puttonok, kosarakkal együl l , 
igen kedvező fizetési feltételek mellett 
termésse l vagv a nélkül is azonnal 
eladó. — Értekezni lehet e lap kiadó-
hivatalában. 

ftztifcisMlo* * l o # , * < T m ' k 

A szentesi határban l évő 80 hold szántó-
földje 2 rész ié iben is örök áron eladó. 
Esetleg több évre haszonbérbe kiadó. 
Értekezni lehel a tu lajdonossa l kun-

szentmártoni lakásán. 33 3.r> 

S I H f l A N D O R | 
müszakj vállalkozó. 

Z Z Z S Z E N T E S 
I. k B á r ó MarucKer u. 1. s z . Nagy F e r e n c ház 

Elvállal villamoslelep berendezé-
seket, vezeték szereléseket, javítá-
sokai csengő berendezéseket és 
javításokat ártézi kutak fúrását, * 
vízvezeték, fürdő szoba berende-
zéseket, vízvezeték javításokat, sze-
tt reléseket. 

A végzel! munkálalok helyességé-
ért, szakszerű elkészítéséért szavatol. 

u ~~ V 
t r Jutányos olcsóarak 

szahadalmazasára vagy értékesítése előli, 
ngy Magyarországon, mint bármely kul-

földi államban forduljon a 

„ S Z f l B f l b f l L n i ÚJSÁG'1 

szerkesztőségé he/ BUDAPEST, VII . ker 
F.r/sébet-körut 26 sz. 

Kérje a . S / a b a d a l m i Ú j s á g " ingyen mutatványszámát 

Hielött 

iránt intézkednék 
k é r j e n d i j t a l a n u l p r o s p e k t u s t . 

MELLER L. E G Y E D 
B U D A P E S T 

IX. , I . ó n y a l - u t e a 7 . 

T e l e f o n - l n t e r u r b a n 

N y o m a t o t t Vaj . la Uá l in t u t ó d á n á l S z e u t e s luutt. 




