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Szerkesztőség és k l i d é h l u t i 
Vajda B. Utóda könyvnyor . 
dája Szentes, Kossuth-té . 

Egyes példányok kapható. 
Lapunk kőnyvnyomdájáb n 

valamint tapkihordóink.i > 
kiknél lapunk előfizetésre is 

megrendelhető. 
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lunk méret szerint a legjutányosabban számit 

Megjelenik hetenkint ké t sze r : 

csütörtökön és vasárnap, 
a kora reggeli órákban. 

A járásbíróság épülete. 
A mit a törvényszéki elnök akar. 

Ne alkudozzunk! 
Emlékeze te s még, hogy talán két 

évve l eze lőt t a város akként határo-
zott, hogy egy Szentesen e m e l e n d ő 
járásbirósági nj épület céljaira átengedi 
a csérfészek telkét, ezenkívül ad az 
építkezéshez 20U'0o0 darab téglát és a 
szüksége l t menny i ségben homokot . Ezen 
hozzájárulással felépítteti a város a 
járásbíróság épületét az igazságügy-
miniszter által e l fogadott terv szerint. 
A szükséges kö lc sönt felveszi a város 
és pedig akként, hogy a város által 
adott hozzájárulás értékétől e l t ek intve 
fennmaradt ö s s z e g amort izációját 50 
éven keresztül fedezi az ál lam, amikor 
is az épület le lkével együtt minden 
el lenérték nélkül á t m e g y az állam bir-
tokába. 

Eddig a do log egészen rendjén 
van. 

Ezt az áldozatot a város k ö n n y e n 
meghozhatja s a hogyan a város kép-
vise lőtestülete ezt annak idején elha-
tározta volt bizonyára állana ma is. 

Azonban most j ö n egy de. 
Az nevezetesen, hogy a város pol-

gármestere a törvényszék e lnökéve l 
Hamza Gézával a napokban tanácsko-
zást fo lytatot t ebben a dologban é s a 
törvényszék e lnöke azon kijelentést 
tette, hogy a város ajánlatát elfogadja 
az igazságügyminiszter n e v é b e n ; de 
azt óhajtja kikötni, hogy az ö tven esz-
tendő tartama alatt az e m e l e n d ő épü-
let karban tartásáról a város gondos-
kodjék. 

A törvényszék e lnökének ez a ki-
j e l entése természetesen nagyot változ-
tat a dolgok rendjén, során; mert a 
karban tartás költségei t a város ma-
gára nem vállalhatja. 

Hogy miért n e m ? 

Azt hisszük bővebben ezzel n e m 
szükséges foglalkoznunk, hogy ö tven 
esztendőn keresztül egy nagy .szabású 
épület karban tartási költsége o lyan 
horribil is ö s szege t emészt föl, amiből 
egészen k é n y e l m e s e n lehet ujabb épü-
letet fö lemelni . 

Más szóval tekintetbe v é v e a szán-
.dekoét hozzájárulás értékét és ezt a 
fentartási k ö l t s é g e i : a város o lyan lel-
het venne a nyakába, ami nem érne föl az-

I I 
| zal, hogy a kir. járásbíróság fényes uj | 
| lékban ossza az igazságot. | 

Mi legalább a do log e l len ebben a 
formában a leghatározottabban tiltako-
zunk. 9 

Akkor amidőn épen az állam kezd 
azon gondolkozni , hogy a városok mél-
tányos rekompenzációt kapjanak azon 
terhek el lenében, a m e l y e t nekik az 
állami teendők ellátása OKOZ, akkor már 
— engedelmet instálunk — egyáltalán 
gondolnunk sem szabad arra, hogy ter-
heinket épen egy állami in tézmény elhe-
lyezése érdekéből növeljük. 

Készséggel koncedáljuk, hogy az 
uj épületre szükség van. Koncedáljuk 
azt is, hogy a város az ő megszokot t 
nagylelkűségével hozzájáruljon az épít-
kezéshez; de a város megterhel tetése 
el len határozottan ti ltakoznunk kell s 
ha pedig az állam ragaszkodik a tör-
vényszéki e lnök által tett kijelentéshez 
akkor nem szabad a lkudoznunk egyet-
len pillanatig sem, hanem mondjuk ki 
a magunké i : nem adunk m o s t már 
semmit . Se telket, se téglát, se h o m o -
kot. Punktum. 

Azután ezen a do lgon ne ijedjünk 
meg. 

Álljunk. Még pedig egészen nyu-
godtan. 

Tessék vissza emlékezn i az ál lami 
anyakönyv i hivatalok szervezése idejére 
A város akkor is nagy lelkű akart lenni, 
de Sima Ferenc indítványára kimon-
dotta, hogy nem ad semmit . Egyet len 
árva fillért s em — és állami a n y a k ö n y v i 
hivatal még is van Szentesen. 

Ha o lyan égető do log az igazság-
ügyi kormányra a járásbíróság részére 
egy uj épület létesítése Szentesen, le-
gyünk meggyőződve , hogy fel fogja 
építtetni. 

Mi rá érünk. Nekünk n e m sürgős. 
Egy pillanatra s e m sürgős . 

Városi közgyűlés. Szentes város képvi-
selőtestülete november 5-ikén, hétfőn délelőtt 
II órakor kezdi meg rendes havi ülését, mely-
nek tárgyait jobbára azon ügyek képezik, a 
melyek a szeptember 7-iki közgyűlés napirend-
jére ki lettek ugyan tűzve, de az idő rövid-
sége miatt nem tárgyaltattak. A tárgysorozatba 
32 ügy van felvéve. Kzek közül nevezetteseb-
hek Kereskedelemügyi m. kir. miniszteri 
rendelet a fogadó-vendéglő szabályrendelet 
jóváhagyásáról. — A kereskedelemügyi ni. 
kir. miniszter rendelete a hordár ipari szabály-
rendelet jóváhagyásáról. — Kereskedelem-
ügyi in. kir. miniszteri rendelet a hö-
kényi kompon gyakorlandó vámszedési jog 
engedélyezése ügyében. Küldötlségi jelentés 
az 1909 évi virilis névjegyzék egybeállításá-
ról. A rendezett tanácsú városok polgár-
mesterei országos egyesületének kérelme az 
egyesületbe való belépés iránt. — Schleier 
István volt adóügyi tanácsnok kérelme nyug-

dijának megállapítása iránt. Nádas Aladár 
volt városi mérnök kérvénye végkielégítésé-
nek megállapítása iránt. — A tehenesi és 
tőkezugi hollkörös parton végig húzódó ut 
eladási ügye. — Tanácsi előterjesztés a tyuk-
piactér rendezése ügyében. — Váezi József 
és társai kérelme kistiszaszigeti iszapolódás 
folytán előállott föld birtokba bocsátása iránt 
— Tanácsi jelentés Szépe Kálmánnak a 
Dombai-féle szőlőföld vételétől való visszalé-
pése tárgyában. — Berényi László Kérelme 
ipartelep céljaira telek átengedése iránt. — 
Farkas Kugénia Kossuth utcai 
telkén szándékoll^éjitfctfzése ügyébén. — 
Horváth Jenő kérelme alsóréti földjének ház-
helyek céljaira leendő kiosztása engedélye-
zése iránt. — Csongrádvárniegye alispánjá-
nak határozata Szeder János tanácsi hatá-
rozat ellen benyújtott fellebbezésére. — A 
rendőrkapitányság előterjesztése a vásártéren 
rendőrszoba létesítése iránt. — A r a . kir. 
államvasutak igazgatóságának értesítése a 
sorompóknak szabálytalan kezelése tárgyá-
ban hozzá intézett megkeresésre. — Tanácsi 
javaslat Tar János utpanasza ügyében. — 
Alispáni felhívás a földmivelők Gazdasági 
Egyesületébe leendő belépése iránt. — Tanácsi 
előterjesztés a községi bírói hivatalba a gyakor-
latra bevonult iktató helyébe 35 napra díj-
nok alkalmazása iránt. A földmivelésügyi tn. 
kir. miuiszter értesítése a mének részére ki-
szolgáltatott takarmányneműek árának meg-
térítése iránt hozzá intézett kérelemre. — 
Tanácsi előterjesztés az ág. ev. templom to-
ronyórájának javítási költségeiből fedezetlen 
245 korona 80 lillérnek póthitelként leendő 
engedélyezése iránt. — Cukor Emil 400 ko-
ronás alapítványának alapítványi okirata. 
Sarkadi Nagy Antal 100.000 koronás alapit-
ványányának alapító oklevele stb. 

Nagyzási őrület. 

Miért szegény a magyar ? 

Halad a világ. Haladunk mi is. A 
haladás magával ragadja a legszegényebb 
néposztály t is, — sajnos csak fényűzés 
tekintetében. 

Mintha leomlottak volna teljesen a 
szegényt és gazdagot elválasztó társadalmi 
korlátok, nincs külömbség öltözködés te-
kintetében a külömböző társadalmi osztá-
lyoknál, különösen nincs a nőknél. A di-
vat mind többel és többet kíván s az 
emberiség vakon rohan az aranyborjú 
imádására, odaáldozza mindenét, oda a 
véres verejtékkel kiizzadt utolsó garasát is. 

Szinle megdöbbentő és elszomorító 
kép tárul elénk az albóhb néprétegnél. A 
legszegényebb munkás neje erejének végső 
megfeszítésével oda kíván kapaszkodnia, 
hol a legelső úrinő áll. Olyan kalap, olyan 
ruha, olyan ruha, olyan cipő kell a leg-
szegényebb asszonynak, mint a leggazda-
gabbnak. Inkább hétszámra éhezik, koplal, 
csak kielégíthesse majuiolási vágyát. Nem 
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néz sem Isteni, sem embert, ha pénzre 
van szüksége, nem nézi verejtékes mun-
kában görnyedő férjét, kit idő nap előtt 
megemészt az életküzdelem — csak egy 
vágy lebeg előtte: hogy ő is feltűnjék a 
korzón, ha mindjárt ájulás is környékezi 
az éhségtől. 

A fényűzés átkos szokását a legtöbb 
anya még pólyás baba korban levő leá-
nyába is beleoltja. Hát nyolc éves leány-
kák a »legutóbbi divat szerint« öltözködve 
nézik le már kicsiny társnő.kel, kikből 
szüleik nem faragnak majmot. 

Ismerek egy mosónét, aki naponta 
alig alszik néhány órái, rabszolga módra 
dolgozik csak azért, hogy leányát felcico-
mázva a b álakba járassa és azt meg-
kímélje a dologtól, nehogy pici kacsója 
megfeketedjék a házi munkától. 

Ilyen eset ezer és ezer fordul elő s 
ez egyik oka a cselédhiánynak is. 

így van ez már kisebb városokban, 
sőt faluhelyen is. 

Elszomorító kép tárul elém egy gyár-
telepen A-—5 ezer egy fokos Mariin kemen-
cék melletl teljesen pőrére vet kő/, ve dol-
gozott nem egy munkás, óriási vasrudak-
kal kavarva az izzó folyó acélt. A hő-
ségtől barnára sült bőrük, szemeikkel alig 
látnak a vakiló fénytől s életők 2—3 
éviizeddel rövidebb, mint más normális 
viízonyok között élő emberé, iné^is nejeik 
suhogó selyembe, bársonyba öltözködve, 
fejükön legdrágább tollas kalappal, leá-
nyaik hasonlóin öltözködve, hófehér se-
lyem cipóbiti gázolják a szénportól és 
füsttől fekete &aral, mint valami mágnás 
asszonyok és bt ró kisasszonyok. 

Mit várnak az ilyen családok leány-
gyermekei a jövőtől az éleitől s mit vár a 
társadalom az emberiseg az igy nevelt 
kisasszonyoktól, mit majd az auyáktól? 
Hova fog vezetni ez a végUlen osluba és 
őrült nagyzási hóbort, hatart nem ismerő 
uiajmolási vágy ? 

Az emberiség gy arakhoz láncolt fe-
hér rabszolgáinak agyat mikor derengi át 
tobb világosság s mikor lázad fel a mun-

kás, az iparos, a kis hivatalnok és min-
den gondolkodni tudó férj a női divat és 

: a pazarlás őrültsége ellen ? 
Aki teheti utóvégre, aki okos dolog-

nak tartja a divatra költeni ulol.só garasai 
tegye; nem szólhslunk ellene, d - fáj látni, 
hogy a nemzet zöme mint rohan az anyagi 
pus/.tulás lej lőj«' felé, f<»j látni a kohók 
lüze mellett sorvadó magyar munkasokai 
kiknek véres verejtékkel szerzed fillérein 
tyukeszö asszonyaik cifra lkodnak s nem 
jut eszükbe, miből lelik selyea. vignnfira 
suhogós alsóra, ha majd szegény férjük 
összeroskad, vájjon eszükbe jut-e, ho* y 
hány száz koronái is megtakaríthattak 
volna a betegség, vagy • öreg napjaikra, 
hogy a szenvedőnek egy kis fényi derií-
hetMének homlokára és nem kellene a 
nyomor kopogtatásától rettegni 
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Állatbiztosítás szövetkezéssel. 
A Szegeden megjelenő „Alföldi 

Gazda" cirnű lap érdekes és a jószág-
tenyésztőkre kiválóan fontos cikket 
közöl az állatbiztosításról, melyet meg-
fontolás végett a szentesi gazdák szíves 
ügyeimébe ajánlunk. Nevezett újság 
ezeket irja : 

Az állattenyésztés a gazdák egyik 
legjövedelmezőbb kereset forrássá volna 
ha az állatbetegségek, gyakori járvá-
nyok érzékeny károkat nem okoznának. 
Egyik-másik gazdának olykor egész 
állatállonya odavész s a kára annál 
nagyobb, minél drágább és nemesebb 
fajállatokat tartott. 

Biztosítás utján lehet ugyan pó-
tolni a kár e^y részét, de csak kevesen 
gondolnak erre, mert a biztosilás sok 
utánjárást kivan, az évi dij magas, 
ennek dacára a biztosító társaság csak 
bizonyos esetekben fizet kárpótlási s 
akkor is a kárnak csak egy részét té-
ríti meg. A társaság a biztosítási dijat 
azért szabja magasra, meri nagyobb 
járvány esetében óriási összegű kár-
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téri lést kell fizetnie, más felől ki van 
téve annak, hogy egyesek félrevezetik, 
megkárosítják a társaságot. Ezen okok 
miatt hazánkban az állatbiztosítás ugye 
még mindig a kezdet kezdetén áll, 
ámbár mindenki meg van győződve 
arról, hogy az állata pászlulása miatl 
súlyosan károsodó gazdán segíteni kell. 

A segítségnek legcélszerűbb s leg-
olcsóbb módja az, ha a gazdák közsé-
genként állatbiztosító szövetkezeteket 
alapítanak s ha valamelyiküknek mar-
hája, lova elpusztul, kártérítést fizetnek 
érte s ezen összegei egymás között 
egyenlő arányban kiróják. Minél több 
tagja van az ilyen szövetkezetnek, an-
nál többen viselik a társukat ért kárt 
s igy alig esik egyre néhány korona 
íizetség. Csalás, visszaélés nem fordul-
hat elő, mert a községbeliek ismerik 
egymás dolgait s ellenőrizhetik, hogy 
valamelyikük nem csalárd módon akar 
e kártérítést Ezek folytán csak ritka 
esetekben s alig néhány korona hozzá-
járulást kell lizeíniök, ezzel szemben 
nyugodtak lehelnek, hogy saját állatai-
kat pusztulása cseleben káruk kivetés 
utján szinlén megtérül. Mig a részvénv-
társulati állatbiztosításnál a magas ösz-
szegre rugó dijakat előre meg kell 
iizetni s akár volt a faluban kár, akár 
nem, a belizctett pénz odavész, addig 
a szövetkezeti biztosításnál csak akkor 
van kirovás, vagyis dijlizetés, ha kár 
esett s igy megtörténhetik, hogy egyik-
másik esztendőben semmit sem kell 
űzetni. Igaz, hogy tömeges állat elhul-
lás eseteben a tagokra sok kárösszeget 
kell kiróni, de ez ellen ugy lehet Véde-
kezni, hogy szövet kezet a Budapesten 
székelő Magyar Kölcsönös Állatbiztosító 
társaságnak e\cukiul lel szazalék viszont-
biztosítási dijat lizet a biztositolt 
állatok után, ezért a budapesti társaság 
kötelezi magái arra. hogy az. .. száza 
lékon felüli kártérítési maga viseli. Igy 
a szövetkezeti tag az állatállománya 
értékének ö százalékánál magasabb 

A 
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. Az átlyukasztott csákó 
. I r t a : P r é m JOZM«»I. 

A bazini kastélyban sok műkincs és 
családi emlék kózt egy átlyukasztott csákó 
is szerepel. 

Nem valami különös löveg, csak olyan 
mint a Cobor-féle huszárezred mindéi, egy-
kori tagjáé volt. De amikor kérdi az ember 
miért, hogy miért őrzik, igen büszke felele-
tet kap. 

— Nem is emléktáégy ez. Több, sokkal 
több ! Valóságos ereklye. 

— Ereklye Ez a rongyolódó csákó ' 
— Az bizony. A magyar becsület, a 

nemzeti büszkeség, a hazai virtus védelmé-
nek ereklyéje. 

Amikor először láttam azt a csákót, 
kíváncsian néztem és érdeklődéssel tuda-
koltam a történetét, Szép asszony bűvös 
szeméről, egy udvari bál éjszakájáról, egy 
tüzes csárdásról és egy élet pusztulásáról 
szól ez a történet . 

Hej, de híresek is voltak annak idején 
a Cobor huszárok ' Azóta se láttunk olyan 
ezredet. 

Bécs város szép asszony n. s/ép leanvai 
csak ugy reszkedtek a dalias tisztjeiért . . . 

Sok nyalka magyar legény hódított 
akkor a császár városban é? nem eg> 
házassag jotl létre az. udv.a zhenjára-
sára. 

De galiba is vólt elég. Félelmes hirben 
állt az ezred. Minden közlegénye híres vere-
kedő. S a tisztek nem tűrték, hogy bárki 
görbe szemmel nézze a magyart Hál még 
udvarlásban milyen rettegett volt ;i hadnagy 
főhadnagy és kapitány, de még az őrnagy is ' 

Minden szép asszonnyal megáldott férj 
óva húzódott a Cobor huszároktól, nehogy 
baj essék a házasélete nyugalmában. 

Az összekoccanások napirenden voltak. 
Párbajra azonban ritkán kerüli a dolog, 
mert a Mária Terézia előtti korszakban rop-
pant szigorúan büntetlek mindenkit, aki 
fegyverrel kezében védte a becsülelél. Jaj 
volt annak ki a tilalmat athagta. Száműzetés, 
de sőt halai is várt a vétkesre. 

Ám a Cobor huszárok lullvot hanvlak 
mindeule c szigorú rendeletnek. Szembe-
szálltak azok még az. ördöggel is, lial hogyne 
mertek volna kikezdeni holmi udvari auktori-
tások irk '«(irkáival. 

A kiváltságot még Cobor Ádám, az e/-
red korábbi vitézlő parancsnoka szerezte 
meg. 

Egy ízben felvette ragyogó szép ruháját 
felkötötte hadverő kardját és beallilnll ;i 
császári udvarba. Egyenesen az urulkodo 
elé járult és igy szólt: ' 

— felség : Esedezem Ne terheltessék 
az. ármádia vezetőinek kivételt tenni az ez-
redemmel. 1 ¡sztélém becsülöm a regulát, de 
ami igaz, az igaz ^ keservesen igaz az, hogy 
katonai nem célszerű fékezni a virtussának 
kifejtésében. Aki huszár, az verekedjék, Eel-
ség I nemcsak akkor, ha háború vau, de 
akkor is, ha becsüli le követeli. Ám büntes-
sek azt, aki megszegi ax udvari tilalmat, de 
én sem tűrök egv pillanatig olyan lisztet az. 
ezredemben, aki föltol lm a bátorságán, azért 
van kard az oldalán, hogy védekezzék, ha 
tamadjak, s li.i d lamad, akkor is bizonyara 
oka van rá a Cobor huszárnak. 

Az uralkodót meglepte ez. a bátor löl-
lépés es az ezredes vidám ábrázattal hagyla 
el a császári palotai. 

A/.óla kedvükre verekedhettek a Cobor 
huszárok s amikor gróf Pa||\ János került 
az ezred élére ez a harca kedv szinte lán-
gol vetett kőztük. 

Mert viléz volt és elszánt ember PálHy 
Egyszerű katonának ismerle még akkor min-
denki s nem merte seju-ni, legkevésbé tan ő 
maga, hogy iichanv év múlva lollelé ragadja 

WN hutaima é* egykor Magyarország hí 
les nadora lesz 

Ilus/ éves sem volt. amikor már a 
kapitain i rangot kapta, még pedig Bécs 
Ostrománál. Olyan hatran harcolt, a vasas 
ezredében, hogy mindenki csodálta. 

(Fulyi, kov.j 



7í). szám 

dijat akkor sem tartozik iizctni, ha az 
egész község minden állata elpusz-
tulna is. 

Az állatoknak szövetkezeti utón 
való biztosilása a külföldön, különösen 
Németországban igen el van terjedve s 
ujabban hazánkban is több községben 
alakult ily szövetkezet, Hogy ez a 
közhasznú intézmény a mi viszonyaink 
között is beválik annak igazolásául 
alább röviden ismertetjük egyiküknek, 
a Krassó-Szörénv megyei Szapárv falva 
magyar telepes községben kél év előtt 
feIá11 ito11 állatbiztosító szővetkezetnek 
1907 évi működését. 

K szövetkezet az alapszabályai ér-
telmében kártérítést nyújt tagjai részére 
mindazon esetekben, mikor gyógyítha-
tatlan, vagy járványos betegség, bale-
set avagy tűzvész pusztítja el az álla-
tot. Működését egyelőre csak a szar-
vasmarhákra terjeszti ki s 91 üzlet-
részt 500 koronával számítva, tavaly-
it),500 korona értékű állatott biztosí-
tott. Minthogy évközben lépfenében 
elhullott egy bika és egy tehén és le-
vágatott egy tehén, az ezekért kiűze-
tett <S0 százaléknyi kártérítést fedezé-
sére 307 koronát, az 5 százalékon felüli 
jótálássért tizetett viszontbiztosítási dijJ 

ban 133 koronát, összesen tehát 500 
koronát ^ eleit ki a tagokra, ami a 
biztosított állatok értékének l és egy-
negyed százaléka. Ha állataikat közvet-
lenül a budapesti társaságnál biztosi-
tól Iák volna, dij lejében 1592 koronát 
(35 százalékot) keltet volna lizetniök s 
igy a szövetkezeti biztosítás háromszor 
kevesebbe került. 

Kívánatos, hogy minden községben 
mielőbb alakuljanak ilyen szövetkeze-
tek. Amennyiben az ügy iránt érdek-
lődőknek bővebb lölvilágositasra van 
szüségük, forduljanak bizalommal az 
Alloidi Földmívclók (inzdasági Kgye-
süleiéhez. Az egylet nemcsak alap-
szabálytervezetet küld, de szükség cse-
lén a helyszínén is eljár a szövetkezel 
szervezése érdekében. 

I jtlUASAl.Uh. 
Az első 48-as kör házvétele. Az 

első 18-as kor ugy latszik rövid idő alatt 
saját liazaha költözködik. Soos Bálint a kor 
péiizlarnoka ugyanis tegnapelőtt a 48-as kor 
részére niegvasarolla ózv. Vass Autalné Far-
kas Mihály uteaí házat. Most már csak a kor 
közgy ülésen függ, hogy jóváhagyja-e a 
s/erintúnk előnyös vételt vagy sem ' A 
liaz vételre külnmhen érdekes körülmény 
késztette a kör választmányát. Megtörténi 
ugyanig hogy Dculse.il Kárpál vendéglős 

"vasárnap a zsidó uj.'vi únnep napján a lS-as 
kor valaszlmányát kizarla \ kor állal he-
reit helyiséghői. Deutsch Kárpát nemcsak az 
uteara nyíló ajtót, hanem azl az udvari aj-
tót is clzarta, melyen a .kor tagok a körhe-
lyiségéhe bemehetnek. Vasárnap délelőtt ép-
pen valászlmayi úlés voll egybehiva, ezt 
azonban a kör helyiségében megtartani a 
kizárás miatt leheletlen volt. A választmányi 
tagok kénytelenek voltak Soós haliul köri 
pénztárnok házahoz menni, a hol nyomban 
elhatározták, hogy a Deulsch Kárpál által 
okozott sérelmet bírói uloii megtorolják. 
nehogy pedig a kör hasonló kellemetlenség-
nek lemen kitéve, a valaszlmanv elhatározta 
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a házvételt is. E határozatból kifolyólag kö-
tötte meg tegnap elölt Soós Bálint özv Vass 
Antaluéval a házvételre vonatkozó ideiglenes 
adásvételi szerződést. 

LAPUNK mai számából ki maradt 
„A kis méltóságos asszofy" című regényünk 
folytatása, melyért szíves elnézést kérünk. 

A harmadik ovoda. A közoktatás-
ügyi kormány régóta sürgeti a várost egy 
harmadik ovoda fclállilára iránt. A képvi-
selőtestület azonban mindeddig elhalogatta 
ezt a dolgot és pedig azért mert annak fel-
állításához nincs pénze. A kormány most 
ugy akar segíteni a városon, hogy a liarma-
matlik ovoda céljaira évenként ll(H) koronát 
felajánlott. Ezen összegből 800 korona az 
ovonő, .'UK) korona pedig a dajka lizetésére 
fordíttatnék. Hát ez nem segítség. Az ovoda 
helyiség építése, vagy bérlete és annak fel-
szerelése tetemes összegbe kerülne, a mit a 
mai nehéz viszonyok közt a város fedezni 
nem képes. Valószínű, hogy a képviselőtes-
tület újra olyan határozatot hoz, hogy a har-
madik ovoda felállításába, a melyre külön-
ben egyébként sincs clodázhatlan szükség 
ez ullal sem megy bele. 

— Kevés a rendőr. Tudvalevő, hogy a 
rendőrlegénység ez idő szerint az altisztekkel 
együtt 18 főből áll. Ez a csekély számú ren-
dőrség sincs azonban állandó szolgálatban 
Most is 3 rendőr beteg, keltő a vasútnál, egy 
a tiszai hídnál, keltő az adóvégrehaflásoknál 
van. így csak 3 lovas és 7 gyalogos rendőr 
őrködik a személy és vagyonbiztonság lói öli. 
A helyettes főkapitány tegnap előterjesztést 
leli az alispánnál, melyben bejelenti, hogy 
ily kevés rendőrlegénységgel a közbiztonság 
felelt megfelelő tevékenységet kifejteni nem 
képes. Az alispán utasítását kéi i. Ebben az 
alispán legfölebb annyit lehel, hogy felhívja 
a képviselőtestülelet a rendőrlegénység sza-
poritására. Néhány évvel ez elölt több volt 
Szentesen a rendőrlegénység, hogy a létszá-
mot apasztottak, az épen a felettes hatóság 
beavatkozásának tudható be. 

Eladta a feleségét. Érdekes ügyben 
fog dönteni október 0-íkán a szentesi kir. já-
rásbíróság. II. Sz. I). szentesi lakos Dr. Feny-
vesi Adolf helybeli ügyvéd uljau 1000 korona 
iránt keresetei indított P. 1. és K. A. ellen. A 
keresetlevélből az tűnik ki, hogy P. I. szen-
tesi lakos 800 forintért eladta K. A. nevű fe-
leségél II S/. D-nek. Ez utóbbi nyilván 
megbánta a vásári, mert most a vételárat 
visszaköveteli. Dr Fenyvesi Adolf felperesi 
ügyvéd különben a keresetlevélben ezeket 
irja Tekintetes kir. járásbíróság! Az 1892-ik 
évben P. I. szentesi lakos ez időben neje, K. 
A. most férjezett B. D.-né, ókécskei lakosok-
nál, egy este vacsora után vendégségben vol-
tain.Az asztalnál K. Anna mindenféleképen 
csabilolt és egyre báloriloll. Férjének jelen-
léiével egyaltalau nem gondolt és',a férj hall-
gatag beleegyezéssel szemlélte mindezt. Mi-
dőn lálta, hogy a csábítás sikerült, kijelen-
tene, hogy csak ugy kezdhet velem viszonyt 
ha férjétől megveszem. Én nyomban férjéhez 
fordultam, aki előbb 1000 forintot kért majd 
megelégedeti 800 forinttal, mely összegei 
azonnal előttük az asztalra leolvastam. 
A pénzt nyomban el is telték, mire P. 
I kiment a szobából és feleségével együtt 
hagyott. Miután P I. és k A. a 800 forintot 
minden jogalap nélkül, az én kárommal er-
kölcstelen módon szerezték és igy jogtalanul 

| gazdagodlak, ezen összegei nekem visszaléri-
1 leni kötelesek. A 800 forintból 300 forintot 

elengedek és igy követelésem még 1000 ko-
ronái lesz ki. Miután nevezetlek fizetési kö-
lele/et Iségúknek eleget nem akarnak tenni 
kérem a tekintetes járásbíróságot, hogy őket 
1000 koronára leszállítóit követelésemben, en-
nek 1802. évtől számított ti százalékos ka-
matjaiban és a felmerült, valamint fölmcrü-
lendő költségelvben elmarasztalni méltóz-
tassék. 

3. oldal 

— Adóbehajtás. Szeptember 29-íkén 
velle kezdetét a harmadfokú végrehajtás azok 
ellen, a kik inlés és foglalás dacára adóhát-
ralékaikat nem fizették he. A hátralékosok 
házánál megjelennek az adóvégrehajtók, hogy 
a lefoglalt ingóságokat elvigyék. Nehogy peoig 
ellenszegüljön valaki, a végrehajtókkal rend-
őrök is mennek. Ebből tehát nyiltan látható 
hogy a harmadfokú végrehajtást nagyon ko-
molyan veszi az adóhivatal. A kellemetlen-
ségek és a költségek kikerülése végett oko-
sabb dolog a hátralékoknak azonnali befi-
zetése. 

Bűnügyi statisztika. A rendőrség ki-
mutatása szerint május l-től Szeptember 30-ig 
következő büntetendő cselekmények fordul-
tak elő Szentesen és pedig: hatóság elleni 
erőszak 1, hamistanuzás 1, hamis eskü I, rá-
galmazás 4, becsületsértés 1b, szemérem el-
lenni bűntett 5, ember élet elleni bűntett 7, 
súlyos teslisértés 4, könnyű testisértés 21, 
magánlak sértés 3, lopás 54. zárolás 1. sik-
kasztás 1, jogtalan elsajililás I, csalás 0, ok-
irat hamisítás 4 más vagyonának rongálása 2, 
lűzeset 30, hivatalos hatalommal visszaéléss 
1, sajtó rendőri vétség 1 esetben. Ugyanezen 
idő alatt 300 kihágasí esetben intézkedett és 
Ítélkezett a rendőrség. 

— Élvezeti jog. Ma délelőtt egy nénike 
fizette be a városi adópénztarnál az adóját, 
mert már nagyon sürgették. 

Amikor mar le is rótta, előhúz egy intő-
cédulát, amelyre az van írva, hogy 2 korona 
kutya-adót fizessen be, 8 nap alatt külön-
beni stb. stb, 

Ennek a befizetése már nem ment si-
mán. Azt mondja hogy : 

Kérőm alásan a kutya porciói is ki-
fizelöm hu már muszáj, pedig hát uem 
igazságos. 

— Nem igazságos ' Hogy hogy? 
— Hát ugy kérőm, hogy nincs is neköni 

kutyám. 
— Hát kié ? 

Mit tudom éli kérőm! nálam az ud-
varon csak élvezeti jogon öszí a fene . 

Bedőlt árkok. A rendőrség felhívja 
a tanács ügyeimét arra a körülményre, hogy 
a Kossuth és Andrássy utcán levő vizvezelő 
árok egy része annyira be van dőlve, hogy a 
vízlefolyás akadályozlatik. Ennélfogva a kö-
zelgő téli napokra ezen árkok kijavítását 
kéri. Hisszük, hogy a rendőrség felhívásának 
mielőbb meg is lesz a kellő foganatja. 

Kataszteri munkálatok megszakítása. 
Kalpagos Szabó Imre gazdasági tanácsnok 
előterjesztést tett a tanácshoz, hogy illetékes 
helyen eszközölje ki, hogy a kataszteri fel-
mérési munkálatok a téli hónapokra szün-
tessenek be s azok a jövő év tavaszán foly-
tattassanak. Ezen előterjesztésre a házhérvi-
szonyok és a napszámbérek indítottak első-
sorban a tanácsnokai. De van még más kö-
rülmény is, a mely a kataszteri felmérési 
munkálatok ideiglenes abbanhagyása melleit 
szól. 

— Jószágbetegség. Fábián-Sebebestyén 
községben a sertésvész szórványosan fellépett. 
A hatóság az. óvintézkedéseket meglelte. 

Talált bárány. A napokban egy 
bolygó báranv találtatott. Tulajdonosa igazo-
lás iilan a városi bilaugakolnál átveheti. 

közgazdaság. 
Piaci á rak : 

Búza mmja 10 frt. 80 kr. 11 frt. 
Árpa mmja 7 frt. 30—40 kr. 
Zab mmja 7 Irt. 30 -40 kr. 
O Kukorica mmja 8 frt f>0 kr. 
Csöves „ mmja 4 frl. I frt 25 kr 
Heremag mmja. 40-50 frt.-ig. 
Sertés kilója 57 59 kr. 
Szalonna 75 kr. 
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I 

Lapkiadó: Gálfy Sándor. 

Laptulajdonos: Vajda B. utóda. 

Egy 14—15 éves fiút tanulóul fel vesz 
Sima Andor villamfelszerelési vállalkozó. 

Egy vaggon (100 métermá-
zsa) l l í i k k f i i a vasútnál: n r a 
1 5 5 k o r o n « , azonnal átve-
hető. 

Ncillllllllll J Ó K N e r . 

K i a d ó l i i í x * 
i 

Soós Józsefnek III. kerület 64 számú 
liáza, mely korcsmának és holt helyiségnek 
is alkalmas, kedvező fizetési feltételek mel-
ett eladó. — Értekezni lehet a hejvszinen 

rv ie lö t t 

személy-, jelzálog- v, épités 

H A I c s o i i 
iránt intézkednék 

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

MELLER L. E G Y E D 
BUDAPEST 

IX., Lónyal-utca 7. 

Telcton-lnterurban 
46—31 

1908/408. 

Hirdetmény. 
Szentes város adóhivatala részéről 

közhírré tétetik, hogy az adóhátralék-
ban lefoglalt ingóságok u. m. házibu-
torok, jószágok stb. Október hónap 
hét fő é s csütörtöki 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, 
aü. tnok. 

Szentes vásos polgármestereiül 

11729/1908. szám. 

Figyelmeztetés. 
Tapasztaltatott, hogv a város területén 

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

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

Szentesen, l'.MIK évi szeptember hó 9. 

dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

N z i i l i a i l o * J ó K N e i ' n e k 
A szentesi határban lévő 80 hold szántó-

; földje 2 rész letben is örök áron eladó. 
• Eset leg több évre haszonbérbe kiadó. 
, Értekezni lehet a tu lajdonossa l Kun-

szentmártoni lakásán. 38 - 35 

^ s i n A A N b O f T J 
műszaki vállalkozó. 

S Z E N T E S Z = Z 
I. k. Báró Maruck*r u. 1. s2. Nagy Ferenc ház 

F.lvállal : villamostelep berendezé-
seket, vezeték szereléseket, javítá-
sokat, csengő berendezéseket és 
javításokat; ártézi kulák fúrását, 
vízvezeték, fürdő szoba berende-
zéseket, vízvezeték javításokat, szr-
8 reléseket. 
A végzett munkálatok hely éhségé-
ért, szakszerű elkészítéséért szavatol. 

íz Jutányos olcsóárak. 
U 

12079/1908. 

Hirdetmény. 
Értes í tem a közönséget , h o g v a 

szentes i külterületi állami e lemi népis-
koláknál az 1908/1909 iskolai évre a 
beiratások ez év október hó 1-étől 10-ig 
délelőtt 8—12, délután 2—5-ig tartat-
nak. A rendes tanítás október hó 12-ik 
napján kezdődik. 

Az 18(38 évi XXXVIII, t. c. 1. é s (>. 
§-ai é r t e l m é b e n minden szülő, g y á m é s 
gazda a gondozása alatt l évő 6 — 1 2 
é v e s gyermeket a mindennapi , KI—15 
é v e s gyermeke i t pedig az i s m é t l ő b e já-
ratni tartozik. 

F e l h í v o m tehát az érdekelt szülők, 
g y á m o k és gazdákat, hogy gyermeke i -
ket cse lédje iket a fent meghatározot t 
időben a lakásukhoz legköze lebb e s ő 
iskolánál megje lenjenek és ott beírassák. 

A beiratás alkalmával a n y a k ö n y v -
veze tő i tanúsítvánnyal , m e l y n e k kiállí-
tása ingyenes , igazolandó a g y e r m e k 
születés i ideje. Ugy szintén e l ő m u t a -
tandó a v é d h i m l ő oltási b i zony í tvány is. 

A mindennapi iskolába beiratási 
díj c í m e n 50 fillér, az országos tanítói 
nyugdíj alapra pedig 30 fillért köte lesek 
¿izélni. 

Szentesen , 1908 évi s z e p t e m b e r 
hó 17-én. 

Dr Mátéf fy 
polgármester 

IlllkCW ÓN lltM'XOg' 

Galgóc. Budapest. 
Telefon ; Galgóc I sz. V. Vaci körül 74. sz. 

Budapest 8 8 — 0 9 sz 

Cikkek: 
Szárilolt répaszelet 
Szárított moslék 
Száriloll sertörköly 
Maláta csira 
Melassc 
Foszlörsavas mész 
Olaj pogácsák 
Korpa 

Superphosohát 
Thomassalak 
Kalísók 
(Ihilisalétrom 
Szárított marhatraqya 
I r - í g y a g y p s 
Kénsavas amomak 
LnyvYelen csontliszt 

„Ideál" takarmányrépamag. 

Eladd 
Harucker 

rgy teljesen uj ben-
zin motoros cséplő 
garnitúra ju tányos 
áron. Értekezni lehel 
Sima Andorral Br. 

utca 1. szám alatt. 

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

lékhelyiségek és külön baromfi udvar, 
(.ím a kiadóhivatalban. 

Szentes város polgármesterétol. 

Figyelmeztetés. 
Figye lmeztetem a városi és tanyai 

lakosságot, hogy akik akár helyből , 
akár vidékről bor mustot — vásá-
rolnak, ezt a városi fogyasztási adóhi-
vatalnál (Petőfi utca) azonnal beje lent-
sék, mert a hatóság szigorú e l lenőrzést 
gyakorol , az elt i tkolást a fogyasztási 
adó nyo lc szoros összegé ig terjedő bir-
sággal fogja büntetni. 

Szentesen. 1908. évi szeptember 
hó 21. 

Dr. Mátéffy, 
polgármester. 

Nyomatott Vajda Uálint u tódán i l Szentes IÍMJÖ 

Hladó szolőtelep. 
A Kiskunhalasi határban, tran-

verzálís műül mentén a várostó l 5 ti 
k i lométer távolságra, legkiválóbb faj 
sző Hővel és gyümölcs fákkal berende-
zel l 10 kat. hold 

T E R M O S Z Ó I T E L E P M::;: 

a szükséges épületekkel é s minden 
hozzá tartozó szürete lő edényekke l u. 
m. hordók, kádak, p e r m e t e z ő és s/.őlő-
zuzó gépek, put lonok, kosarakkal együtt , 
igen kedvező fizetési feltételek mel le i t 

J terméssel vagy a nélkül is azonnal 
eladó. — Értekezni lehet e lap kiadó-
hivatalában. 

l i i a t l o v x o b i i . 

I'.g> csinosan hutorzott szoba :i/ouu;il kiadó, 
(.un a kiadóhivatalban 




