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lunk méret szerint a legjutányosabban számit 

Városház épités. 
Csongrádvármegye törvényhatósági bi-

zottságának közgyűlése csütörtökön fog 
dönteni Szentes város képviselőtestületének 1 

a városház épités ügyében hozott határo-
zata és az ezen határozat ellen beadott 
két rendbeli felebbezés fölött. 

Önként kínálkozik az alkalom, hogy 
ebben a fontos ügyben egyet-mást elmond-
junk. Hadd lássák meg a megyei képvise-
lők is, hogy melyik részen van az I 
igazság. 

Nem érdektelen tudni, hogy e kér-
désben két fontos döntése van Szentes 
város képviselőtestületének : az első 1907 
év november hónapban 251 szám alatt, a 
második pedig folyó év szeptember 7 ikén 
252 szám alatt hozatott. Az első határo-
zatot jóval nagyobb többséggel hozta meg 
a képviselőtestület, mint az utóbbit. 

De az első határozatnak sem lelt 
volna oly nagy többsége, ha a képviselők 
közelebbről ismerik a kérdést és ha ide-
jében felvilágosít Utlr >k a felöl, hogy a 
városház épités ámbár arra szükség van 
— nem annyira közérdekből, hanem azért 
lett annyira sürgős, hogy az bizoiyos ér-
dekszövetségnek fejős tehene legyen. Es 
ezt még tavaly, de csak a szavazás meg-
tartása ulan azok közül is többen tapasz-
talták, a kik az építkezés mellett vok-
sollak. 

Megtörtént ugyanis, hogy dr. Matelfy 
Pal orvos, a ki a polgármesternek tealvére, 
^soldos Ferencnek pedig testvér sógora, 

nem szavazott, ámbár a közgyűlésen jelen 
volt. Dr. MátáíTy Pálnak ebből a maga-
tartásából azt lehetett következtetni, hogy 
ő nem kívánt az érdekszővetkezet mal-
mára vizet hajtani, de hogy az érdekszö—'—dani. 

ezeket majd később, ha majd a városház 
felépül, fogják tnegc ináltatni a közpénztár 
terhére. Akkor is meglesz a hasznuk, a 
melyről most egyelőre kénytelenek lemon-

vetkezet létezéséről tudotl, az feltétlenül 
bizonyos, annak ellenkezője teljesen ki 
van zárva. 

Dr. Mátéffy Pál jellemes ember, a ki 
nem akarta, hogy az ő szavazatav 
érdekszövetkezet a képviselőtestület félre-
vezetésével és a város 
anyagi előnyhöz jusson. 

Az érdekszövetkezet a tavalyi hatá-
rozattal semmi hasznot nem hajthatott 
magának, mert azt r. belügyminiszter 
megsemmisítette, illetve a városház épí-
tésre előirányzott 488.371 K 01 fillér 
költséget 400 ezer koronára redukálta, 
kikötvén azonban azt, hogy a 400 ezer 
koronával mindazon létesítmények felépi-
lendők, melyek a 251/1907 számú köz-
gyűlési határozatban benfogialtatnak. 

Az érdekszövetkezei erre összebujt és 
csakhamar kisütötte, hogy a városházat 
nem is 400 ezer, hanv^ »82.637 K. 57 
fillérből is fel lehel építeni. Még igy is j 

marad jó haszna az érdekszövetkezetnek. 
Mindjárt meg is csinálták a tervet, a mely-
nek az a célja, hogy nemcsak a képviselő-
testületet, hanem magát a belügyminisztert 
is félrevezetik. Az alápincézés, központi . 
fűtés, villanyvilágítás, vízvezeték, a ine- j 
lyekre még tavaly föltétlenül szükség volt, 
most egyelőre elmaradhatnak. Az a célja 
ugyanis az érdekszövetkezetnek, tiogy tesz 
központi fűtés, vízvezeték slb. is, csakhogy 

Hl H ^ f i ^ l U , 

Mikor igy ezt a tervet kieszelték, ja-
vaslatukat irásba foglalva a városház épitő 
bizottság elé terjesztették elfogadás iránt, 

isházépitő bizottság hamarosan rá-
Í3ta az »amen«-t a javaslatra. Ezen 

különben csodálkozni sem lehet, mert a 
megkárosításával ! városház épitő bizottságnak több tagja ér-

i dekelí egyén és számítanak a haszonban 
való részesedésre. 

Nagyon jó tudni a megyei képvise-
lőknek, hogy az a javaslat, a mely most 
mint közgyűlési határozat elbírálásra var, 
tulajdonképpen vagyoniiag érdekelt egyé-
nek érdekét, nem pedig Szentes város ér-
dekét fogja szolgálni. 

Igen fontos dolog egyébkén!, hogy 
tavaly óla nem csak az építési anyagok 
ára szállt tetemesen lejebb, de olcsóbb lett 
a munkabér is. Es az olcsó munkabér 
megmaradására azért is lehel számítani, 
mert a javaslattal szemben az úgynevezett 
kisebbségi vélemény az voll, hogy az épít-
kezésre uj árlejtés tűzessék ki és az épit-
kezes ne hét hónap, hanem két év alatt 
fejeztessék be. Ha a vállalkozónak ugyanis 
több idő all rendelkezésére, inkább számli-
kat arra, hogy olcsobb munkásokat alkal-
mazhat, mert a munkabéreket sztrájkkal 
felcsigázni nem lehet. 

Az érdekszövetség azonban kézzel-
lábbal tiltakozott az uj árlejtés ellen, inert 

A JSZKHTKS1 LAP" TÁRCAJA. 
A közönséges vér. 

Irta: N l i u a l.afc»*U». 
II. 

Mikor a helyi lapok helyi és vegyes 
hírek rovatában megjelent az az igénytelen 
par soros hír, hogy Tamás (ierő eljegyczle 
a Szent Klavay János polgármester leányát 
Jolánt, l'dvardy Eliza eldobta kezéből az 
újságot és hangos nevelésbe tört ki. Majd 
komoly rezignaeióval nézett maga elé. 

Mama, képzeld, doktor Tamás el-
veszi feleségül a Szenlklávay Jolánt. 

I.ehetetlen . . 
Lehetetlen, persze az volna De itl 

all az újságban, tehát iga/. Nem értem hova 
sülyednek ezek az előkelő családok, tette 
tiozzá gőggel. 

De az l'dvardy mama ugy láls/ik nem 
vette sülyedésnek a Szenlklávay leány házas-
ságát, meri leánya szavaira ezt a megjegy-
zést lette : 

Tamás (ierőt nem lehet a sablonok 
közé sorozni. Kiváló ember. Ors/agos bire 
van ma is. Nagy jövő all elölte. Ha a szár-
mazása olyan alacsony is, nem hoz ő szé-
gyent egyetlen uri családra sem 

— Hadd el csak. Az öreg Tamásné okos 
asszony. Tudja mi lehet és mi nem való. 
Nem lesz az a menye terhére egy pillanatra 
sem. 

Kliza erre elhallgatott. 
* 

Ragyogó este volt. Virág illatos, lanyha 
nyári este A felhőtlen égen (dl ragyogott a 
millió-millió csillog. 

^ kis város főutcáján az egész intelí-
gencia. A polgármester leánya is ott sétál 
vőlegényével. Hízelegve veszik körül régi 
udvarlói. Mindenik igyekszik legalább egy 
bókot mondani utoljára a leánynak s igy 
mintegy jogot előlegezve arra, hogy majdan 
a llalaí asszonynak is bókolhasson. Alig 
vannak magánosan. Ha egyik elválik jön a 
második, harmadin. 

Este nyolc órakor, amidőn az esti ha-
rangszó megkondul kisebb csoportosulás 
támad a főtér felöl. 

Nézze, (ierő, oll valami történik, 
mindenki a lőtér felé halad, mondja Jolán 
vőlegényének. 

— Igen, nekem is feltűnt. Talán mi is 
menyünk arra. 

Megindulnak. Néhány lépést tesznek 
»•lőre s mar lis/laban vannak az esemény-
nyel. 

l'dvardy Eli/a egy dragonyos fő had-
naav karján, mondja Jolán. Miken s/ép pár 

Néhány pillanat múlva a jegyes par 
udvarias köszöntéssel elhalad egymás mellett. 

— Ki tudja boldog lesz-é a szépséges 
Eliza, mó dja halkan Tamás. 

Ki tudja, nagyon gőgös, nagyon el-
kényeztetett, mondja Jolán. 

+ 

Furcsa voll bizony az l'dvardy Eliza 
esete. 

Nem ludoll arról senki, hogy uienvasz-
szony lesz. A/t a dragonyos főhadnagyot, 
akinek a karján sétált, sohasem láttak az 
előtt a varosban. 

A polgármester leány férjhez menetele 
nagyon sértette a büszke Elizát. Előbb men-
jen férjhez, pláne egy híres, nagy jövőjűnek 
tartott emberhez, akinek ő is lehetett volna 
felesége ' Ezt a gondolatot nem tudta elvi-
selni. Valamikor bakfis leány korában udva-
rolt neki egy dragonyos hadnagy. Báró Schut-
leu Kornélnak hívták. Meg is kérte a kezét 
akkor. Hozzá is ment volna, de nem enged-
ték akkor a/, anyagi viszonyok. A baró azóta 
is hivségesen kitartott Eliza mellett s a leány 
hogy lefőzze barátnőjét elhatározta, hogy 
igent mond a barönak. 

Lerendelte magához. 
Mikor este a korzón látták, akkor dél-

után volt a legszigorúbb családi körben az 
eljegyzés. 



2. oldal 
SZENTESI LAP 84. ezám. 

attól félt, hogy ebben az esetben kiejti a 
kezéből a zsiros koncot. 

A városház építésről különben mind-
addig komolyan beszélni nem lehet, a mij; 
a városi téglászat üzembe nem hozatik. A 
tégiászat üzembe hozatalára van is mar 

•közgyűlési határozat. Ha erre a kérdésre 
nagyon rá nem feküsznek, ugy tavasszal « 
várost téglaház meg is kezdheti működé-
sét. Ha pedig a város maga égelteli a 
téglát, ugy a téglának ezrét nem 3 0 - 3 2 
koronáért, hanem csak 24—25 koronáért 
kaphatja a vállalkozó és igy a vállalati 
összeg tetemesen redukálódni fog. 

Egyébként nekünk az a nézetünk, 
hogy ha a városi téglaház üzembe hozatik, 
az esetben a kőműves vállalkozónak csak 
a munkál kell vállalatba adni, a szüksé-
ges légla és cserép anyagot szállítsa a 
város. Igy még kevesebbe kerül a/, épités. 

Ez természetesen nem tetszik az 
érdekszövetkezetnek, mert ez esetben tel-
jesen elesne attól a rebachtól, a melyből 
kitelne egy fényesen berendezett központi 
fűtéssel, ártézi kúttal, vízvezetékkel ellátott 
magán palota is. 

Kell, hogy a törvényhatósági köz-
gyűlés komoly megfontolásra vegye u 
városház építésének kérdését. Ha pedi-» 
tárgyilagosan mérlegeli ezt a kérdést, u^y 
már most áilithaljuk, hogy a két rendbeli 
fellebbezésnek helyt ad és azt a határozatot 
melyei csak a tisztviselők leszavaztalásáv.d 
sikerült az érdekszövetkezetnek kierős a-
kölni, föltétlenül megsemmisíti Szemes I 
város érdekében. 

kKOivIKAS JEGYZETEK. 
Gálfy Sándor elmélázik az »Alföldi 

Ellenzék ajtajában: 
— Hm. Csakugyan változunk az idők. 

Ezelőtt jópár esztendővel csaknem karhata-
lommal hoV.lak ide szerkesztőnek, most meg 
karhatalommal akarnak eltávolítani. Pedig 
csak vizitben voltam . . . 

(N. 11. Ez az elmélázás csütörtök este 
történt. Legalább igy kellelt történnie, ha az 

arany igazságtól dühöngő Ellenzék híradása 
a valóságnak mindenben megfelel. De ez a 
híradás, ez az igaz híradás, meg a revolver 
nem mond-é csütörtököt ?) 

* 

Ha már magunkról írunk, hói megma-
radok magunknál. 

Szerdán este lakodalmas nép voltunk. 
Persze lakodalom és nép nélkül. 

De hát ez a stílszerű. Ugy is változnak 
az idők és a régi jó szokások is deformá-
lódnak. 

No persze : a volt felelős ur megnősült. 
Azt mondják „belépett végre a becsületes 
emberek sorába." És megcsinálja olyan ti-
tokban az egész dolgot, hogy lah n ő maga 
is csak akkor tudta meg, mikor csütörtök 
reggel elolvasta az újságokat. 

Természetesen azonnal megnézte ma-
gát a tükörben s önkéntelenül azt kér-
dezte : 

- Hát csakugyan én nősültem meg. 
(N. B. Ezért a krónikáért azt hiszem a 

körmömre koppint a kis tekintetes asszony. 
Pedig olyan igaz amit irtani! * 

Megmaradok magunk mellett. Nagyon 
önzők lehetünk. De hát ebben az önző vi-
lágban ez is stílszerű. 

Vasárnap ünnepelnek Szentesen. Ez az 
ünneplés egy érdemes ember iránt az őszinte 
szeretet megnyilvánilása lészen. Futó Zoltánt 
fogják ünnepelni. 

Ez az ünnep, mint a múltkor már el-
mondta a »Szentesi Lap* a mi ünnepünk is. 
Futó Zoltán a mi papunk volt hajdan. 
Legalább, akik ádáz ellenségei voltak azt 
mondtak, hogy a mienk csak, mert másnak 
nem kell. 

De változnak az idők. 
hné a »Szentesi Lap« papját ünnepli 

az egész szentesi reformátusság. 
És a változó idők e tényén a legélén-

kebben mi örülünk s a sok jó kívánsághoz 
még hozzáfűzzük, hogy ez a szeretet, amely-
Ivei most ünneplik kisérje lelkészi műkö-
désén keresztül Futó Zoltánt. 

* 

Csakugysn változnak-é hát az idők .1 

Sok mindenről beszéltek, suttogtak. 
Kíváncsiak vagyunk : 
Az »Alföldi Ellenzék« két testvér 

Vajdájától oda lehel-e most mar közeledni 
Molnár Jenőhöz f 

Erre kíváncsiak vagyunk. Barázda. 

Mikor harmadszor talá koztak a korzón 
nem tudta megállni Eliza, hogy el ne dicse-
kedjék Jolánnak vőlegényével. Megszólította 
őket. A bemutatkozás után a két menyasz-
szonv együtt haladt elől, a férfiak hátul kö-
vették őket. 

— Tudod, Jolán ka m, kezdte Eliza be-
szédét, régk szerelem ez a mienk. Gyermek-
kori. En mindig csak liires ember, nagy ur 
felesége akartam lenni. Nekem egy kis ügy-
védecske, vagy hivalalnokocska nem kellett 
soha. Nem akarlak sérteni, mert Tamás ked-
ves finom ember. Mintha nem is a mi bére-
sünk lelt volna az apja, annyira küiönhh 
sokaknál. Schullcn régóta epekedett után-
nmn; de én már őt is kikosaraztam egyszer 
. . . Most végre megesett a szivem rajta. 
Hozzá megyek. Nevét bizonyara te is isme-
reti. Ilircs a lovas bravúrjairól . , . Ő külön-
ben nagyon előkelő régi csalad sarja. Ősei 
olt hurcoltak Bouillun Gotlfried keresztes 
lovagjai közölt . . . Nem esik csorba az l 'd-
vardy család ősi lényén. 

Jolánt mélyen sértette ez ¿ő^ös liung 
De nem akart olyan sértő lenni, mint Eliza 
Csöndesen, finom éllel válaszolt : 

— Mi csak szerény nyárs polgárok le-
szünk. Gerőnck nincsenek ősei; de a munka 
és a tehetség, a köztisztelet pótolja nála a 
keiesztes lovag elődöket. Azután, tudod, én 
olv-iu vagyok, ha ezen a/ áldott loldön jar 
luilok nem török i levegőbe . . . ludml ill . 
biztosabb, jobb . . . 

Eliza pár pillanat múlva vőlegénye kar-
jaim öltötte karját és távoztak. 

111. 

Tizesztcndő futott le az örökkévalóság 
óráján azóta, hogy l'dvardy Eliza ajtót mu-
latóit Tamás Gerőnck. 

Az alatt a tíz esztendő alatt mi minden 
meg nem változott 

Tamás ('.erő fiatal, szép felesége alig 
egy évi házaséielük titán meghall. Gyermek-
ágyi láz vitte el. Nem sokára illanna haVl a 
gyermek is. Gerő ur magára maradt. Mogorva 
komor ember lett. A világgal mit sem törő-
dött. Magúnak élt. Mikor az anyja is elhalt 
ott az l'dvardy kúria melleit emelt csinos 
polgári házal magának. Keresett ember volt. 
Gyűjtötte rakásra a vagyont. A ti/ esztendő 
alatt az egykori béresivadék a vármegye leg-
gazdagabb urai voraba lépett. 

Az l'dvardy kúria pedig az alatt lassan, 
omladozott. 

A fiatal báró, Eliza férje, adósságot hal-
mozott az adósságra. Az L'dvardy vagyon 
negyed részét sem bírta jövedelmezni azok-
nak az óriási kiadásoknak, amelyekel el 
emésztetlek Eliza férjének költséges uri 
passziói Egy darabig csak mehetett ez. Ad-
dig míg a birtokok elviselhették az adóssá-
gok terhét. A baró amiül látta, hogy elveszve 
minden, megfúlni! a rea vnró iinouioi elöl 
Öngyilkos leli. Azon napon, amelyen tiz 
év elolt l-.li/.« elutasította (ierő urat. 

Az én nyilatkozatom. 
Az „Alföldi Ellenzék" f. évi okló-

ber Ki-ikán megjelent számában „Gálfy 
Sándor b o t r á n y a " cím alatt egy valót-
lan állításokkal teljes eikk látot t nap-
világot. A cikk végén azzal vagyok 
megfenyegetve, hogv Vajda Ernő a neve-
zeit lap főszerkesztője el lenem élet-
veszélyes fenyegetés, zsarolás kísér lete 
továbbá magánlaksér tés mialt fel jelen-
tést tett. Ha meglelte, jó l lelte. Igv le-
hát a bíróság fogja eldönteni, hogy me-
Ivik részen van az igazság. Nehogy pe-
dig a vizsgálat bármi i rányban is be-
folyásoltassak, ellvitároztam, hogy az 
egész nagv hangon leirt e semény lefo-
lyásáról nyilatkozni nem fogok. Még 
egyszer azonban kijelentem, hogv az 
„Alföldi El lenzék" cikke telve van el-
ferdilésekkel és valótlan áll í tásokkal. 

Még csak annyit jegyzek meg, hogy 
bezzeg meglátszik már, menny i re dü-
höng az Alföldi Ellenzék, a miért egyik-
másik ügyét, többek közt a Zsoldos 
Ferenccel kötött fegyverbará tságot is 
lelepleztem. 

Szentesen, 1908. ok tóbe r 17. 

Tisztelet te l : 
Gá l fy S á n d o r , 

a w s / e n t e s i Lap- felelős szerkesztője 

IJJIHIASAGÜk. 

- Futó Zoltán ünneplése. Megírtuk, 
hogy Futó Zoltán refoirtiatus lelkészt barátai 
jubileumi ünnepségben részesitik a mai na-
pon. mert most 10 éve, hogy Szentesen lel-
készkedik. Barátai és tisztelői egy papi pa-
lástul, löveggel és egy diszkötésű bibliával 
ajándékozzak meg. l'gyancsak ma vasárdap 
esle leplezik le a református körben Futó 
Zoltán életnagyságú arcképét, melyet Joó 
Béla festőművész festett és a körnek ajándé-
kozott. Az arckép leleplezését a református 
körben tarsas vacsora követi, melyen az ün-
nepelt lelkész tisztelőit és barátait szívesen 
latja a kör vezetősége. 

- A városok országos gyűlése. Dr 
Szentpáli István Miskolcz város polgármes-
tere folyó hó 20-ikára .alakuló közgyűlésre 
hívta össze a fővárosba a rendezett tanácsú 
varosok polgármestereit. A gyűlésen Szentes 
város nevében dr. Málélly Ferencz polgár-
mester jelenik meg, de valószínű, hogv kívüle 
még több városi tisztviselő is jeíeu lesz Szen-
tesről. A gyűlés tárgyai: I. Elnöki jelentés. 

A Gszlikni nevezetesen : elnök, kél alelnök 
i titkár és ügyes/, valas/asa. 3. I tanácstag es 

3 póttag, továbbá 3 számvizsgáló bizottsági 
tag és 3 póttag választása l Az ltHK). évi 
költségvetés megallapílasa. .Y Az egyesületi 
pénzkezelésre egy budapesti pénzintézet ki-
jelése. li. A jövő évi rendes kö/.gynlés helyé-
nek és idejének meghalározasa. 7. A városi 
törvény főbb alapelveinek megjelölése. 8. A 
varosok segélyezése és a városi tisztviselők 
illetményeinek rendezése. !>. Az időközben 
beérkezett indítványok lárgyalásu. 

Dr Molnár Jenő Szentesen. 1). Vol-
na Jenő varosunk országgyűlési képviselőj 
a mai uap Szentesre érke/ik, hogy az első 
18-as, kör rendkívüli fcf,gyűlésen, ,,„.|v 
házvételi ügyben fog halarozni, reszt ve/jj.•„. 

48-as kör rendkívüli közgyűlése. Dr 
J\i sím¡ly Antal a helybeli függetlenségi és 
IS-as kör elnöke ma visámap délelőtt 10 

rendkívüli közgyűlésre hívta össze a 
lúgjait \ kor rendkirüli kozwiiléséti 
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— LAPUNK mai számából kl maradt 
„A kis méltóságos asszony« ci.nü regényünk 
folytatása, melyért szíves elnézést kérünk. 

Tudorrá avatás. Né gyesi Imre városi 
ügyész segédet tegnap avatlak jog és állam-
tudorrá a budapesti jogtudományi egyetemen. 

Kiséri főutca kikövezése. A városi 
tanács még ez év tavaszán a kiséri főulea 
kikövezése ügyében javaslatot terjesztett 1» 
közgyűlés elé. A közgyűlés véglegesen nem 
döntölt, hanem megbizla Nádas Aladár városi 
mérnököt a köveezési tervek elkészítésével 
időközben beköszönlöll a tisztújítás, a mikor 
ls Nádas helyett Cseuz Béla lelt városi mér-
nökké megválasztva. A kiséri főutca felmé-
réséi már Cseuz végezle, most már csak az 
irodai munka van balra, a melyet majd ak-
kor intéz el, ha egyébb sürgősebb lermészelű 
felméréseket is eszközöl a külbatárban. A 
kiséri főutca kövezésí tervei előreláthatólag 
csak a lélfolyaiuán készülhetnek el. Majd lia 
a tervek a közgyűlés asztalára kerülnek 
akkor dönt végérvényesen a képviselőtestü-
let a főutca kikövezése ügyében. 

Vizsgálat a kir. járásbíróságnál. 
Hamza (iéza, a szegedi kir. törvényszék el-
nöke a mull hét hétfője óta vizsgálatot tar-
tod a szentesi kir. járásbíróságnál. A vizsga-
latot pénteken fejezte be, amikor is kijelen-
tetle, hogy ugy a bírák, mini a kezelő sze-
mélyzet működésével teljesen meg van elé-
gedve. 

— Szociális népgyűlés. A helybeli szo-
ciáldemokrata párt ma vasárnap délelőtt ló 
órakor a tyukpiactéren népgyűlési tart a 
következő programmal: 1. a plurális válasz-
tói jog és a kormány : 2. az általános válasz-
tói jog. A sociálislak mondják, hogy a nép-
gyűlésen Budapestről érkező egyén fog szó-
nokolni. 

— Színházi mösor. Ma vasárnap délután 
a »Cigány« este pedig a »Varazskeringő kerül 
színre, llolnaplol kezdve ez a műsor: hétfőn 
Molliértől: »Tudós nők- kedden »Komédiások« 
(újdonság.) csütörtökön Illet iskolája« (ere-
deli bemutató) pénteken »Varázskcringó« 
(mérsékeli helyarakkal) szombaton ..Császár 
kalonáL (újdonság) vasárnap délután (iye-
rekasszony« este (iülbaba* liélfőn a Té-
velygők* kedden Lili- kerül színre. Ebből 
műsorból is lathaló. hogy Dr. Farkas szín-
igazgató mindent elkövet, hogy változatos' 
előkelő újdonságokká! szórakoztassa a s/in-
ba zbajaró közönséget. 

Házasság. Lakos Teruska kisasszony 
V Lakos Ferencz és neje Molnár Erzsébet 
kedves szép leanya folyó hó 21-ikén délután 
II órakor tartja a helybeli református temp-
lomban egybekelesi ünnepélyét Ábrahám Je-
nővel. 

— Éjjeli látogató. Czeglédi Fülöp a 
Bakóczi vendéglő tulajdonosa uiostanaban 
több ízben tapasztalta, hogy valaki éjnek 
idején l ikasa kerítésén bemaszik és az ud-
varon ólálkodik. Félitek este 11 óra tajban 
is jelentkezeti az éjjeli latogató. Czeglédi 
revolverrel rálőtt, de nem talalt. A latogató 
gyorsan elmenekült. A vendéglőben jelenvolt 
Zsigurcsik Laszlo kalholikus haraiigozo a 
menekülő utau lulod, a kit el is fogott. Ek-
kor tutit ki, hogy hogy az éjjeli latogató 
Nótái i l'al loalkusz voll. Nólari nem tagadta 
hogy ő járt az udvaron, »le hogy mi célból 
meni oda, azt nem árulta el Lehel, hogy a 
rendőrségen megmondja, meri az esetet 
Czeglédi Fülöp feljelenlelte. 

SZF.NTERI LAP 3. o ldal 

— Harapós kutya. Sajó György alsó-
párti gyógyszerész kutyája tegnap kiszökött 
az utcára és rá támadt Dobrai Anna nevű 
kis leányra, a kit megharapott és a ruháját 
letépte. A kis leány anyja az esetet a ren-
dőrségen feljelentette. 

a piacon. A csütörtöki 
heti piacon valami gézengúz zsebmetsző 
Török Saudornétől (>2 koronái ellopott. A 
mikor Törökué károsodását észrevette a 
zsebtolvaj zsákmányával odább állott. A 
rendőrség nyomozásának eddig nincs semmi 
eredménye. 

Ebharapás. Szűnt hó Mihály lakatos 
tanoncot Varsányi Sámuelné kutyája meg-
harapta. A kutyát orvosilag vizsgálják meg 
annak kiderítése végett, vájjon nincs-e ve-
szedelmes betegsége. 

Hordó megfúrása bűntett. Aki fuva-
rozás céljából átvett hordóból, ennek meg-
fúrása mellett lop bort vagy egyéb szeszes 
italt, a büntető törvénykönyv 336. gátiak 3. 
pontja szerint minősülő lopás bűntettét kö-
veti el. (Tekintet nélkül a lopod dolog érié-
kére, büntettet képez a lopás, ha ennek cél-
jából a zár vagy megőrzésre szol áló egyéb 
készülék feltöretett.) Így mondotta ki ezl egv 1 
fölmerült konkrét eset alkalmából a kir. Kúria 
Es mégis majdnem mindennapi dolog, hogy ' 
bort szállító fuvarosok útközben megfúrjak 
a hordót (hajón is megtörténik ez) és bort ; 
szívnak ki abból pedig a fönnidézett elvi ! 
döntés szerint ez, a nép által semmibe se vett 
cselekedet, öl évig terjedhető fegyházzal bűn- I 
telendő. 

Elcsent katonai térképek. Herényi 
László takarékpénztári pénztárnok október 
8-ikán a nagyvárad szegedi vasúton utazott. 
A nala lévő és 500 korona értékű általános 
katonai térképeket valamelyik útitárs elcsente 
A térképek arról ismerhetők föl, hogy azok 
némelyikére Asztalos Fevenc honvédszázados 
neve van nyomva. A káros panaszára a rend-
őrség a nyomozási megindította. 

— Házi szarka, l'ntermüller Ernő könyv-
kereskedő régóta gyanítja, hogy az üzleté-
ben alkalmazod Szilagyi Antal nevű gyerek 
szarkamödra lopkod e> az üzletből könyve-
kéi, képeslevelezőlapokat, ceruzákat, festéke-
ket. Az ellopott apróságok i gy részét átadta 
Fahinyi József szepesváraljai illetőségű könyv-
kötő segédnek, a ki szintén L'iitermülle üz-
letében dolgozod, másrészt pedig iskolás 
gyermekeknek adomanyozta. l'ntermüller, 
ugy Szilagyi Aulai, mint Fabiuyi József el-
len megtelte a feljelentési a rendőrségen. 

Milyen lesz az időjárás? .Meteor» 
írja Az időjárás száraz jellege október lia-
vahan is tovább tart, mégis a 24-iki csomó-
pontok azok, amelyek a bolygok részéről csa-
padékot ígérnek, a lobbi csomópontok in-
kább a száraz jelleget fejtik ki. November 
hava mar lobb csapadékot, december hó 
2-áli vagy e körül fagyol is ígér, amelynek 
allandosaga a napcikloiiok kifejlődésétől függ. 
Október hó csamopontjai. 17-20—21-22— 
23-20 és 28-ra esnek, melyek közül a leg-
erősebb halesuak a 14--0-23-íkíak. A 20-
enyhe, szeles, a 23. csapadékos, hűvös, a 28-
iki újra enyhe jellegű. 

Körözött péklegény. A szegedi ren-
dőrség valami l iuckü Ferenc nevű 27 éves 
szőke, vöröses bajuszú péksegédet köröz. 
Nevezed azzal van gyanúsítva, hogy Szege-
den egy harmonika alakú kézi zárós hőrláskat 
lopott, melyben 450 korona értékű ékszer 

volt. A helybeli rendőrség is nyomozza a 
gyanúba vett péksegédei. 

— „Sirolin Roclie* a ereosolgyógvke-
zelésnek teljesen uj utat nyílott, mivel ugyan 
maga is creosot-preparatuin, de teljesei mé-
regmentes és kellemes izű. Tüdő- és gégo-
tuberculosusiiál tehát legjobban ajánlható 
Az orvosok egybehangzóan nyilatkoznak 
annak kiváló jo hatásáról ezen súlyos beteg-
ségek ellen. »Sírolin-Boche« minden gyógy-
szertárban kapható. 

k apnak-e a városok segilségrt ? 
Megint aktuális lénia lelt a váro-

sok helyzetének megbeszélése. Sajnos , 
hogy a nyi la tkozásnak leglermészete-
sebb módja nem lehetséges, mer t a váro-
sok szövetségemen alakithaló eddig nem 
volt. Pedig most érkezei t volna el a 
szövetség számára a cselekvés ideje, 
mikor az állami költségvetésben elő-
ször szerepelt a városok kár ta laní tásá-
nak tétele. 

A tervbevet t állami kúr ta lani tásra 
két millió lelt felvéve, de ez kevés még 
az eselre is, ha azt kizárólag a rende-
zett tanácsú városok közölt osz tanák 
föl, azonban a kártalanítás felosztásá-
ban a törvényhatósági városok is része-
sülnek majd . Eleinte az volt a véle-
mény, hogy a rendezés az e lőbbiekre 
nem ter jed ki, mer i a rendezet i tanácsú 
városok megyei keretben élnek, a köz-
ponti kiadások je lentékeny részétől te-
hát őket a megyének adott ál lamsegély 
mentesíti . Ezzel a felfogással szemben 
azonban igaz, hogy a rendezeti tanácsú 
városok helyi, községi, közegészségi, 
közbiztonsági és kulturális szükséglete-
iket sa já t jukból tar toznak fedezni, ezen-
felül meg megyei póladól is tizeinek. 
Előre látható lehat, hogy a kártalaní-
tásból az ére t te máris j e l en tkező ren-
dezett tanácsú városokat kirekeszteni 
nem lehet, ennek következtében azon-
ban a 2 millióból 25 város helyet t 128 
részesül és a kár ta laní táshoz fűzöt t 
rózsás r emények a valóságban olyan 
lörpe e redményekre redukálódnak, hogy 
atlol a városi költségvetések könvi lé 
sét nem várhal juk . 

A városokkal szemben csuk kár-
talaní tásról és nem ál lamsegélyről le-
het szó, mer t annyi évi dotációt a kor-
mány nem adhat, amennyibe a varo-
soknak az ál lami funkciók ellátása 
kerül. P róbá l juk csak meg keltéválasz-
tani az ál lami funkciókai a város iaktó l 
kiderül, hogy mennyibe kerülne, ha az 
állam a maga dolgainak in tézésére kü-
lön hivatalokat .szervezne. F e n n m a r a d n a 
nem egy pontban a ket hivatal műkö-
désének osszclalálko/.asa, e l i smer jük , 
fölös munká l végezne mindkét — ál-
lami és városi — hivatal, de a váro-
sok egy ilyen re form mellett ma ad-
miniszt ra t ív kiadásainak legalább telét 

Sirolin 
>lt az étvágyat és a testsúlyt. megszűnteti • 

• kOhOg^sl. váladékot. »/atlAat • 

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár-
köhögés, skrofulozis, Influenza 

» » elleo számtalan tanár és orvos Ütal naponta ajánl ra 
Mintfcogy értéktelen utánzatokai la kínálnak, kérjen nlndenkM 

„RoohC •r*4«tl oaom*<tolá»t. 
F Hoffmann La Boohe A 01« BsmI (»vájó > 
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megtakar í tha tnák; másrészt pedig az 
állam soha annyi kártalanítást a vá-
rosoknak nem fog adni. mint »meny-
nyiben a külön hivatalok fentar tása 
járna . 

A magyar városok két kategóriára 
oszthatók. Egyik, a kisebb csoport , az 
amelyik a helyi egészségi, kulturális, 
közbiztonsági, közlekedési stb. igénye-
ket kielégítette. Ez a csopor t közönsé-
gét megterhel te a pó tadó legmagasabb 
összegével, de pótadójának nagyobb ré-
szét az állami funkciók ellátása köti 
le. Jussa van rekompenzáe ióra , mert 
varosfej lesztő feladatait má r nem foly-
tathatja. A másik csopor tnak hiányoz-
n a k lenti berendezései, az állam hoz-
zájárulását azért kéri, hogy azokat tel-
jesíthesse. Akármilyen igazsagos mér t é -
ket tudnak azonban kitalálni, nem 
az elosztási kulcsban lesz a hiba, hanem 
az e losztandó összeg kevés vol tában. 

Irodalom. 
(*) A Vasárnapi Újság" okt. 18-iki száma 

uj regény közlését kezdi Mikszáth Kálmán-
tól, a mely történeti levegőjével, pompás raj-
zaival, érdekes cselekvényével bizonyára nagy 
népszerűségre fog jutni. Közli még e szám 
érdekes képsorozatokban Rudolf trónörökö-
kös szobrának leleplezését, a spanyol király 
mutatását Frigyes főhercegnél Féltoronyban 
Bogdanovics szerb patriárka beiktatását, Pal-
lik Béla festményeinek kiállítását, a léghajó 
és repülőgép fejlődésének ujabb eredményeit, 
tájképeket a novibazári szandzsákból stb 
Egyéb közlemények Ady Eodre ét Petri 
Mór versei, Lux Terka novellája, Lcmailrc 
franciából fordított regénye, színházi levél 
tárcacikk a hétről és még azonkívül a 
rendes heti rovatok Irodalom és mű-
vészet, Kózintézetek egyletek, Sakkjáték, Kép-
talány Egyveleg stb. «Vasárnapi l'jság» előlize-
tési ára negyedévre négy korona, a »Világ-
krónikáival együtt négy korona 80 lillér. 
Megrendelhető a «Yasarnapi l'jság- kiadó-
hivataIában Budapest IV., Egyetem-utca 4.) 
sz. t'gvanítt megrendelhető a »Képes-Néplap 
a legolcsóbb újság a magyar nép számára 
félévre két korona 40 fillér! 

Nyilttcr.*) 
flz „Üstökös" 

a legjobb magyar vicclap. 
Helenkint 20 oldal, színes képek. 

M t * Minden uj előfizető, ki most fizcl elő 
az »t stökös.-re. ha csak '* évig is, ingyen 
Kapja a tavalyi 1907. evi teljes bekötött év-
folyamot, csak a bekötésért számítunk fel 
2 koronát. (Kívánatra megküldjük az l'.KkS 
január '-tői megjelent számokat is koro-
naért.) 

Előfizetési árak 
évre (okl-decz.) . . .'1 korona 

V. évre . 1» 
1 évre . 1 ' 
Halvány cím „Cstökös" kiadóhivatala 

Budapest. V. 
•K rovatban közlőitekért nem vállat felelAs«é*M 

a sze .kesztn 
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közgazdaság. 
Piac i á r a k : 

Buza in inja 11 frt 11 frt. ">0 kr. 
Árpa minja 7 frt. 50-80 kr. 
Zab mmja 7 frt. 50 kr. 
0 Kukorica mmja 8 frt. 80 kr. 
Csöves „ mmja 4 frt. 80 kr 
Heremag mmja. lő -55 frt.-ig. 
Sertés kilója 54 -55 kr. 
Szalonna 75 kr. 
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Értesítés. 

Eladó szőlőtelep. 
A Kiskunha l a s i h a t á r b a n , t r a n -

v e r z á l i s műút mentén a várostól 5—6 
ki lóméter távolságra, legkiválóbb faj-
szóllővel és gyümölcsfákkal berende-
zett 10 ka t . ho ld 

TERMŐ SZDÓTELEP 
a szükséges épületekkel és minden 
hozzá tar tozó szüretelő edényekkel u. 
m. hordók, kádak, permetező és szőlő-
zuzó gépek, put tonok, kosarakkal együtt , 
igen kedvező f ize tés i fe l té te lek mellett 
terméssel vagy a nélkül is azonnal 
e l a d ó . — Értekezni lehet e lap kiadó-
hivatalában. 

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

lékhelyiségek es külön baromfi udvar. 
Üim a kiadóhivatalban. 

mmssmsmm 
l l á z e l n d » N . 

II. kerület Jókai-utca 2 számú ház (jelen-
leg keményí tő gyár) kedveze/ó lizetési 

fellételek mellett e l adó . 

Lapkiadó: Gá l fy S á n d o r . 

Lap lu l a jdonos : V a j d a B. u t ó d a . 

^ s i n n a n b o f T J 
műszaki vállalkozó. 

S Z E N T E S 
I. k. Baró Marucker u . 1. sz. Napy f e i o m há/ 

Elvállal villamostelep berendezé-
seket, vezeték szereléseket, javila-
sokat, csengő berendezéseket és 
javításokat: artézi kutak fúrásai, 
vízvezeték, fürdő szoba berende-
zéseket, vízvezeték javításokat, sze-
8 reléteket. 
A végzett munkálatok helyességé-
ért, szakszerű elkészítéséért s/avalol. 

• Ju tányos o lcsóarak . 4 u 

J 

A szentesi kerületi muukásbiz tos i tó 
pénztár hivatalát eddigi helyiségéből 
Szőke István K o s s u t h - u t c a 25 sz . alatti 
1 lázába helyezi át, s f o lyó hó 7-től kezdve 
ugy a betegek vizsgálása, mint a dijak 
befizetése az u j helyiségben történik. 

A pénztűr régi helyisége azonnal 
kiadó. — Értekezni lehet a pénztári 
hivatalban. 

Egy 14-15 éves fiút tanulóul felvesz 
Sima Andor villamfelszerelési vállalkozó. 

Eladú egy teljesen u j b e n -
zin m o t o r o s c s é p l ő 
g a r n i t ú r a ju t ányos 
áron. Értekezni lehel 
Sima Andorral Br. 

Harucker utca 1. szám alatt. 

l i i a i l ó s w a * l m . 
Egy csinosan butorzott szoba azonnal kiadó, 

t'.im a kiadóhivatalban 

I l i n l e l t W k o f 

a I f ' s J i i l a i i f e . M i N u l i l » 

á r é r l w s v I V I n 

• . S ' / c s i l e s i l i i i | r 

i t i a i i l ó l i i i a i l i i l i i 

S m t i v s . r v f . 

I i ó r l i á ^ 

MirdetéseKet 
a naptárba oklóber •¿5-ig 

vesz fel a kiadóhivatal. 
Egv egész oldal 2 4 korona fél oldal 14 
korona, egv negyed oldal 8 korona, 

egy nyolcat! oldal 5 korona . 
Nvi-inai« tt Vaj a Hálu t ut«üaual Satntt» ]<Ab 




