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A városok gyűlése. 
Az ország rendezett tanácsú váro-

sainak j ö v e n d ő fejlődése és érdekei 
megvédelmezése szempontjából nagv 
je lentőségű dolog folyt le az ország fővá-
rosában héttőn délelőtt. A rendezett ta-
nácsú városok polgármestereinek egye-
sülete alakult meg. 

Erről a gyűlésről a tóvárosi saj tó 
kimerí tő je lentés t hozott ugyan; de a 
helyi s a j t ó sem liagyhatja megemlítés 
nélkül. Annál kevésbbé nem, mert 
Szentes város is érdekelve van. Sót a 
mi nagyon is különleges helyzetünkben 
talán azok között a városok között, van 
a melyek a jövendő tekintetéből erő-
sen érdekelve érzik magukat, a legelső 
helyen mi állunk. Ezt az érdekeltséget 
maga a város képviselőtestülete is fel-
fogta akkor , amidőn belépett az egye-
sületbe pár toló tagul. 

A fokozatos fejlődés mind több és 
több kötelezettséget liárit a városokra 
s mi akik vasutunktól kezdve, minden 
közintézményt a saját anyagi áldoza 
tutikkal létesít tetünk s a kik ezen in-
tézmények legnagyobb részét ma is 
fenntar t juk, fej lesztjük s saját zsebünk 
terhére fokozott mér tékben érezzük hogy-
ha a fej lődés természetes ut ján tovább 
haladunk a polgárság adózókepességé-
nek rovása nélkül alig maradhatunk 

Á „ M E N Í I T Ó I L A P " T Á R C A . Í . 

Toborzó. 

Asszonytársaim! Ímhol a kapu. 
Döngessük ökleinkkel. Haj la ! 
Míg ki nem tárul alázatosan, 
S be nem léphetünk rajta. 

Asszony véreim ! Pipogya sereg. 
Mit tétováztok Mire vártok .* 
Mégse untátok meg a jármot ' 
Mégis csudára vártok .' 

Kicsi a kezünk'! a bőre gyönge ? 
De pihent vér futkos alatta! 
Évezrek letört akaratja 
liiijkál kék sorokban alatta! 

A hajunkat mi, - jaj, - le ne vágjuk! 
Ne fonjuk hasogató kócba. 
Szép, fehér hátunk, kerek vallunk 
Ne takargassuk nyers darócba. 

A szerelemből ne üzzünk tréfát. 
A lérli légyen nem urunk párunk 
Akivel büszkén egy sorban állunk. 
Akivel mindig egy sorban járunk. 

Tul a sorompón, gazzal vegyesen 
P radicsomi virágok nőnnek. 
l 'raim! Az a föld a mienk is 
ltoskadt uraim! Itat a nőnek! 

meg. Pedig megáliánunk nem szabad 
Sok mulasztás, hiba volt a múl tban . 
Ezeket a lefolyt évtizedek csak alig 
tudták helvre hozni. Egyebet ne em-
lítsünk, mint a városnak a hatvanas 
években a vasul építés dolgában hozot t 
két híres határozatát . 

De ezeket a régen miilt dolgokat 
el is feledhetjük, Találunk ma is sok 
mulasztást , gyengeséget. Nem mond juk 
ezeket bűnnek. Hiszen nagyon sokszor 
megesik, hogy éppen azon fordul meg 
valamely mulasztás, elmaradás, mert 
nincsen anyagi erő a kivitelre. 

A most megalakult egyesület hiva-
tása a városok közös természetű ügye-
inek egyöntetű rendezhetése és a vá-
rosok fejlődése érdekében való vállve-
tett munkálkodás. 

Fontos ez u körü lmény ma annál 
is inkább, mert a kormány most m á r 
elismeri, hogy a városoknak anyagi 
erejét nem csak igénybe veszi, de tel-
jesen kimeríti a rá juk háramló állami 
teendők teljesilése es emiat t már, ha 
mérsékelt , szinte csekély, r ekompen-
záciőképen a városok segélyezésére 
az állami költségvetésbe két millió 
koronái állított be. 

A városok gyűléséről az alábbi 
ismertetésben számolunk b e : 

A gyűlést a Miskolc város polgár-
mestere dr. Sze/itpú/i István nyi tot ta 

meg, aki a szervező bizottságnak is el-
nöke volt. Elnöki megnyi tó jában rámu-
tatot t a városok sanyarú helyzetére, 
amely i városok tömörü lésé t szüksé-
gessé tette s amely tömörülésnek az 
az első következménye, hogy a kor-
mány már két millió koronát felvett a 
városok rekom penzál ás ára. 

Az elnöki megnyi tó után megala-
kították az egyesület t isztikarát és ta-
nácsát. Városunk polgármes tere dr. 
Mátétty Ferenc az egyesület tanács-
tagja lett. 

A városi törvény re fo rmja dolgá-
ban kimerí tő m e m o r a n d u m o t szerkesz-
tett a közgyűlés. 

A városok segélyezésének és a 
városi tisztviselők i l letményei rende-
zése dolgában két módoza t merü l t föl. 
1. A rekompenzáció, amely szerint 
minden város igényt tar t kárpót lásra 
az állami feladatok ellátásáért . 2. A 
szükséghez mér t segítség, pl. a fedezet-
len hiány 50 százalékának az állam 
részéről való fedezése. A gyűlés egyik 
megoldási módot sem fogadta el, hanem 
a kettőnek összeegyeztetésére töreked-
vén, kérni fogja a kormányt , hogy az 
összes városoknak állami feladatok 
végzéseért j á ró kárpót lás fele oszlas-
sék fel a városok közöt t , a másik fele 
pedig jusson azoknak a városoknak, 
amelyeknek 50 százaléknál nagyobb 

Tespedünk régen. Munkara vágyunk. 
Leikeinkben az ős einheráiom : 
Tudunk nevetni, tudunk szenvedni 
Mért ne juthatnánk al a halaion? 

Asszonytársaim! Pipogya lelkek! 
Ha a fogatok babérra vágyik: 
Adjátok arát! És ha kidőlnénk 
Egy helyett kerül tízezer másik. 

Puhítsuk ha kell vérrel a földet! 
Arcunk rózsáit vessük beléje. 
Ne sajnáljátok' . . Megéri bőven 
Annak az első győzelmes napnak 
liyőzellen éje. 

Branyiszko liös papja. 
Irta Hulla KAraljr. 

Itetlcnetes hideg téli napok, krónikába 
illő hófúvások voltak 181« februán első nap-
jaiban. (iuyon fglörol Szepesváraljára vonult 
a dandáréval, hogy a branyiszkóí hegyet 
elérje, a hol Schliek osztrák tábornok már 
előre tüzérséggel és gyalogsággal rakta meg 
a magaslatot és minden hegyi utat osztrák 
katonaság tartolt megszállva. (Iuyon nagyon 
is jól sejtette, hogy csak valamely csodás 
bátorság, hősiesség és fáradhatlan kitartó 
küzdelem révén számíthat eredményre, de 
az esetben is drága lesz a győzelem, temér-
dek vér fogja megfesteni a patyolat fehér 
höhorilolta helyet. Mindenáron összeköttetést 
k e l l e t t teremteni (iörgey és Klapka együtt-
működő seregei közölt. 

Még nem érkezett (iuyon dandára a 
cselekvés színhelyére, mikor (iuyon reggel 
kilenc órakor az. erőltetett meneteléstől fa-
radt honvédeknek pihenőt adatott. Azután 
ételt és italt osztatott ki a legénység között 
és meghagy la, hogy mindenki annyi italt vehet 
magához, a mennyi a nagy hideg ellen és a 
harci kedv lokozasara elég. 

— Nehogy azonban le merjen valaki 
részegedni - szólt (iuyon mert a közeli 
csatát józan honvédekkel akarom meg-
n verni. 

Majd tanácskozásra liivta a tisztikart, a 
melynek azonban ellenvéleménye az volt, 
hogy lehetetlen elfoglalni a hegyet. 

Lehetetlen ? — jegyezte meg (iuyon 
szigorú gúnnyal és félreérthetetlen célzattal 
elővette pisztolyát. 

— Klóré tiszt urak, indulás! 
A pihenő után felkerekedett a dandár, 

(iuyon pedig magához hívta Krdősit. 
— Jó papom ! Most vedd elő a keresz-

tedet, imádkozzál és buzdítsál, mert ma 
nagy napunk lesz. 

Krdősi a gyalogság élére ment, előbb a 
rakétások és tüzérek indultak el, de a magyar 
sereg még nem is ért a hegy aljába, a mikor 
közelről már jól ki lehetett venni a hegy 
oldalán elhelyezett osztrák katonaság készü-
lődéséi. Minden ösvény, minden kígyózó ut 
tele volt rakva osztrák csapatokkal. Mire a 
honvédek a hegy aljába érlek, már lecsapott 
az első osztrák gránát a besztercei zászlóalj 
elolt, a mely jórészt újoncokból állván, jó-
részt szétszaladt, (iuvon félig boszusan, félig 
tréfálva visszakiáltott 



2. oldal FZENTP?! LAP 

pótadójuk van, még pedig .1 pót adó 
nagysága szerint. 

Elhatározta végül a közgyűlés, hogy 
a városi t isztviselők fisetésrendezése 
dolgában törvényjavas la 
fogja kérelmezni a kormánytól . E sze-
rint a városi tisztviselők olyan fizetési 
osz tá lyokba volnának os/.tandók, mint 
a vármegyei tisztviselők s ez a tör 
vényjavaslat oly időben lenne tárgya-
landó, hogy a jövő év első napján 
életbeléptethető legyen. Hogy pedig a 
városok ezt a törvényt végrehajthas-
sák, a jövő évi állami budgetbc felveti 
2 millió koronából megfelelő előleget 
fognak k é r n i 

ÚJDONSÁGOK. 
K e v é s a r e n d ő r . 

Mostanában két panasz erkezetl a rend-
őrségtől a tanácshoz, illetve az alispánhoz. 
Az egyik panaszt Dr. Hercegb József he-
lyettes főkapitányba masodikat pedig Jobban 
József renéőrhadnagy terjesztette elő az 
irányban, hogy Szentesen kevés a rendőr. 
A rendőri szolgalatot ez idő szerint az al-
tisztekkel egyflU tizenkilenc ember látja el 
Szentesen. Néhány évvel ezelőtt Öt rendőr-
legénynyel volt több, mint manapságj 

Öt-hat évvel azomban az volt a cél, 
hogy a varo>i főtisztviselők fizetését mind n-
árou javítani kell. Igen ám, de miből, ami-
kor oly sok a váró* kiadása, hogy a fizetés 
emelésre egy fillért sem lehet áldozni 

Ekkor sütötte* ki azután bizonyos elő-
kelőségek, hogy 1 tanácstagok fizetését csak 
ugy lehel emelni, ha nclian\ reno<••< . mint 
fölöslegest a szolgálatból elbocsajlanak. Ezek 
fizetés« aztán egyelőre elég lesz a tőtiszlvi-
selők fizetésém k idei sén 

Es a kik ezt a doigol kuuloitek e vá-
rosi közgyűlésen aapnal lényesebben beiga-
zolták, hogy Szentesen tok 1 rendői a ok 
közül ölöt nyomban ei lehel boc sájtani 
Végre is fontosabit dol az, hogv a városi 

főtisztviselők nagyobb fizetést húzzanak, 
mint sem hogy több ember üg; éljen föl 
Szentesen a közbiztonságra. 

És a képviselőtestület lépre ment. Elbo-
csájtott 5 rendőrt, a kiknek a fizetését nyom-
ban oda is adta néhány városi hivetalnok 
mnak. 

Azzal senki sem törődótt, hogy az el-
bocsajtott emberek ezentúl hogy élnek meg 
és hogy a még kevesebb számú rendőrség 
mikép tudja ellátni a közbiztonsági szolgá-
latokat 

Öt év mult el az óta, hogy ez az eset 
megtörtént. De nem éppen ma, hanem akkor 
is tudták a benfenlesek, hogy a rendőrle-
génység számat nemhogy aparztani, sőt in-
kább növelni kellett volna. De a létszám fel-
emelést nem merték bolygatni, mert attól 
tartollak, hogy akadhat még olyan városi 
képviselő, akinek élénk emlékezetében van 
bizonyos urak nagyhangú állítása, hogy ."> 
rendőrt bízvást el lehel, a szolgálatból bo-
csájlani, mert kevesebb ember is el tudja vé-
gezni a rendőri leendőket. 

Most 5 év után, 1 mikor — hitük sze-
rint - sokat felejthetlek a képviselők a ta-
nács is, az alispán is beismerik hogy Szen-
tesen kevés a rendőr és hogy azok számát 
föltétlenül szaporítani kell. 

A tanács egyelőre még nem azzal az 
indilványnyal lép a közgyűlés elé, hogy a 
varos pénzén szaporítsuk a rend irséget. 
hanem azzal, hogy a rendőrség államosítása 
végett irjon fel a képviselőtestület a kor-
mányhoz. 

Hát irjon fel a képviselőtestület. Ez 
pénzbe nem kerül, azomban azt előre is je-
lezzük, hogy a feliratnak eredmcnye nem 
lessz. Ismeretes ugyanis az. újságolvasók előtt 
gróf Andrassy (iyula belügyminiszternek ép-
pen a vidéki rendőrség államosilasa ügyében 
nem régiben elmondott véleménye, liróf 
Andrassy nem híve ;» rendőrség államosítá-
sának. Szentes város kedvéért sem tesz ki-
vételt. Ezt nem csak un gondoljuk, de azok 
is jol ludjak, kik a rendőrség allamosilasa 
végett a feliratot inditvauyozzak Az a lei-
irati javaslat csak arra jo, hogy a képviselő-
testületet ' ÖKésziUrk arra, hog\ a rendőr-
ség számai mielőbb a város pénzén szapo-
rítsuk. Es ha a képviselőtestület nem ali a 
sarkára a rendőrséget szaporítani is Ingjak 

— Hej, fiuk, minden kószönlés nélkül 
hagytok itl 7 

Aztán egy agyút iranyitlatoll feléjük 
ezzel a paranccsal 

— Előre, nem arra az ellenség, hanem 
erre, a ki hátrál, lelövetem 

A zászlóalj hamar csatasorba állott és 
kezdetét vette a roham Egyre másra puk-
kantak a rakéták, dörögtek az ágyuk A 
honvédek feltűzött szuronnyal rohantak, 
előttük, közöltük, mindenütt ott volt a lia-
hatalmas termetű tábori pap Erdősi Imre. 
Jobbjában magasra tartotta az egyszerű ké-
résziét, baljával a hegynek mutatott. 

— Előre, fiuk ' Előre ' Velünk az Isten ' 
Ne hagyjuk elveszni • haz il kiáltotta 
kipirult arccal, mialatt az osztrákok sűrű 
golyózápora innen is onnan is leterítette mel-
lőle a honvédeket. Sok honvéd megtörő 
tekintetének u t o l s ó sugara esett a hős papra 
s a pap kezében lévő keresztre. 

Rettenetes volt a küzdel« m Egy pilla-
natra mintha a honvedek meghökkentek 
volna az osztrákok gyilkos tüzelése elől. 
Huszonhárom hegyi ulfordu o volt mind-
végig tele ellenséggel Quyon odalovagolt as 
ingadozni látszó besztercei zászlóalj ele, 
mögöttük k 11 ikat tl«k fel és 
rájuk kiállód 

— Előre dupla lé 111111-, halra feli-
kartács ! 

A zászlóalj s/< énei < b 1». n ze-
szedte magái « - mikor Lrdősi , <»(1» 
kiáltott 

a lobbi zászlóaljak. ivet oldalról lámuúlak a 
bős honvédek. Szotfried ezredes a jobb ol-
dalon igyckezell elvágni a menekülni akaró 
osztrák sereg utjai. Egyik roham a másikat 
követte, a honvédsereg mintegy fcltarlózha-
lallan aradat tort előre, Devm osztrák tábor-
nok relirálást fúvatott és uj,» v,lw- mene-
küli Eperjes felé a megtizedelt osztrák se-
reggel. 

Erdősi, a tábori pap, mindenütt volt 
a hol leghevesebben dühöngött a harc. I'a-
rallanul allo hősiességei lejlctl ki a 33-ik 
zászlóalj, a mely liuyonnak veszélybe került 
ágyuütegét mentelte meg. 

A csata sorsa eldőlt, magyaroké lévén 
a győzelem. 

Fiuk, — szóll (iuyon a sorakozó 
győztes honvédekhez, — dicső, hősi munkát 
végeztetek, de az éti bátor papom nélkül, a 
ki ugy tudott lelkesíteni, nem győztük volna! 
Előttetek köszönöm meg neki ezt a ritka 
bátorságot. 

Ez a hős pap immár tizenhét év óla 
halott, .\yitran alussza örök almát. Hetven-
hat ével élt. Ihauyiszkon kívül még nyolc 
csatában kiáltotta az »etőré«-t Azután i>uí-
dosott. majd lanitott és c «unit >eu misézett 
i885-ben, mint piarista ház.főnök nyugalomba 
vonult. Haláláig lehulen évben í i s ^ , e r e „I i-
tek barátai, tisztelői, hogv a nagy csata 
évfordulója kegvelelük és elismerésük .dó-

__87. rzám. 

;i I, /.pénztár terhére. Mi is beismerjük, hogy 
a rendőrséget szaporítani kell, mert 08 ezer 
kalesztrális hold területen 19 ember a köz-
b i z t o n s á g i szolgálatot kielégíteni nem képes. 
A föntebbieket csak azért mondtuk el, hogy 

- rámut issuuk arra, hogy bizonyos urak sose 
járnak az egyenes uton, ténykedéseiket ez-
zel .i példabeszéddel lehet jellemezni: hu 

vemh , ha akarom nem vemhes'. 
! ., \ szei Mik i rendőr, máskor meg nagyon 

' is kevés. 

— Polgármesterek értekezlete. Dr. liárcyv 
István budapesti polgármester néhány tör-
vényhatósági es rendezett lanacsű város 
polgármesterei a fővárosba értekezletre hivta 
össze, hogy a magyar városok anyagi jóléte 
érdekében tanácskozzanak. Dr Matéllv Fe-
renc városunk polgármestere is jelen volt a 
tanácskozáson. Az értekezlet elhatározta, hogy 
jövő év május havában a magyar városok 
polgármesterei Budapesten kougreszust tar-
tanak. A kongresszusnak főbb tárgyai a kö-
vetkezők lesznek 1 A kongresszusok állan-
dósítása. . A városi statisztika szervezése. 
->. A varosok pénzügyeinek kérdése. 4. A va-
rosok közlekedése, 5. A városi kisajátítási 
politika. 

— Reformáció ünnepe. Október 31-én 
szombaton ünnepet ül a protestáns világ 
annak emlékére, hogy Luther Márton a nagy 
reformátor, a willembergi vártemplom ajla-
jara kiszegezte a 95 pontbol álló hiltélelt, a 
melv alapul «zolgált a protestáns egyházak 
megalakulásah'oz. Ennek emlékére a helybeli 
refoi tus és ágostai evangelikus lem plo-

ii x ... ünnepi istenitiszlelet lesz. A refor-
mátus templomban Fűlő Zoltán, az. agoslai 
ivangeiikus i iiij'Uiiiili.in pedig Pelrovics 

k . taitju a délelőtti un 
nepi beszed11. 

A tanács részvéte. Megírtuk, hogy 
t ,i t ..i legutóbb tartott ülésén 

r< szvélíralol inlézclt Dr Molnár Jenő városunk 
a kinek édes 

.ív . Dei.ii eenben elhunyt. A 
tanacs részvét nyilatkozata igy hangzik: »Szem* 
les város tanacsa, mély megilletődéssel érte* 
»ült azou súlyos és megrendítő csapásról, 

i l .V s-.gooi a a mindenható gondvise-
lés hozott édesanyjának halulaval. Ez al-

I Szentes varos tanácsa képviseleté* 
i i. • .;nek osztatlan részvételéi loluiacsolom 

1 hog;, i mindenható gondviselés által 
N s - r a inert suUos esapas okozta fájdalmat 
enyhítse őszinte szívből jövő igaz részvétünk 
s adjon .iz l.g mély fajdalmának elviselésé-
hez erőt.« 

MegyeOizottsa£i tag jelölés. Megír-
tuk. hogy Szentesen az. első alválaszlási ke-
rületben AI bérién vi Antal lemondása, a ma-

lik alv.il isztó kerületben pedig Dr Molnár 
Jenő megye bizottsági tagsaganak közigaz-
gatási bíróságilag való megsemmisítése foly-
tan 1 1 megye bizottsági tag választása vall 
szüksegesse. A törvényhatósági közgyűlés a 
vilasztás megejtésére november 15 napját 
tűzte ki. Az első I8*as kór vasárnap délelőtt 
tartott rendkivfili közgyűlésében foglal* 
kozott a megyei bizottsági tag választással 
» a* első alválaszló kerületbe Dr Kiss Bélát 
•I "»am.(lik aI.ijasz.Iw kerületbe pedig Dr Mol-
uai i n - varosunk országgyűlési képviselőjét 
jelölte II.i ,i part összetart, a kél jelöli meg-
választása föltétlenül bizonyosnak vehető. 

48-as kör nem vesz házat. A 
«s 48-os népkór 

miit rendkívüli köz-
:<- ; dl oz ii a házvétel üggyel Meg-

eiany által kiküldött há-
ozve: \ Vass I.ajosné 

i ii zat veit'- nu'g a kör 
st ;i \ ,o is^iuiany elfogadta 
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ideiglenes adásvételi szerződést nem hagvta 
jóvá. A 48-as körnek egyelőre nem lesz háza 
igy tehát továbbra is xtettéfkedui kénytelen 

— Az első 48-as kör részvétnyilatko/.ata. 
A helybeli első 48-as függetlenségi népkör 
rendkívüli közgyűlése elhatározta, hogy Dr 
Molnár Jenőhöz részvéiiralot in!éz azon al-
kalomból, hogy szeretett édes anyja el-
hunyt. 

— Szeretet vendégség. A Hef. Kör í 
szeretetvendégsége mindinkább kialakul; mi- ! 
ként három évvel ezelőtt, ugy most is a gazda- ' 
asszonyok kitűnő konyhája a jó magyar íz-
lés legkitűnőbb ételeivel fogja a vendégeket ! 
kielégíteni s e gazd .g ebéd meglehetősen | 
szerény árszabassal teritékenként 2 koro-
nába kerül; amely ármegállapitás abban 
találja indokolását, liow a rendezőség inkább 
azon volt, hogy minél nagyobb szamba tudja 
összehozni a református híveket, mintsem 
azon, hogy az aláírási iveket a gyűjtéssel 
megbízott kis leányok hordják és Török 
Sándor köri szolga személyesen lógja Föl-
keresni a hitsorsosckal az aláírás gyűjtése 
iránt, ő azonban esak azokat járja be, akik 
útirányba esnek, tehát a kikhez el nem jut, 
azok szíveskedjenek vagy a körben, vagy .i 
ref. egyház pénztári szobájában kilelt ívre 
föl iratkozni, vagy pedig a kis leányok 
ivein. A rendezőség mindent elkövet, hogy 
az ebéd családia> hangulatú és jóízű és 
emlékezetes legyen. Az adomanyok péntek 
este ."» óráig jultalandók el a Kórhoz. 

Szocialista gyüies. Az ujja-.zervez.elt 
socialislak vasárnap délelőtt 10 órakor a 
lyukpiaciéren népgyűlést larlollak, hogy ;t 
választási törvényjavaslat ellen állast logial-
janak. A népgyűlésre Dr. Molnár Jenő váro-
sunk országgyűlési képviselőjét és Mező ti 
Vilmost, a szegvari kövelel is meghívlak. 
Ezek azomban nem jöttek el. Dr Molnár 
Jenő a gyász niiail nem jolt, de lud illa a 
párttal, hogy nem a plurális, huncm .i/. álla-
lanos egyenlő litkos szav a/.a.>nak .1 11 i\ <-. 
Mezöli Vilmos pedig azért maradt távol, 
inert korahb;m Nádudvarra igérkc-eti, a hol 
szinten vasarnap v»>ll népgyűlés hasonló 
ügyben. Igy a socialistak pro^rau.jai, illetve 
a választási lorveny elleni kifogasokat Nyilas 
János csongrádi lakos lelegelte a lobb száz 
főnyi hallgatóság chili. Nyik.s mind vegig 
higgadtan, tárgyilagosan beszélt es igy bc-
szédje a más páriallásu ballgatokit is j«» 
halast gyakorol!. A népgyűlés elfogadta azt 
a határozati javaslatot, mely szeriül az all.i-
lanos, egyenlő, lilkos és kozsegenkénti sz.i-
vazás érdekében a kormányhoz felirat in-
téztei ik. 

— Egyház tanácsi ülés. A helybeli re 
Ionnal us 'egyháztanács oklóber iil-ikén, szom-
bat délelőtt az ünnepi istciiilis/lclcl utau az 
egyházlanács termében gyuiest tart. A gy ű-
lés tárgyai 1. Emíékezcs a relönnacio ál-
dásairól. 2. A szentesi református egyházban 
alapítványt lett tegyen jóltevők nevének fel-
olvasasa. 3. Intézkedés a szegény iskolás 
gyermekek felruhazasa iránt. I Dadi Sindor 
kérvénye mezsgye kiigazitas iránt. 5. Ang-
ter József és tia orgouagyarossal kötött szer-
ződés beterjesztése. 

— Békési papválasztás. Vincze Odon 
békési református lelkész pár héttel ez előtt 
elhalálozott. A temetési szertartási Futó Zol-
tán szentesi és Koppányi Gyula békéscsabai 
lelkészek végezték Vincze Odon sirjan még 
ki sem zöldült a fű, a békési református 
hívek mar is azon gondolkoznak, hogy kit 
válasszanak meg az elhunyt lelké*/ h e l y é b e . 

A napokban egy kűldöllség jan I uio Zol-
tánnál, a ka arra igyekeztek kapacitálni, 
hogy pályázzon a békési lelkészi állásra. 
Futó Zoltán elhárította magától ezt a meg-
tisztelő felkérést, jólie'm h y a békéli , --
rochía j »vedelnie nagyobb a szentesinél. 
Majd Koppányi Gyula csalwii lelkészt kérték 
löl" a jelöltség elfogadásái 1 kii Minién 
nagyon megkedveltek a békési hívek a 
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Vincze Ödön temetésén elmondott beszédéért. 
Koppányi Gyula azonban kijelentette hogy 
szívesen elfogadná a jelöltséget, de ő az 
egyházi törvény értelmében nem pályázhatik. 
Az egyházi törvény értelmében ugyanis meg-
üresedett lelkészi állásra csak azok jelölhe-
tők, a kik legalább már egv évig lelkészked-
tek ott, a honnan a palyázati kérvényt be-
nyújtották. Koppányi Gyula pedig még csak 
április hónapban tölli be az egy évet 
15. Csabán, igy tehát pályázata figyelembe 
sem jöhet. Mindezek dacára a liékésniegyei 
Ellenzék« legutóbbi számában azt olvassuk» 
hogy békési pappá való megválasztásra első 
sorban Futó Zoltánnak, másodsorban pedig 
Koppányi Gyulának van legtöbb kilátása. 

Orosháza községi adója. Szentesen 
még ma is többen azt hiszik, hogy nincs bol-
dogabb Orosháza község népénél, mert Oros-
házán nem ismerik a községi pőtadól. Erre 
a hiedelemre alaposan rácáfol az Oroshzán 
megjelenő »liékésniegyei Ellenzék legutóbbi 
száma. Ebből az újságból tudjuk, hogy Oros-
háza község jövő évi bevétele t(»0,072 K 74 I 
kiadása pedig 73,5)11 K 03 lill. irányoztatotl 
elő. A fedezetlen hiány tehát 13.H38 K 2(.l f. 
melyet b7'f>#«-os pótadóval kell fedezni az 
orosházai lakosságnak. Az idei pótadó 2%-al 
több, mint a jövő évi lesz. Ebből látható, 
hogy Orosházán is ismerik a községi pót-
adói, sőt meglehetősen nyögnek is alatta az 
ottani lakosok. Az orosháziak azonban vi-
gasztalódhatnak, meri még soka jutnak oda 
a hol mi vagyunk. A mi községi pótadónk 
veszedelmes gyorsasággal halad a 100® «-hoz. 

Toborzó. Mai l.irca rovatunkban e 
cinimel Alh:t AVr/lv-nek, az országosan is-
mert kitűnő köllőnőuek tollából gyönyörű 

i költeményt talál az o l v a s o : lemliile.es, bátor, 
i szinte harcias riadót, mely a mai magyar 
í asszonyokat szólója sorompóba. A modern 
I társadalmi átalakulás keretében a nők érvé-
: nyesülésénck utjai tudvalevőleg nőiróink 
1 legkiválóbbjai egyengetik s a kuliura ez élő-

h a r c o s a i n a k e_,vik vezéreként csendíti meg 
most a t oborzó-1 a fényes tollú nőpoéla. A 
renn k kólleuicnynek különös aktualitást ad 
az az érdekes körülmény, hogy a magyar 
iiöirók i i i o s l tömörülnek egységes táborba, 
eszméik propagal.isaiM s külön orgánumot 
is szerveznek 111 agunknak NOl ELET ciuien 
inelv mint diszes, illusztrált folyóirat legkö-
zelebb jelenik meg AH>:i iVer/.s szerkesztése 
alatt. A maga nemében páratlan újságból 
olvasóink kívánatra mutatványszámot kap-
hatnak, ha ez iránt a kiidóbivai üiioz (l!uda-
pest, l \ kerület, Angyal-utca 20.) fordulnak 
addi" is ezt a gyönyörű költeményt adjuk 
mutartöha. mint legjellemzőbb lennékél az 
ébredő korszellemnek. 

Betörés a csongrádi adóhivatalba. 
Szenzációs esel történt hé t főre vi r radóra 
l.sougrádon ismeretlen lettesek — betör-
lek az ottani 111 kir. adóhivatalba. A ház ol-
dalát aslak ki a betörők, a/omhan a wert-
lieini s/.ekrényt nem lörlék föl, nyilván a 
munkájuk közben valami zöiejlól megijed-
lek és elmenekültek. A betörési csak hétfőn 
reggel vették észre. A csongrádi rendőrség 
és csendőrség egyesült erővel nyomoznak a 
betörők utau, azonban eddig a nyomozásnak 
kielégítő eredménye nincs. 

Elmentek a szülészek. Dr. Farkas 
Ferenc szinuasulata, mely több mint egy 
hónap óla szórakoztatta s/inielőadasaival a 
helybeli közönséget, szerdán eitavozolt Szen-
tesről. Ugj a »xinlársalat, mint a közönség 
meg lehettek egymással elégedve; a tar uisit 
azért, mert a közönség részéről bőséges 
pártolásban részesüli, a közönség pétiig 
azért, mert 1 színtársulat majdnem minden 
újdonságot bemutalolt kitűnő előadásban. 
A színtársulat téli állomás helyére. Szabad* 
kara ment. 

A „márványterem" megnyitása. A 
mull cvtizedben a „Delelő csárdának" volt 
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egy nevezetessége, az úgynevezett »márvány-
terein» Ne tessék hinni, hogy ez valami óri-
ási terem lett volna, sőt ellenkezőleg, egy 
pieinv szobácska, a hol azonban sok jó em-
ber ürített néha hajnalig baráti poharat víg 
nólázás mellett. A »márvényterem« az utóbbi 
években nem voll használatban. Kiriák Ár-
pád azonban ezt a barátságos helyiséget 
újra rendbe hozatta s :/ombat este disznó-
toros vacsorával nyitja meg. A kik szeretik 
a jó bort és a barátságot, bizonyosan szíve-
sen fogják felkeresni ezután is a »márvány-
termet*. 

Megcsalt búzakereskedö. A inul 
hetekben toriéul, hogy Weisz Jakab húza-
kereskedőhöz beállított egy parasztasszony 
és ö métermázsa búzát kínált megvételre. 
Az alku hamarosan meg lelt kötve és annak 
reményében, hogy a búzát az asszony más-
nap beszállítja, Weisz Jakab még 5 forint 
foglalói is adott. Weisz Jakab azonban hasz-
talan várta az asszonyi, nem vitte sem a 
búzát, sem a pénzt. Weisz Jakabb már ke-
resztet is vetett a pénzére, llélfőn azonban 
az lörlént, hogy az asszony ismét beállított 
hozza s ezúttal 8 métermazsa húzat kinall 
megvelelre. Weisz Jakab azonnal jelentést 
tett az esetről a rendőrségnek. A rendőrök 
az asszonyt kihallgatták, a ki beismerte, hogy 
múltkoriban csakugyan eladott 5 mázsa 
huzal Weisz Jakabnak arra f> forint foglalót 
fel is vett, azonban a huzat nem szállította 
be. A rendőrség azl is kiderítette, hogy a 
szélhámos asszonyt Bácz Imrénének hívják 
és Szegvarra való. A rendőrség a bűnügyi 
eljárást foly tal ja llácz liuréué elleu. 

— Névmagyarosítás. Kohn Adolf hely-
beli lakos a polgármester utján kérvényt 
nyújtóit be a belügyminiszterhez vezeték 
ncvcuek „Kemény »-re való magyarosítása 
iráni. A polgármester a kérvényt illetékes 
helyre való eljuttatás végell az alispáni hi-
vatalhoz terjesztette föl. 

Cigány rioiiíió. Tegnapelőtt megint 
nagy riliiilio voll .1 putrik közölt. Egy cigány 
101 liu es egy cigány hölgy kaptak hajba 
egy inassal, .v dolog ugyanis ugy történt, 
ii.<.,v /inka Jó/se; osszcperiekedetl Malkócs 
slvánm d. ii asszony le hirta volna nyel* 

vélni ellenfeléi, óe • inka Józ.scl erósebb 
argumentumhoz az ökléhez iolyamodolt és 
alaposan elverte Maíkccstié asszonyomat, a 

miatt bűm mIi feljelen-
lest teli lamaiitija ellen. 

Viriiis megbízott. I'ili Mariska Szeu-
vtrilís jogát Dr, őze Gyula ügy-

védre ruliazla. A jovö évben lehat Dr. Öze 
Gyula u i n l v n i l i s i meg u yel fog-
lalni Szentes varos képviseleti közgyűlésén. 

Elveszett k«.bát Soymos Károly 
kiséri lakos a rendőrségen bejelentette hogy 
e hónap 0-ikén a vekcrlapos-kistókel uton 
kocsin joll s teli kabalja leesett a kocsiról. 
A megtaláló felbivalik, hogy a kabátot 111 ie-
lóbb \igyi be a rendőrségre, meri ha azl a 
rendőrök találjak meg v.il .kínéi, akkor ebből 
még baj szarnia'bálik arra nézve, a ki a ka-
batot jogtalanul lartja vissza magánál. 

Ellopott kukoricaszár. Papp Lajos 
Széchényi ulcai Lkos panaszolja, hogy a 
napokban isme'retleit «gytn 1/0 keve kuko-
ricás/. iral lopott el ariéri földjéről. A panasz 
folytan a rendőrség a bűnügyi nyomozást 
megindította. 

Tűz. Tegnap délelőtt 10 óra tájban 
tüzel jele/lek az őrtoronyban. A Itizvcszede-
leni Sarkadi Nagy /.sigmoml kuic.iparti-utca 
V. - 1 ni ha/anal volt, a hol egy mcllék-
• '¡u:!ei leli a lángok miirlaléka. A tüzet ha-
marosan elollol(a . A k ir körülbelől .">00 
!<oroi 1 A lűz ló-lelkizésének oka eddig is-
meretlen. 

Kirabolt szöllö. Kedden éjjel Soós 
László postatiszt nagyhegyi szöllójében tol-
vajuk m fi kötitek Feltörték uz épület ajtaját 
és körűi belől k( 1 méter műstui körtéi és al-
.i:al rabollai, cl. A b u r o k é t a rendőrség 
keresi. 
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Mezőgazdasági háziipar. 
Némely vidéken a magyarországi föld-

míves népnek, van egy nehezen gyógyít-
ható betegsége: a lustaság. A földmives 
nép abban a hiszemben van. hogyha fel-
szántott, elvetett, akkor aratásig a többi 
az Isten dolga; ha meg learatott, kicsé-
pelt és behombározott, megint beül a 
sutba s rágyújtva a bagóvert makrapipára, 
átfüstöli a telet a tavaszi mezőgazdasági 
munkáig. Kezét csak annyiban fárasztja, 
hogy lenyomkodja mutatóujjával a do-
hányparazsát, szájához viszi vele a kana-
lat s legfeljebbb a makk hetest veti le 
maga elé durakozás közben. Mert a vasár-
napot, meg a telet pihenőre szánta a jó 
Isten. Legalább is az ő véleménye szerint. 
Hogy a gereblye hiányzó fogait is meg 
lehetne bogoznia, más egyéb gazdasági 
szerszámot meg kellene javítgatnia, ez nem 
jut eszébe. Annál kevésbbé gondol arra, 
hogy holmi furás-faragás, kosár-fonas sza-
kajtó-kötés, mi egyéb házifoglalatossággal 
nemcsak a maga kis háztartását lehetne 
szükségesekkel ellátnia, hanem hova-lo-
vább pénzelhetne is belőle. A famunkát 
elvégzik a tekuő-vájó, villafaragó cigányok, 
kosarat, szakajtót meg hadd kössenek a 
tótok, azok ugy se valók másra. Igy gon-
dolkodott a parasztság jó hosszú időn 
keresztül. Hanem egypár szüktermést adó 
keserves esztendő üstökön fogta s ugy 
kenyér-zsiradék folytán rábírta őket itt-
amott, például Szentesen is, hogy téli fog-
lalkozáson jártassák az eszüket. Legin-
kább az állam állott oldalú* mellé s szok-
tatta őket hasznos téli foglalkozáshoz, 
melyből helyenkint kifejlődött a háziipar. 

Mióta a kivándorlás oly hatalmas 
arányokat öltött, a földmivelésügyi mi-
niszterek ügyelme is odairányull, hogy a 
parasztságot télire mezőgazdasági háziipar-
ral foglalkoztassák. Darányié az érdem, 
hogy a parasztnép téli foglalkoztatása 
úgyszólván az ország minden részén, igy 
Szentesen és az egész Csongrádmegyében 
meghonosult. Ma már az eg'ész országra 
kiterjesztették e fontos akciót s a gazda-
sági egyesületekkel, gazdakörökkel, iparfej-
lesztő bizottságokkal, grtzdasági és ipari 
szakiskolákkal karöltve dolgoznak azon. 
hogy a mezőgazdasági háziiparnak minél 
több embert hódítsanak meg. Ez idén 
háromszáztiz községben rendeznek téli 
tanfolyamot, melyekben mintegy 12 000 
munkást tanítanak ki a kosárfonásra, 
szakajtókötésre, gyékény- es sásfonásra, 
seprőkötésre, s különböző fafaragásra 

A parasztnép a fafaragásban különö-
sön kiváló mester. Csak az alföldi pásztor 
emberek ostornyelei, kásakeverői, sótartói, 
kulacsai, a földmivesek ösztöke, gereblye 
villa, orsó faragványai nemcsak mint ké-
zimunkák érdekesek, de kullurhistóriai 
értékük is van. Pedig ezek csak a sajat 
szükségletükre, időtöltésből farigcsálnak, 
anyagi hasznunk belőle nincs. Ha már 
most kereskedelmi cikké akarjuk tenni a 
parasztkéz faragványait a n< pies motívu-
mok felhasználásával olyan tárgyakat ké-
szíthetnek, melyek nemcsak itthon talál-
nak piacol, hanem a külföld előtt it ér-
tékkel fognak bírni. 
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Hirdetések. 

Pál vázali hirdetmény. 
A tiszaföldvári polgári társulati 

alap igazgatósága, l emondás folytán 
megüresedet t téglamesteri állásra ezen-
nel pályázatot hirdet, ezen állást el-
nyerni szándékozók, pályázati kérvé-
nyüket a társulat i alap igazgatóságá-
hoz november hó 15-éig nyú j t sák be, 
ahol is a feltételek megtekinthetők. 

IGAZGATÓSÁG. 

n i e l ö t t 

személy-, jelzálog- v. épités 
l i o i v s o I I 

iránt intézkednék 
kérjen díjtalanul prospektust . 

MELLER L. EGYED 
BUDAPEST 

IX., Lónyai-utca 7. 

Telefon-lnterurban 
46—31. 

egv teljesen uj ben -
zin m o t o r o s c s é p l ő 
g a r n i t ú r a j u t ányos 
áron. Értekezni lehel 

Sima Andorral 
ulca 1. szám alatt. Br. Harucker 
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Eladó vendéglő. 
Közel a piactérhez egy jó forgalmú, csinos 
berendezésű, villanynyal felszerelt vendéglő 
házzal együtt eladó. Az épületben vau két 
borozó helyiség, 4 szobás lakás, két pince, 
kuglizó, ártézi vízvezeték, megfelelő niel-

I lékhelyiségek és külön haronili udvar. 
Cini a kiadóhivatalban. 

rnsmmmii.* M 
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II. kerület Jókai-utca 2 szánni ház (jelen-
leg keményí tő gyár) kedvezező lizelésí 

fellételek mellett e l adó . 

Egy csinosan butorzott szoba azonnal kiadó, 
(am a kiadóhivatalban 

vizvezelék, fürdő szoba berende-
zéseket, vízvezeték javításokat, sze-
8 reléseket. 

A végzett munkálatok helyességé-
éri, szakszerű elkészítéséért szavatol. 

Lapkiadó: Gá l fy S á n d o r . 
Lap tu la jdonos . V a j d a B. u t ó d a . 

Nyomatott Vaj a liálii i utódánál Szent, b l'JU«. 

87 szám. 

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

| S i n f l A N D O R 

^ műszaki vállalkozó. 

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

Elvállal : villamostelep berendezé-
seket, vezeték szereléseket, javilá-

II sokat, csengő berendezéseket és 
] javításokat; ártézi kulák fúrását, 

Szentes város rendőrkapitányságától. 

6443|kp. 1908. 

A heszeni legy elleni védekezés. 

Szentes város rendőrkap i tánysága 
a in. kir. földmívclesi minis lcr f)7(>(>l VI 
1908 sz. és Csongrádvármegye alispán-
jának i40«l|alisp 1008 sz. rendelete 
a lapján felhívja és figyelmezteti a föld-
tu la jdonosokat , hogy ;i nagy károkat 
okozó heszeni légy ellen úgynevezet t 
csalogaló vetések alkalmazásával véde-
kezhetnek. 

A csalogató vetés abban áll, hogy 
minden táblában több helyen néhány 
barázdánvi őszi gabona vagy árpa ve-
tendő a melv barázdák a rendes ve-
téskor tél beállta előt t j ó mélyen alá-
szántandók, mert a légv ezekbe r ak ja 
peleit, s igy ha nem kerülnek tökéle-
tesen a föld alá tavasszal kikelnek. 

Ajánlatos az ilven alászántot t csa-
logató vetések lehengerezése is. 

Szentes, 1008 o k t ó b e r 21. 

Dr. HERCZEGH h, redörfokapitany. 
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