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hgyes példányok kaphatok 
Lapunk könyvnyomdájával 

valamint lapkihordóinknál 
kiknél lapunk előfizetésre is 

megrendelhető. 
Megjelenik hetenkint kétszer: 

c s ü t ö r t ö k ö n és v a s á r n a p , 
a kora reggeli órákban. 

Telefon szám: Felelős szerkesztő: Telefon szám: Hirdetések árát, 
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valamint nyílttéri közleményeket kiadóhivata-
lunk méret szerint a legjutányosabban számit. 

A jövö évi költségvetés. 
A jövö évi költségvetés bevételi téte-

leiről nagyjából már szólottunk, most rá-
térünk a kiadási télelekr«?. 

Dicséret illeti a számvevői hivatalt, 
hogy ez úttal a kiadási tételeket szakon-
ként csoportosította. Az az külön mutatja 
ki a közigazgatási, a községi bíráskodási 
illetve iparügyi, árvaszéki, közegészség-
ügyi, adóhivatali, tanügyi, szegényügyi, 
közlekedésügyi, gazdasági stb. kiadásokat. 
Így a költségvetési előirányzat kiadási 
tételei jobban szemügyre vehetők. Kgy kis 
számítással bárki is meggyőződhetik arról, 
hogy a közpénztár évenként körülbelől HU 
ezer koronát ad ki az árvaszék, a rendőr-
ség és az adóhivatal fentartására. Ezeknek 
a kiadásoknak pedig az állampénztárt 
kellene terhelni. Ha ezektől a kiadásod-
tól megszabadul valaha a város, a köz-
ségi póludó azonnal 27 - 3 0 százalékkal 
csökken. A jelenlegi kormány ih keadi 
belátni a vidéki városok nyomasztó anyagi 
helyzetét és Ígéretet telt arra nézve, hogy 
a városokat az állam érdekében telt szol-
gálatokért bizonyos anyagi támogatásban 
fogja részesíteni. Hogy az anyagi támoga-
tás mikor következik be, ma még nem 
tudható teljes bizonysággal, de vannak, 
akik reménykednek, hogy az államsegély 
inár a jövő évben megérkezik. Egyébként 
a városok polgármesterei és a vidéki vá-
rosok országos szövetsége is erősen rajta 
vannak, hogy az államsegélyt mielőbb 
megkapják a nehéz anyagi viszonyokkal 
küzdő vidéki városok. 

De most térjünk át a kiadási téte- ! 
lekre. A kiadásoknál éppen ugy mint a 
bevételeknél csak a fontosabb tételekkel i 
foglalkozunk, mert a részletesebb bírálatra 
sem időnk, sem elég terünk nincsen. 

Amint előzőleg hibáztattuk, hogy a 
bevételi tételek túlságos magas összegben 
vannak előirányozva, épp ugy hibául rój-
juk föl, hogy a kiadási tételek a lehető 
legkisebb összegben vannak felvéve. Persze 
ez azért van így, hogy a községi adó kulcs 
kisebb legyen. 

A főkapitány fizetését körülbelől két-
szeres összegben lehetett volna előírni, 
mert Arady főkapitány beteg s az ő mun-
káját valószínűig még a jövő év elején 
is a helyettes főkapitány fogja végezni, 
a kinek rendes fizetés jár. 

Napidijakra és utazási költségekre 
2644 korona van előirányozva, holott e 
címen az 1907 évben .'1088 kor. 67 fillér 
kiadása volt a városnak. Téved az, aki 
abban a reménységben van, hogy a jövő 
évben nem fognak annyiszor utazni és 
annyi napidijat elkölteni a tisztviselők, 
mint az 1907 évben. Hiszen a jövő év-
ben városháza, téglagyár, vágóhíd akar 
épülni. Ezen építmények tanulmányi uta-
kat kívánnak léhát sok-sok kiadást sze-
reznek a közpénztárnak. 

Nyomtatványokra 0000 korona van 
felvéve, holott e cimen folyó évre 6697 
korona volt előirányozva, az 1907 évben 
pedig 7088 K. T>0 fillért utalt ki e cimen 
tanács a városi pénztárból. Igaz, hogy egy gép 
iró díjnok van javasolva 730 korona fizetés 
sel, akinek az volna a feladata, hogya nyom-

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 
Abdnl Hantid kegyencei. 
Konstantinápolyban minden pillanatban 

hallhatjuk, hogy a lakosság egyik felének 
megbízatása van arra, hogy kikemlelje, mit 
tesz és mit beszél a lakossag másik fele. A 
kémkeedés a leghálásabb foglalkozás és gyak-
ran a legmagasabb hivalalokíg és a szultán 
bizalmáig vezet. 

Abdul llamíd szultán trónralépése nap-
jatol kezdve kizarólag kegyeseire támasz-
kodott. Ezek a kegyeitcek természetesen rö-
vid idő alatt óriási vagyoni szereztek ma-
guknak, amennyiben a kedvező pillanatban 
mindig ügyesen kizsákmányolják uruk bő-
kezűségét úgyszintén az európaiaktol is ez-
reket, sőt milliókat sepernek be egy-egy en-
gedélyért. 

Mindezt a szultán nagyon jól tudja es 
ő maga akar megvesztegethet«» embereket 
személye korul, mert egy becsületes, jellemes 
ember egyenlő lenne rea nézve az élő szem-
rehányással. 

Kegyencei közül első helyen all U ^ l 
basa, a ki hivatalosan a s z u l t á n , másod tit-
kara és kamarása. Ennek az embernek ké-
sein megy keresztül minden ügy, nevét Kons-
tantinápolyban irigykedve ejtik ki minden-
leié, meri köztudouiasu dolog, hogy lzzetta-

nácsa és véleménye nélkül a szultán sem-
miben sem határoz. Senki sem tudja, hogy 
minek köszönheti lzzet basa e nagy szultáni 
kegyet, a melyben immár tíz esztendeje ré-
sze van. lzzet basa valamikor újságíró volt 
Damaszkuszban, a hol mint szerény kishiva-
talnok lengette életét, több cikket írt, a me-
lyek feléje irányítottak a ügyeimet és Kons-
tantinápolyija való áthelyezését vonták ma-
guk ulán. 

Egy szép napon aztán arról értesüllek 
barátai, hogy a szultán magához hivatta a 
palotába és hogy Ízzel hasa onnan nem is 
tért vissza. Annyira megnyerte a szultán tet-
szését, hogy ez magánál tartotta és megtil-
totta neki, hogy a külvilággal érintkezzék. 
Hogy ezt megelőzőleg mi minden történt, 
hogy jutott a basa a palotába, azt homály 
fedi. Azóta azonban lzzet basa még a csa-
ladjai is csak ritkáit látja. Ebből látható, hogy 
a szultán kegyenczei alapjában véve valóság-
gal rabszolgák. 

Az első titkárnak, aki lzzet basávál osz-
tozik a szultán kegyében, hosszabb időn ke-
resztül, mint valami kutyának, a szultán há-
loszobajauak küszöbén kellett aludnia, hogy 
a padisah minden intésére készen álljon. Ha 
valamelyik miniszter meglátogatja valame-
lyik kollégáját, egy órával később már a csá-
szári palotában is tudják és ha ellenségei 
vannak, a legártatlanabb látogatás is bukását 
jelentheti. 

dai munkák egy részét írógépen állítsa 
elő. Azt a gépírót azonban más m u n k á r a j s 
fel tudják de fel is fogják használni, ennél-
fogva aligha fog csökkeni a nyomdai 
költség. 

Kifogásoljuk, hogy egy betegszállító 
kocsira egy fillér sincs felvéve, holott an-
nak beszerzését a képviselőtestület hóna-
pokkal eielőlt elhatározta. 

Az az összeg is csekély, a mely az 
ártézi kútak fentartására van előirányozva 
Köztudomásu dolog, hogy az ártézi kutak 
ma már felényi vizet sem adnak, mint a 
furatas idején. A vízapadásnak valószínű-
leg az az oka, hogy a cső nyílása nagy-
részben be van homokolva. Azokat az ár-
tézi kutcsőveket inár ideje lenne kitiaz-
tittatni, mert végre odajutunk, hogy a viz, 
nem kapvan elég bő nyílást a kifolyásra, 
másfelé elvonul és az ártézi kul vagy 
örökre felmondja a szolgálatot, vagy pedig 
csak nagy költséggel hozható újra rendbe. 

Állaljárványok elleni védekezésre 1000 
korona van javaslatba véve. A múlt évben 
e célra 3110 K. 80 filliért fizetett ki a 
közpénztár. Ha beüt egy tartós jószágbe-
tegség, vájjon a felmerülő kiadásokat mi-
ből fogja tedezni a tanács? Pótköltségve-
téssel áll elő, vagy pedig a más célra 
megszavazott összeget fordítja a járvány 
elleni védekezésre? 

Bezzeg nem szükmarkúskodik az elő-
irányzat a hivatalos helyiségek fűtésénél. 
Minden ölfa beszerzésére (188 öl van elő-
irányozva) 38 koronát, a Tiszáról való 
behozatalra 5 koronát s annak felvágá-
sára 5 K. 20 fillért kér megszavaztatni a 

A miniszter minden pillanatban, a nél-
kül, hogy tudná, honnan kerekedik a vihar, 
kegyvesztetté lehet és aztán már mehet is 
a távoli keletre, Kis Mzsia valamelyik nyo-
morúságos fészkébe, a honnan nincs többé 
visszatérés és rövid idő múlva megjön a hír, 
hogy a száműzött meghalt. 

t'jabb időben azomban a magas állású 
személyiségek, a kiket, ilyen veszedelem fe-
nyeget, idejekorán valamelyik idegen hata-
lom követségére menekül és ott a nagykö-
vet oltalma ala helyezi magát. Ez a legjobb 
módszer, melylyel a szultánnál el lehet érni 
valamit. Példa rá Fiúd basa esete. Ez az ur 
a porta madridi képviselője volt s egy szép 
napon előleges engedelem nélkül megjelent 
Konstantinápolyban és kissé erélyesebben 
kezdte követelni hátralékos fizetését. 

Végre is a mikor már túlságosan kez-
dett kellemetlenkedni, el akarták zárni, de 
a hasa idejekorán az amerikai nagykövet-
ségre menekült és innen kezdte diktálni fel-
lételeit és innen fenyegetŐdzött világra szóló 
leleplezésekkel. 

A szultán megijedt és már másnap egy 
állandó katonai bizottság tagjává nevezte ki 
Fuad basát, a mely bizottság minden reggel 
összeül, hogy . . . cigarettázzon, fekete kávét 
igvék és időről-időre egy-egy pillantást ves-
sen a Bulgária ellen kidolgozott ujabb és 
ujabb haditervekre. 

Törökorszád még ma is a gyors karri-
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magislralus. Ezek szerinl egy öl felvágott 
tűzifa 48 kor. 20 fillérbe kerül. Szentesen 
nagyon sok szegény ember él, aki kies nybe 
veszi a felvágott tűzifát. A ki pedig ki-
csinybe vásárol, az mindig többel fizet az 
áruért, mint a ki sokat vesz. Szentesen 
egy mázsa vágott fa ára 2 K. 80 fillér, 
egy méter öl fában 16—17 métermázsa 
fa lehet. Tessék utána számítani , hogy a 
város nem drágabban veszi-e nagy meny-
nyiségben a fát, mint a szegény ember, a 
ki azt kiló számban szerzi be. 

Itt megjegyezzük, hogy Kecskeméten, 
ahová nem vízi uton viszik a fát, egy 
métermázsa vágott fa 2 kor. 20 fillér. 
Kecskeméten nyilván nem kötöttek kartelt 
a fakereskedők. 

A város körülbelül 100 ezer koroná-
val tartozik az ál lamnak a gymnásium 
fentartására megajánlt összeg cimen. En-
nek a tartozásnak fele sincs meg. A jövő 
évben feltétlenül fizetni kell az egész tar-
tozást. De honnan és miből? Kölcsönből. 
Jó lett volna tehát vagy az egész hátra-
lékot, vagy annak egy bizonyos részét a 
kiadási tételek közzé beiktatni. 

A tanyai iskolák ál lamosításánál az 
uj iskolák épitési összegéről is hallottunk 
valamit. Több lett a kiadás, mint a mennyit 
a képviselőtestület megszavazott . Vájjon a 
tulkiadást ki fogja födözni. Erre a kér-
désre különben még bővebb tájékozódás 
után vissza fogunk térni a közel jövőben. 

Az előfogatozásra 8400 korona van 
felvéve. A jövő év március 31-ikén a 
váll dkozóval kötött szerződés lejár, de a 
tanács még egy lépést sem telt az előfo-
gatozásnak ujabbi vállalatba adása iránt. 
Jó lelt volna pedig, ha már most bizto-
san tudnánk, váj jon a jövő években a 
város mennyit fog költeni előfogalra. Ne- 1 

künk az a sej telmünk, hogy e címen a 
város kiadása nem apadni, hanem emel-
kedni fog. 

Helyeseljük, hogy a közlekedési kia- i 
dásoknál fel vannak sorolva azok a ke-
resztjárdák és átereszek, a melyek a jövő 
évben kijavít tatnak, illetve ú j ra építtetnek, 

er földje. Annak a hajónak a parancsnoka 
például, a mely a német császárt Korfunál 1 

üdvözölte, nemrég még egy német kereske- j 
delmi gőzös gépésze volt és most tenger- j 
nagyi rangja van. Emellett Törökország az 
egyetlen, a melynek két tengerszeti minisz-
tere van. egy laikus és egy szakértő. Ha az-
után valami nagyszabású üzletről van szó, 
a két derék ur egymás körmére vigyáz. 

Egynéhány évvel ezelőtt elhunyt tenge-
részeti miniszterről maradt fönn az a köz-
moudás: »Lop mint egy tengerészeti minisz-
ter !« 

Egy alkalommal a császári palotában 
egy kardnyelő mutogatta magát, a kinek 
mutatványain a szultán könnyezte módfelett 
csodálkozott. Abdul Kamid ekkor állítólag i 
igy szólt 

Mit csodálkoztok lulajdonképen oly 
szörnyű módon. Az én tengerészeti ininisz- I 
terem ennél különbet tud Az egész hajókat 
nyel el ! 

Megjegyzendő, hogy a szultán a török 
hajóhad meglevő hajóit is csak távcsövön 1 

keresztül lat ta! 

mert ezzel bizonyos programot ad a ta-
nács. De hogy egyéb javítani és épiteni 
való is akadna, az is bizonyos. Talán oll 
is kell sürgősen javilani, épiteni, ahol a 
tanács nem ís vélte. Nagyon takarékosan 
kell tehát az előirányzóit összeggel bánni, 
hogy a tanács a programját némikép be 
is válthassa. A gazdasági kiadások szám-
talan tételt ölelnek föl, a melyek közül 
nem egyet, de többet lehelne kifogásolni. 
A képviselők bizonyára meg is teszik 
észrevételeiket annak idején. 

Kifogásoljuk, hogy a téglatelep fel-
építésére egy fillér sincs felvéve, holott a 
képviselőtestület több hónappal legutóbb 
pedig 2 hónappal előbb elhatározta annak 
üzembehozatalát Vagy talán a tanács el 
akar ja odázni végleg a téglatelep hasznosí tá-
sát. Ezl nem teheti. A léglaház a jövő évben 
megkezdi működését trég akkor is ha a Zsol-
dos család minden erejét megfeszíti, hogy 
a város a maga és a közönség javára 
téglát égessen. 

A költségvetésre esetleg még lesznek 
észrevételeink, azokal azonban most nem 
mondjuk el. 

Városi közgyűlés. 
Vasárnap az a hir terjedt el, hogy a 

városi közgyűlés nem lesz megtartva. So-
kan felüllek ennek az álhirnek, a minek 
az lelt a következménye, hogy a közgyű-
lésen csak körülbelül kilencven városatya 
és lisztviselő volt jelen. 

Mint mindig, ugy ezutlal is interpellá-
cióval kezdődött a közgyűlés. Különösen 
Köblös Gábor bátyánk tett ki magáér t ; 
három interpellációt zuditott a polgármes- | 
ter, illetve a tanács nyaka közzé. A má-
sodikkal sikert éri el, mert a közgyűlés , 
többsége netn vette tudomásul a polgár-
mester válaszát. Köblös Gábor ugyanis j 
másod sorban azt kifogásolta, hogy a ta-
nács, a közgyűlés beleegyezése nélkül négy 
főtisztviselői vágóhidak t anu lmányozásá ra 
küldött ki. Ezek a tisztviselők nemcsak 
Magyarországon, hanem a külföldön is ! 
u taznak. Az utazás a közpénztárnak sok 
pénzébe fog kerülni. Köblös szerinl elég 
lett volna a nevezetesebb vidéki és kül-
földi vágóhidak lervrajzál beszerezni. Ez 
nem emésztett volna föl oly nagy össze-
get, mint a kéjuiazás. 

A polgármester védeni igyekezetl a 
tanács ál láspontját . A védelem azomban 
nem sikerült. A többség nem vette tudo 
másul a polgármester válaszát. Igy ez az 
ügy a legközelebbi közgyűlésén lárgyal-
tatni fog. Akkor már i t thon lesznek a ki 
küldöttek is, a kik magok fognak beszá-
molni arról, váj jon a város nyerni fog-, 
a vágóhíd építésnél az ő tanulmány utjok 
állal. 

Legérdekesebb ügy volt a Zsol 
dos-féle műút építés. Tudvalevő, hogy a 
lanács a Zsoldos Ferenc müul j ához szűk 
séges földmunkál 420 koronáért végeztette 
el, továbbá egy kutat betemettetett , a he 
lyelt 120 koronáért u ja i ásatott. Ez ügy-
ben a mull hónapi közgyűlésen Pataki 
Imre interpellálta meg dr. MátéíTy Ferenc 
polgármestert a »Szentesi Lap«-ban meg 
jelent közlemény alapján. A polgármester 
válaszát akkor nem vette tudomásul a 

közgyűlés és e miatt került ez az ügy 
hétfőn tárgyalás alá. 

Hosszú vita indult meg ennél a kér-
désnél. Biztosra lehetett venni, hogy a 

többség ugy fog dönteni, hogy Zsoldos 
Ferenc fizesse vissza a városnak azt az 
összegei, a mit a tanács az ő mőutjára 
fordított. Az ulolsó pi l lanatban Zsoldos 
Ferenc az »Alföldi Ellenzék« állítása sze-
rint gavallérosan ugy oldotla meg a 
kérdést, hogy azt a 420 koronái, melyet 
a tanács az ő műul já ra a közpénztárból 
kifizetett, felajánlotta a városi szegényalap 
javára. Ez a gavallérosság egészen Zsoldos 
úrra hajaz. A város pénzét nagylelkűen 
odaa jándékozza a városi szegények istápolá-
sára. Milyenangyali sz ív! Milyen örök hálára 
kötelező emberbarát i szeretet! Százhúsz 
korona azomban ínég igy is elveszeti. 
Ekora összegbe került ugyanis az a kut, 
a melyet a Zsoldos ur műul jáér t kellett 
ásatni. Zsoldos ur ezt a 120 koronát nem 
fizeti vissza a városnak, a szegények sem 
Iáinak ebből egy fillért sem. De ki gon-
dolna azzal a nyomorult 120 koronánál a 
Zsoldos ur nagylelkűsége mel le t t? 

A legérdekesebb ügy lett volna a 
jövő évi költségvetés. Ezt azomban a köz-
gyűlés nem tárgyalta, inert annak tanul-
mányozására nem volt a városatyáknak 
elég idejök. A jövő évi költségvetés folyó 
hó 2d-ikán hétfőn kerül a képviselőtes-
tület elé. Hétfőn tehát elválik mekkora 
lösz a jövő évben a községi póladó. 

Részletes tudósí tásunk a következő: 
Dr. M&téfíy Ferenc polgásinester né-

hány percre kilenc óra után nyitotta meg 
a közgyűlést s bejelentette a póttárgyakat. 

A mull ülés jegyzőkönyvének tudomá-
sul vétele után Köblös Gábor emelkedett 
szóllásra. Illetve megkezdte interpellációjának 
sorozatát. Három interpellációja volt az első 
Kovács udvaros ügyében, a második a vágó-
hídi tanulmány ut dolgában végül a harma-
dik az előfogat vállalatba adása körül moz-
gott. 

A második interpellációra adott vála-
szát a polgármesternek neiu vette tudomá-
sul a közgyűlés igy az a legközelebbi köz-
gyűlés napirendjére tűzetett ki. 

Következett a gimnáziumi hozzájárulás 
megfizetése dolgábau a vallás és közoktatás-
ügyi kormány leirala a városhoz. Tanács 
javaslata az volt, hogy a város mindaddig 
inig a gimnázium kibővítése meg nem tör-
ténik ne fizesse be a részleteket a/ állam-
pénztárba, hanem helyezze azokat bírói le-
tétbe. 

Dr. Cicátricis Lajos alispán nem ért 
egyet a tanácscsal. Eddig helyesnek vélte a 
város azon álláspontját, hogy a részleteket 
nem fizeti, most azonban már ezt túlhala-
dottnak gondolja Javasolja, hogy az esedé-
kessé vált részleteket fí/esse a város. 

Dr Tusuáds Antal ügyész az alispán ál-
láspontjával szemben a tanács javaslatai vé-
delmezi. A szorosan magyarázott jogi szem-
pont szerint mindaddig még a kormány a 
kibővítés dolgában vállalt kötelezettségéi nem 
teljesili, a varos nem fizethet 

Dr. l ec.ser/' Sándor és Varga József fel-
szólalása utan a tanács javaslatát fogmlta el 
a képviselőtestület. 

A varmegye altal jóváhagyott ügyviteli 
szabályzat kihirdetése utan a helyettes pol-
gármesternek adta at az elnöki széket a 
polgármester a Zsoldos-léle műút jött tár-
gyalás alá. 

A tanács előterjesztéséi Faragó Sándor 
jegyző ismertette. (A főjegyzőnek i torkalaj 
es a szobái őrzi) 

Az elő terjesztés szerint a tanács eljá-
rási a teljesen helyes, jogos és törvénye* 
volt. Az illető ut községi koz-düllő, amely-
nek javítása a törvény értelmében a várói 
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faladata. Amidőn Zsoldos Ferenc bejelentelte 
hogy ay útnak telepéig vezető részét műultá 
épiti ki s annak további jókarban tartására 
kötelezettségét vállal azt kérte a tanácstól, 
hogy az uttestet javíttassa kí, illetve dom-
borítsa föl. Ezt kötelessége volt a tanácsnak 
eszközölni, A kut áthelyezése a városi mér-
nök előterjesztésére történt, hogy az ut ne 
törjék meg. Ez került összesen 420 koronába, 
mely miután közdüllő útról van szó a köz-
ségi közmunka, alap terhére a rendes hitel 
keretén belül számíttatott el. A tanács kéri 
a tudomásul vételt. 

Köblös (iabor nem veszi tudomásul az 
előterjesztést. Hogy a hivatkozott ut küz-
dülő ut volna azt nem hiszi el. S ha pedig 
az, akkor mi címen ajándékozta oda azt a 
tauács Zsoldos Ferencnek. S hogy ebben a 
dologban a tanács is Zsoldos is rossz hisze-
műen járt el, az bizonyítja, hogy az ügv 
nem volt a közgyűlés elé hozva. 

Sándor Mátyás a tanács előterjesztésé-
nek tudomásul vételét javasolja. A dolog 
tisztázva van s kézzel foghatóan bizonyítva 
van, hogy Köblös álláspontja lehetetlen. 

Füsti M. Lajos nem veszi tudomásul az 
előterjesztést 

l)r. Cicátricis. Lajos nagyobb beszéd-
ben támogatja a tanácsi jelentést. Bárkai Já-
nos szintén a tudomásul vétel mellett szól. 

l)r. Vecseri Sándor Köblös Gábor ellen 
fordul s vissza utasítja a gyanúsítás hangját 
Annak e közgyűlési teremben sem helye 
sem jogosultsága nincsen. 

Hirtelen nagv fordulat állott be most. 
A képviselőtestület zsongott, búgott mint a 
felzavart méhkas. Most egyszerre — színpa-
don sem lehetne jobban szcenálva szó-
lásra emelkedik Zsoldos Ferenc. 

Kijelenti, hogy a városi szegény alapra 
adományozza a 420 koronát amibe az ut 
domborítás és a kut elhelyezés került. 

Most azután tudomásul vették a tanácsi 
előterjesztést és raadásul még köszönetet is 
szavazlak Zsoldos Ferencnek 

A költségvetések tárgyalását tekintve 
hogy sem a gazdasági tanácsnok, seiu a 
mértlök itthon nincsen, a főtegyzö pedig 
beteg, egy hétre elhalasztották. 

A házipénztár harmadik negyed éves 
napló kivonatot ismerte ezután a főszámvevő 
s előterjesztette a tanacs javaslatát 20000 
koronanyi Intel átruházás engedélyezésere 
Egvhangulag megszavaztak. 

A Halász János óvadéka kicserélése 
ügyében az ügyész előterjesztéséhez képest 
a kicserélés engedélyezését tartalmazó köz-
gyűlési határozatot a képviselőtestület vissza-
vonta. 

Sarkadi N. Mihály levéltarosnak négy 
heti szabatságot engedélyeztek 

Koblos Gabornak a vámházak áthelye-
zésére vonatkozó indítványát és Szőke Má-
tyásnénak a vámdijak elengedése Iránti kér-
vényét egy tanulmányozó bizottságnak ad 
ták ki. 

A bizottság tagjai megválasztásánál 
VurgH Józsefre azt mondta Köblös Gábor 
hogy »érdekeli* és igy .összeférhetetlen. 

A polgármester keményen megrázta a 
csengő s rászólt Köblösre 

Nem ismerem még ugyan annyira a 
képviselő urat, hogy tutijain vajon tudatlan-
ságból, vagy pedig kés/ akarattal használ-é 
ilyen kifejezéseket De nem hiszem, hogy 
ne tudna mit beszél. Figyelmeztetem, hogy 
tartózkodjék a sértő kifejezések hasznalatától 

Az elnöki dorgatorium után megválás*-. 
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tolták a bizottságot, amelynek tagja lett most 
már Varga József is. 

A közgyűlés fél tízenkét őrekor bevég-
ződött. 

ÚJDONSÁGOK. 
Az éti s z e r e l m e m . 

A „Temető" ciklusból. 
Az én szerelmem szótlan, néma bánat, 
Mint leveletlen, hervadt, őszi táj 
Mint szelíd őszön erdő bus magánya, 
Hol nem nyit már erdő vadvirága, 
Hol nem datol a zengő csalogány. 

Az én szerelmem eltitkolt nagy érzés, 
A melynél tisztább nincs az ég alatt. 
Színes álom, mely nem válik valóra, 
De álmodozni mégis édes róla. 
Bár árva szivem majdnem megszakad. 

Az én szerelmem sötét, mint az árnyék 
És a halálnak közel rokona. 
Virágillat, mit sírról hoz a szellő . . 
Bánatos dal fájdalmas, merengő, 
Ünnepélyes, mint estharang szava. 

Az én szerelmem örök, halhatatlan. 
Könyharmatos, megszentelt fájdalom. 
Edes szerelmem, fehér, árva kis lyány, 
Te rólad zeng majd hegedősöd lantján 
A legszebb ének, bus batyu dalom. 

Nagy Fere.ncz 
Tanyai istenitisztelet. Papp Lajos 

ref körlelkész november 22-én délelőtt 9 óra-
kor a derekegyházoldali-, délután 2 órakor 
pedig a belső-dónáti állami iskolánál isteni-
tiszteletet tart. 

Dr. Molnár Jenő beteg. Iliiül adtuk, 
hogy Dr. Molnár Jenő városunk országgyű-
lési képviselője több balpárti képviselő tár-
saságában vasárnap Szentesre jön beszámoló 
beszéde megtartása végetl. —- Ezt a hírün-
ket, melyet legilletékesebb helyről nyertük, 
a fővárosi lapok is megerősítették. — La-
punk zártakor arról értesültünk, hogy Dr. 
Molnár Jenő váratlanul beteg lett, ennélfogva 
vasárnap nem jöhet Szentesre. Igy a beszá-
moló beszéd egyelőre elmarad. Beméljük, 
hogy a szerelett képviselő mielőbb felépül 
és akkor sietni fog, hogy mielőbb üdvözöl-
hessék itthon szentesi párthívei. 

— Halálozás. Súlyos csapás és pótolha-
tatlan veszteség érte lapunk kihordóját Török 
Jánost: felesége szül FazekasSára asszony hosz-
szas szenvedés után kedden délután 67 éves 
korában elhunyt. Ha tekintetbe vesszük, hogy 
megboldogult a legpéldásabb egyetértésben 
élt férjével és családjával, akkor láthatjuk, 
hogy mily nagy szomorúság érte az özvegyen 
maradt férjét és gyermekeit. Az elhunytai 
ma csütörtökön délután fél 3 órakor helyezik 
örök nyugalomra a református egyház szer-
tartása szerint az 1 kerület Kisgörgős utca 
18 számú gyászháztól. Nyugodjék békében! 

Virilis megbízottak. Az alispán teg-
nap értesítette a polgármestert, |hogy a jövő 
évre a városi virilisi jogát a »Szentesi Ta-
karékpénztár. Nagy Lajosra, a görög keleti 
egyház Seculieiu Teofilra, Sváb Sándor fá-
biani lukos Albertényi Antalra, Nagy Sán-
dor váci lakos Horvát Jenő m. kir. száméi* 
lenőrre, a szentes vidéki takarékpénztár 
Szathmari Ede ügyvédre, a református egy-
ház Zolnay Károly főgonduoka ruházta át. 

— Megyei képviselő választás. Szente-
sen az első és második alválasztó kerületben, 
Csongrádon pedig a második alválasztó ke-
rületben vasárnap ejtették meg a megye bi-
zottsági tagságra a pótválasztást. Mindegyik 
kerületben egy-egy képviselőt kellett válasz-
tani. Szentesen az első alválasztó kerületben 
Albertényi Aulai 130, Dr Kiss Béla pedig 47 
szavazatot nyert, a második alválasztó kerü-
letben pedig Dr Molnár Jenő 7 szavazatával 
szemben Füsti Molnár Lajos 39 voksot kapott. 
E szerint az első kerületben Albertényi An-
tal, a másodikban pedig Füsti Molnár Lajos 
választatott meg. Csongrádon a megye bi-
zottsági tagságot Hegyi Antal nyerte el. 

— Katalin bál. A helybeli első 48-as és 
függetlenségi kör folyó hó 22-ikén vagyis 
vasárnap este kispiactéri helyiségében saját 
könyvtára javára Katalin bálát rendez. A be-
lépődíj személyenként 1 K 20 fillér. A má-
sodik 48-as kör szintén táncmulatságot ren-
dez ezen az estén egy korona belépődíj mel-
lett a Szlávik-féle saját házában, 

— Egy rendőr lemondása. Kocsis Jó-
zsef közrendőr a polgármesternél bejelen-
tette, hogy a rendőri szolgálatról lemond. 
Lemondását betegeskedésével indokolja. Ko-
csis József végkielégítést kér a várostól. 

— Játszótér a gimnáziumban. Mosta-
nában több ízben esett szó a városi közgyű-
lésen a gymnániumi játszótérről. A kultusz 
miniszter hol egyik, hol másik teret kéri a 
várostól a játszótér céljaira. Természetesen 
ingyen. A városi közgyűlés mindig megta-
gadta a kérelem teljesítését, mert a város 
igy is elegei áldoz évente a gimuásium fen-
tartására. Most dr. Kelemen Béla főispán 
kereste meg Szentes várost a játszótér ügyé-
ben, melynek céljára a Delelő csárda mögött 
lévő földterületet kéri díjtalanul. Alig hihető 
hogy a képviselőtestület korábbi álláspont-
jából valamit engedjen Ha szüksége van a 
gimnáziumnak játszótérre, vegyen arra a 
célra földet a kormány. Elég nagy a határ. A 
kormánynak több pénze van, inig a város alig 
győzi az adósság kamatait is fizetni. A kért 
földterületre külömben a városnak is szüksége 
van. Senki kedvéért oda nem ajándékozhatja 
a kormánynak. 

— Mennyi adó folyt be ? A városi adó-
hivatalnál hétfűn este 5 óráig lehetett kamat 
nél befizetni az utolsó negyedévi adót. Akik 
ez után fizetnek, attól megveszik a kamatot 
is, a kik pedig hamarosan nem törlesztik a 
hátralékot, az ellen a legszigorúbb rendsza-
bályt alkalmazzák, intődijat, végrehajtási 
esetleg árverési költséget is megveszik tőle. 
Az adópénztári tisztség kimutatása iránt 
november 1-től november 16-ig összesen 
148132 bor. 70 fillér folyt be az adópénz-
tárka. Ebből az összegből állami adóra 63389 
kor. 27 fii. országos belegápolási költségre 
2922 kor. 63 til. községi adóra 4«SJ;Í

I
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fii., útadóra 965 kor. 36 lil., fegyveradóra 
218 kor., ármentesitési adóra 21174 kor. 99 
fii., végrehajtási költségre 226 kor. 50 fii., 
cselédadóra 62 kor. 40 lil., községi közmun-
kára 333 kor. 60 fii., egyéb adókra 2026 kor. 
83 fillér esik. 

Városi közgylilés. Szentes varos kép-
viselőtestülete folyó hó 23-ikán esetleg a 
következő napokon fogja tárgyalni a jövő 
évi házipénztári, községi közmunka-, műút 
és uyugdijalapi jövő évi költségvetés elő-
irányzatokat. 

Sirolin 
II ét étvágyat és • testsúlyt. megs/OnleUe 
— köhögést, váladékot. éjjeli i/adást -

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár-
köhögés, skrofulozis, influenza 

» etteo aaimtalan tanár és orvos ÜUű naponta a|ánlra » 
Mwtkogy értéktelen utániatokat la kintinak, kérfan m*Am*m 

. f t M h t ' ar«4«U H f a f l á s t 

Hoffmann La Hoohe * Ofto. l á l á l ( • v á j * ) 

„Roche" 
ooosi rendeletre a gyógyniertáraktvan 

- Ara flvegenként 4— korona. ——— 
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— Kutyarapás. A szegvári csendőrörs 
jelentése szerint Vörös Gyorgv nagynyomási 
lakos kutyája nappal nincs megkötve és ko-
lonc nélkül csavarog az utakon. K még a 
kissebl) hiba volna, de az már nagy baj, hogy ! 

a csavargó kutya a minap Bazsai Margit nevű 
7 éves leánykát "is''megmarta. Vörös György 
ellen a kihágási eljárás megindittatott. 

— Hűtlen cseléd. Karkas Eugénia a na-
pokban Szegeden járt. Távollétében Demeter 
Anna nevű cselédje az udvaron összefogott 
12 darab baromfit és levitte a piacra árusí-
tás végett. A rendőrök azonban megakadá-
lyoztak bűnös szándékában, A hűtlen eseléd-
leány ellen a bűnügyi eljárás folyamatba 
tétetett. 

— Körözött hivatalnok. Balog Sándor 
éves makói számgyakornok roszfát tett a 

tűzre; csalt, sikkasztott és közokiratot ha-
misított. Bűnös cselekménye után megszökött 
Makóról. Most országszerte körözik. A kö-
röző levél szerint Balog Sándor magaster-
metű, barna hajú és bajuszu. Különös is-
mertető jele, hogy feltűnően nagy orra van. 
A nagy orr némelyek állítása szerint jó 
ajánló levél, mert férfias karakterre mutat. 
Balog Sándornak lehet, hogy a nagy orra 
lesz a veszte. 

— „Sirolin Roche„ a ereosotgyógyke-
zelésnek teljesen uj utat nyitott, mivel ugyan 
maga is creosot-preparatuni, de teljesen mé-
regmentes és kellemes ízű. Tüdő- és gége-
tubcrculosusnál tehát legjobban ajánlható. 
Az orvosok egybehangzóan nyilatkoznak 
annak kiváló jo hatásáról ezen súlyos beteg-
ségek ellen. »Sírolín-Hoche« minden gyógy-
szertárban kapható. 

— El Amerikába. Tegnap megint két 
szentesi ember kapott Amerikába szóló út-
levelet. Az egyik Csernus Lukács László 
kovácsiparös, a ki liával együtt vándorol 
ki, a másik pedig Fekete Nagy Jáuos \ l 
éves munkásember. Tudomásunk van arról 
is, hogy mostanában megy ki Amerikába 
még két szentesi munkás is. Itthon nyilván 
nem találnak elég keresetet. Csak aztán 
meg ne bánják a költséges nagy utat. 

közgazdaság. 
Piac i á r a k : 

Buza mmja 11 Irt. 50 «0 kr 
Árpa mmja K fii. 
Zab mmja 7 Irt. 50 -80 kr. 
() Kukorica mmja H Irt. 50—80 kr 
t j „ mmja 7 frt. 20 00 kr. 
C.sőves „ mmja 5 Irt. 20 40 kr. 
llercmag mmja. 45—55 frt.-ig. 
Sertés kilója 54 55 kr. 
Szalonna 75 kr. 

Lapkiadó: Gá l fy S á n d o r . 
La pl ul aj donos : V a j d a B. u t ó d a . 
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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 vízvezeték, megfelelő mel-

lékhelyiségek és külön baromli udvar. 
Cím a kiadóhivatalban. 

K i a d ó d i o . 

Győri Sándor vendéglősnél kitűnő fajta 
aradi dio van eladó. 

l i r ú g o k 
disznövéuyek, szobnfenyők, tuják, pálmák 
stb. dús választékban jutányosán kaphatók 

Tóbiás Károly 
városi lőkertésznél. 

Egy 14—15 éves liut tanulóul lel vesz 
Sima Andor villamfelszerelési vállalkozó. 

Kiadó szőlőtelep. 
A K i s k u n h a l a s i h a t á r b a n , t r a n -

v e r z á l i s inihil mentén a várostól f> (I 
k i lométer távolságra, legkiválóbb l'aj-
szőllóvel és gyümölcsfákkal berende-
lelt 1Ü ka t . hold 

a szükséges épületekkel és minden 
hozzá tar tozó szüretelő edényekkel ti. 
ni. hordók , kádak, pe rme tező és szőlő-
znzó gépek, put tonok, kosarakkal együtt , 
igen kedvező f i ze t é s i f e l t é te lek mellet t 
e l a d ó . — Értekezni lehet e lap kiadó-
hivatalában. 

f i i n fl a n b o f T | 

műszaki vállalkozó. ^ 

S Z E N T E S = Z 
I. K. Báró MarucKtr u. 1. sz. Nagy l erenc ház 

Elvállal : villamostelep berendezé-
sekel, vezeték szereléseket, javítá-
sokat, csengő berendezéseket és 
javításokat : ártézi kutak lurasál, 
vízvezeték, fürdő szoba berende-
zéseket, vízvezeték javításokat, sze-
tt rcléseket. 

A végzett munkálatok helyességé-
ért, szakszerű elkészítéséért szavatol. 

- Jutányos olcsódrak. í 
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Hirdetmény. 
Szentes páros tulajdonát képező épü-

letek tűzkár elleni biztosítása a jövő évi 
január 21-én lejárván, azoknak 10 évre 
leendő bizlosilását a városi tanács elren-
delte. 

Felhivatnak ennélfogva a IQ/.kár el-
leni biztosító társaságok, hogy ajánlataikat 
a városi számvevőséghez a folyó évi no-
vember hó 25-ig adják be. 

A lüzkár ellen biztosítandó tárgyak 
jegyzéke, illetve leírása a számvevői hiva-
talban belekinthető és lemásolható. 

2VI A v á r o s i t a n á c s . 

I l l i u l ó N x a l m a . 
A Pápai Ferenc-féle tanyában, a rekettyés 
szélben közel a köves úthoz egv 6 öles ka-
zal buza szalma eladó. Értekezni lehet I. kei . 

Nyiri-utca 5 sz. alatt. 

Iskolai értesít ;s. 
A mű. vallás és közokt. m. köz minis-

terium f. évi 9025N sz. rendeletével köteles-
ségévé teszi a középiskolák tanárainak, liogv 
a tanulók valláserkölcsi nevelése és tamil 
mányi előmenetelének biztosítása érdekéhen 
a szülőkkel és ezek képviselőivel az érintke-
zést állandóan tartsák fenn és a szülőket 
tanácsadással felvihigilással lássák el. 11/ 
ügyben a tanári kar tekintettel az intézet 
szűk voltára és a helvi viszonyokra ugy 
határozott, hogy a kísérleti termet fogja 
használni szülői értekező gyanánt vasárnapo-
kon d. e. 10-től ll-ig. Azomban nemcsak 
vasárnapi napokon, hanem a hét bármely 
napján kereshetik tel a szülők és képviselők 
az illető tanárokat gymiiáziumhan, még pe-
dig d. e U és 10 érakor a tanári tanácsko-
zóban. 

Szentes, 100S nov. 12 

A gymtt. igaz autós;*« 

Lakodalmi meghívókat 

és eljegyzési tudósitáso-
kat a legszebb és legízle-
tesebbKiviteIben jutányos 
árakért Keszit lapunk ki-
adóhivatala mm m m 

Va jda B a l i n t U t ó d a 
Könyvnyomdája Szentesen. 

Kossuth-tér. Ref. bérház. 

Egy csinosan butorzott szoba azonnal kiadó. 
( un a kiadóhivalalhan 

Eladú egy teljesen uj ben-
zin m o t o r o s c s é p l ő 
g a r n i t u r a juhmvos 
áron. Ki leke /n í lehet 

Sima Andorral 
Br. I larueker ulea I s /ái 
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