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A jövö évi költségvetés. 
Csak rövidesen akaru ik még foglal-

kozni a házipénztári költségvetési előirány-
zattal, vagyis helyesebben mondva a pénz-
ügyi és háztartási szakosztály véleményé-
nek egy részével. 

A városi tanács a menházon kivül 
élő szegények segélyzésére 10 ezer koronái 
javasol megszavazni. Javaslata nem ok-
nélküli, mert e citnen az 1907 évben a 
szegényügyi bizottság véleménye folytán 
10391 kor. 88 tillért fizetett ki a köz-
pénztár. Igaz, hogy a lolyó évre a költ-
ségvetés tárgyalásakor a képviselőtestület 
csak 780U koronát szavazott megtrre. De ez 
az összeg kevés lett. E hó elsejéig 9894 
kor. 42 lillért adott ki a közpénztár a 
szegények segélyzésére. Ha ehhez hozzá-
adjuk a december havi segélyösszeget, ugy 
körülbelül 10250 koronát keli kiadni a 
szegényeknek. És a tanács nem a saját 
elhatározásából utalta ki ezeket az össze-
geket, hanein a szegényügyi bizottság ja 
vaslatára. A szegényügyi bizottságot pedig 
egyáltalán nem lehet vádolni bőkezűséggel. 
Nagyon is meggondolja, hogy kinek és 
mennyi segélyt kell adni. A ki nincs föl-
tétlenül rászorulva segélyre, annak egy til-
lért sem javasolt eddig kiutaltatni. Inkább 
szűkmarkúnak, mint bőkezűnek lehet uion-
dini a szegényügyi bizottságot. 

A folyó évre előirányzót! 7800 korona 
segély tehát kevés lelt és a képviselőtes-
tület éppen a legutóbbi ütésen szavazott 
meg pótlólag 2400 koronát. 

Nem vagyunk barátai az ilyen pót-
megszavazásnak. Azt akarjuk, hogy min-

den kiadási létei ugy állapittassék meg 
hogy azt később ne kelljen kipótolni 

Évekre visszamenőleg ki lehet mu-
latni, hogy a szegények segélyzésére leg-
alább is 10 ezer kor. kell. Ebből nem lehet 
engedni egy fillért sem, mert a szegények 
száma nem hogy fogyna, de mindig nö-
vekszik. 

Ezeket tudja a pénzügyi és háztar-
tási szakosztálz is. Ennek dacára a tanács 
által előirányzott 10 ezer koronából 2200 
koronái töröltetni javasol. Javaslatát igy 
indokolja meg: 

»A szakosztály elismeri ugyan, hogy a 
segélyezés jelen módja mellett a tanács ál-
lal javasolt összeg volna felveendő az elő-
irányzatba, de a szakosztály épen a segélye-
zés jelen módját nem tartja, a házipénztár 
érdekét tekintve, megfelelőnek. Mert a javas-
lathoz csatolt kimutatás szerint jelenleg havi j 
segélyben részesül 119 egyén, a kik közül | 
havi 2, II, 4, ő, 0 K készpénz segélyben 72 
egyén részesül, tehát az összes segélyezel-
toknek (¡0*/.-ánál több. Ez a 2 - 6 K-ig teer-
jedő havi segély összeg a szakosztály véle-
ménye szerint, a város részéről feleslegesen 
nyújtott segély, mert ebből ugyan egész hó-
napon át senki meg ik.h élhet és csak arra 
jó, hogy az illető az élete fenntartásához 
feltétlenül szükségeseket sajat munkája után 
beszerezvén, ebből a segélyből olyan nem 
feltétlenül szükségeseket szerezzen be, amik 
az ő viszonyai között fényűzést képviselnek. 
Mindezek alapján a szakosztály javasolja a 
közgyűlésnek, hogy a tanácsot utasitani mél-
tóztassék arra, hogy a közsegélyezés mód-
járól alkotott szabályrendelet megváltozta-
tása iránt záros határidőn belől, a kérdés 
kellő lanulmanyozása után tegyen a közgyű-
léshez olyan értelmű javaslatot, melyben ki-
mondatik, hogy a pénzbeli segélyeket csak 
az önmagukkal tehetetlen, mások ápolására 

szoruló szegények nyerhessenek, azok pedig 
akik saját keresetükből — megfelelő támo-
gatás hiján — meg nem élhetnek, vagy ide-
iglenesen, keresethiány miatt szorulnak se-
gélyre, a menháznál kiszolgáltatandó termé-
szetbeni élelmezéssel láttassanak el. Meg van 
róla győződve a szakosztály, hogy a segé-
lyezésnek ilyetén módja mellett a házipénz-
tár terhei apadni fognak, de ha nem fogná-
nak is esetleg apadni, akkor is a szakosztály 
javasolta eljárás szerint a szegényügy ellá-
tása javulni fog.« 

A szakosztály tehát kevesli a havi 
2—6 korona segélyt, mert ennyiből senki 
meg nem élhet és azt Jegföllebb fény-
űzésre fordítja a segélyezett. Tehát hogy az 
e gyámoltalan szegény ne lehessen »fény-
űző,« inkább ne kapjon egy fillért sem. 

Még ilyen kacagtató bolondságot ko-
moly képpel eddig nem mondott senki a szak-
osztály tagjain kivül. Netn gúnyolódni 
kell itt tisztelt szakosztály, hanem tiszta 
fővel gondolkozni és emberbaráti szívvel 
érezni. De hogy fényűző az az elesett 
gyámoltalan, a ki a várostól havonként 
2—6 koronái kap! Jó ruhája nincs. Télen 
nyáron rongyban jár. A hasa nem telik 
meg, a jóllakottságot soha sem érezheti. 
Azt a pár koronácskál kenyérre, ruhára, 
tüzrevalóra költi el. Lehet, hogy a segélye 
zelt itt-ott egyszer kap egy kis ételmara-
dékot, máskor meg egy rongyot apró szol-
gálataiért, de ez az alamizsna kevés, ezt a ke-
veset pótolja aztán a város havonként né-
hány koronával, hogy az a komoly mun-
kára alkalmatlan nyomorult éhen el ne 
pusztuljon, mezítelen ne járjon, meg ne 
fagyjon. Ne irigyelje senki azoktól a sze-
gényektől azt a csekély összeget. 

A szakosztálynak az a javaslata, hogy 

A „SZENTESI LAP" TÁRCAJA. 
A szentirás sociális törvényei. 

A zürichi kereskedők egyesületében 
Littinann rabbi érdekes és aktualis felolva-
sást tartott a szentírás socialís törvényeiről. 
Az előadó párhuzamot vont a jelen társa-
dalmi oszlálysurlódások és a 2500 év előtti 
i n t é z k e d é s e k közöli, amelyek alkusak voltak 
arra, hogv legkirívóbb sociális ellentéteket 
megszűntesse. Ugy mint napjainkban, a 
messze múltban is a lulajduii fogalma és a/ 
l/i „ u . g szolga (munkaadó és munkás) kö-
zötli viszony kérdésének szabalyoztatasa 
voltak azok az ütköző pontok, amelyek kö-
zül a harc állandó volt Littmann rabbi ba-
rom csoportban foglalta össze előadásának 
anyagát. 

A tulajdon A zsidóság paraszt, vagyis 
föld m ivelő nép volt. Kereskedelemmel 
ugv mint napjainkban nem foglalkoztak; 
azt az idegenek (nem zsidók) v é g e z t é k é i 

Honfoglaláskor az egész terület sorshú-
zás utján a 12 lor/s között lett felosztva. 
Minden törzs, esaládtagjai és hoz/alarlozot-
nak aránvában osztotta fel, a sajál területet 
Hövid időn belül, részben okkal részben a 

tulajdonos önhibáján kivül, a birtokaránnyal 
erősen megváltoztak. Szükségessé váltak az 
első reformok. Ezek alapján elvként kimon-
dották Minden birtokrész minden körülmé-
nyek között családi tulajdon marad. Elhalt 
az apa liuörökös nélkül ugy a leány lett az 
örökös, ha saját tórzsbelihez ment feleségül. 
Ilu korai halai elragadta a családfőt a leg-
közelebbi rokonnak kellett az özvegyei fele-
ségül venni. Mindezen és más 'intézkedések 
eredményre nem vezettek, mert az élei egyre 
uj lehelőségeket teremtett, amelyek az em-
beri törvényeket hatalomra döntötték A nép 
elszaporodása következtében és mert a csa-
ládi birtok osztatlan volt, az oldalági roko-
nok elszegényedtek. Ezeket a mindenkori 
családfő, ha kénytelen volt birtokát elhagyni 
áO év múlva, azt minden kártérítés lefizetése 
nélkül, vagy ő, vagy örökösei visszakaptak 
Igy keletkeztek a jubileum évek. melyek 
majd minden évben előfordultak, mert vagy 
ez, vagy az a család kapta vissza 50 év le-
telte után az ősi birtokot. Mindezekből meg-
állapítható. hogy az ősi birtok, csak bérbe, 
vagy adósságok törlesztésére volt másnak 
kezéra adva, azt eladni szabad nem volt. 

lTr és szolga : Az utóbbinak jó bánás 
mód volt hizlositva. Az ur nem bánhatott 
vele kénye kedve szerint, mint a rómaiknál-
A szolganép két ketegóriába volt osztva 

Zsidó és nem zsidó szolgák. Ez utóbbiak 
háborúk alkalmával a hadifoglyok sorából 
kerültek ki (ezt az akkori hadijog megen-
gedte) Voltak idegenek kik pénzért eladták 
magukat, vagy rabszolgak a kiket az idegen-
származasu rabszolgakereskedők zsidók ré-
szére szállították. Az izraelila csak akkor lett 
szolga, ha adóssagait törleszteni nem tudta 
vagy ha lopást követett el. Mindezek szol-
gasága csak addig tartott, inig az adósságot 
vagy a lopás okozta kárt nem törlesztette 
Törvény volt, hogy a szolgák — az idegen 
származásúak is — a legjobb banasmódban 
részesüljenek. Szigorú pénz és börtönbünte-
tés várt arra, aki egy szolgát bántalmazott 
Szombaton l r és szolga egy arául ünnepet 
tartott. A bármely okból megszokott szolgát 
nem volt szabad gazdájához vissza kénysze-
ríteni, inert a szökés elvitathatatlan joga 
voll minden szolgának. Miként a hét hetedik 
napja, ugy minden hetedik év szabad év 
volt, melyben szántás vetés szóval minden 
munka szünetelt. Büntetések és adósságok el 
lettek engedve, rabszolgák és adosságok ré-
vén szolgaságban tartott egyének felszaba-
dultuk A felszabadult szolgák legnagyobb 
része helyéi nem hagyta el, ezért büntetés 
járt oly formán, hogy visszamarad szolgák 
cfüliuipaikon keresztül a kapufélfához lettek 
mintegy megszégyenítésül, szögezve. 



2. oldal 

a segélyzetlek utasí t tassanak a menházba, 
mert igy kevesebb összegbe kerül a sze-
gényügy a városnak. 

Hát lehet ilyent józan koponyával ja-
vasolni? Tudjuk, hogy a menházi lakók 
havi élelme 12 koronába kerül a városnak, 
azonkívül azok alsó és felsőruhával is el-
lát tatnak. Egy menházi lakó évi el tartá-
sáért legalább is 160—170 koronái , egy 
hónapra tehát 15—16 koronát kell fizetni 
a városnak. 

A szakosztály a 2—6 koronát so-
kalja a 15—16 koronát kevesli és azt 
hiszi, hogy a javaslata elfogadása esetén 
a város évenkét sokat meg fog takarí tani . 

Nevetséges ál l i tás! A szakosztály nem 
nem is gondolkodott, a mikor javaslatát 
elkészítette. 

A képviselőtestület józan többsége 
bizonyára meg fogja látni, hogy ebben a 
kérdésben a tanács részén van az igazság 
és megszavazza az előitányzott össze ,e l . 
A szegényügy kitűnő, körültekintő bizott-
ság kezében van letéve. Olyan tagokból 
áll az a bizottság a kik a város érdeké-
ben nagyon is megfontolják, hogy ki az a 
szegény, a kinek föltétlenül városi segélyt 
kell nyújtani . A szegényügyi bizottság nem 
dobálja ki haszontalanul a város pénzét, 
de a hol segítségre van szükség, oda 
nyomban, ha szűkösen is, de bizonyos 
havi segélyt utaltat. 

Csak enyit akar tunk még elmondani . 
A cselekvés a képviselőtestület dolga. 

KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
Ezek a krónikák a »leiszik nekem« jel-

igében születeti meg. 
Például kiváltképen tetszik nekem a sors 

igazságossága. (Vannak ugyan, akik erre azt 
mondjak, hogy ez egyszerűen lehetetlen.) No 
pedig ugy van. 

A jelenlegi felelős szerkesztő ur kifigu-
rázta a fogfájással a volt felelős urat. Most 
jön a még jobb a jelenlegi felelős ur, nem 
telt vala bele két huszonnégy óra szintén 
fog fájós lett. 

Látják kérem ez a sors igazsága és ez 
tetszik nekem. 

* 

Tetszik nekem például továbbá Köblös 
Gábor. 

SZENTESI LAP 

Nem azért mintha én nősülendő ifjú 
volnék Gábor bátyánk pedig valami csuda-
szép férjhez menendő leány. Nem. Azért mert 
az öreg mindig keresi az igazságot és ha 
nincs is igazsága föltétlenül meg van arról 
győződve, hogy neki igaza van. 

És tetszik nem az hogy mindenhez hoz-
zá szól. Nem azért mintha mindenhez értene, 
hanem mert mindenhol ki akarja hámozni 
az igazságot, ha nincsen is benne igazság. 

Ez nagyon imponál nekem. 
* 

És azután nagyon tetszik nekem a Zsol-
dos féle műút dolga. 

Nem azért, mintha ebben valami lélek-
emelő dolgot találnék. Mert isten-bizony nin-
csen benne semmi lélekemelő. 

De tetszik nekem azért; mert ebben a 
dolgban volt valahol igazság. Akár itt, akár 
ott, akár amott. Valahol volt. 

És most nincs sehol. 
És miért n incs? 
Mert azt a bizonyos 420 koronát Zsol- j 

dos Ferencz felajánlotta, nem megtérítés ké-
pen, hanem szegény alapra. 

Es ezérl a nagylelkű ajánlatért, még a 
legerősebb ellenségei is köszönetei szavaz-
tak neki. 

Tessék most már megmondani hová lelt 
a/, igazság ' 

Barázda. 

Az egyfolytában való tanítás. 
A szentesi főgimnáziumba járó tanuló 

ifjúság a szülők körében mozgalmat indí-
tott az ugy nevezett egyfolytában való 
tanítás behozatala iránt. A mozgalom célja 
az, hogy a tanítás, amint ez már több fa-
iskolánál (falán kevés kivétellel valamen-
nyinél) be van hozva reggel 8 órától 1 
óráig tartson s igy a tanuló ifjúság egész 
délután szabad legyen. 

Az e g y f J y t á l u n való tanítás eszméje 
körül már nagy harcok folytak le s a 
harc azt mondhu: .uk, hogy minden irány 
ban azoknak a győzelmével végződött, 
akik az egyfolytában való taní tás körül 
csoportosullak. 

A saj tó Szentesen sem zárkózhatik el 
a dolok megbeszélésétől, annál inkább 
nem; mert ez valóban közügy. 

Nézzük a dolgot a maga mivol tában 
A mai állapotok szerint vannak elő-

adások 8 órától 11—12 órái« és délután 

94. f-zám. 

Sociális gondolkodás. Jogot kaptak a 
szegények és gyengék arra, hogy jómódú 
rokonaik és barátaiktól támogatást követel-
hessenek. Kamatot csak idegenektől volt 
szabad szedni, akik kizárólag kereskedelem-
mel foglalkoztak. A hitelező zálogot vehe-
tett. de csak ugy, ha az adós a zálogot saját 
kezűleg hozta ki az utcán váró hitelezőnek 
Szerelvények és a szerszámok ncni képezték 
a zálogtárgyát. Ha valaki a mezőn vetések 
termények közölt ment, jogában állott — 
menésközben — annyi terményt venni, ame-
nvit puszta kézzel szedni és elvinni tudott, 
Aratáskor a tulajdonos kötelezve vol gabona 
és termény területeinek, előirt nagyságbani 
részét érintetlenül hagyni a szegének idege-
nek, özvegyek és árvák részére. A mezőkön 
és utakon elhullott kalászokat és terménye-
ket a tulajdonos nem szedhette fel. Ez is a 
szegényeké volt. A termés tizedik része őszi 
aratáskor özvegyek és árvák között lelt ki-
osztva. Ilyen és sok más intézkedések a 
próféták állandó agitátiója következtében 
eszményivé fejlesztették a jótékonysági igye-
kezetet Judeaban. Mindenkinek legyen földje 
mindenki szabad legyen, senki - még az 
idegen sem legyen örökös szolga, rab 
stb. lökre senki el ne veszíthesse hiztokát 
és ha ez mégis előfordult, ugy gondoskodás 
történt ez irányban, hogy a gyermek, vagy 
unoka visszakapja az ősi vagyont. 

Minden meg van irva a szentírásban és 
e szabályok fogyatékos?ágát, a minden hete-
dik évben bekövetkező »szabat év« és min-
den ötvenedik esztendőben elkövetkező »ju-
bileumi év« korrigálta. Ezeknek a szábát és 
jubileumi éveknek volt köszönhető, liogv a 
zsidóság évezreden keresztül sem a lelki sem 
az. anyagi egyensúlyt cl nem veszítette. A 
szabat és jubileumi évek az emberi termé-
szet és ész egyenlőtlen volta következtében 
eltolódott anyagi egyensúlyt újra és újra 
szabályozták. Így a tömeglélek jogos képzelt 
haragja, elégedetlensége sohase jegeesesedett 
ki annyira, hogy fclbomlctt volna a társa-
dalmi rend. 

Ezt az évezredes állapotod és nyugal-
mai a tűzzel vassal terjeszkedő Itöma zavarta 
meg. Izrael földjét elözönlötték a pogány 
hordák és megfojtották, semmivé telték az 
eszményi instituliókat iv Júdea katasztrófája 
óta ismét évezredek lellek el. Népek jöttek 
népek mentek Tartós igazi béke azóta so-
hasem volt. Örökös a háborúskodás. Az 
ököljog uralkodik, mely némelykor leple-
zetlenül, gyakra a berukkolva, máskor mini 
tetszhalott uzurpálja az egész föld k e r e k b e n 
azt a helyet, amelyet a béke illetne meg' 

1 órától 2, 3, 4, 5 óráig. Hozzá tehetjük 
minden rendszer nélkül, mert hiszen az 
ilyen beosztás mellett a szorosan vett 
»redszer« fogalma megsem állapitható. Az 
egyfolytában való taní tás heti (a rendes) 
2 6 — 2 8 ó r i t száuiilva volna a tanítás 8 
órától 12 illetve 1 óráig. 

L i s su* mi volna az előnye ennek a 
remin k és mi a hát ránya. 

Bizony hátrány alig akad. Szerintünk 
épen semmi. Talán a szülei ház érkezési 
rendjének megváltozása. Komolyan ezl hát-
ránynak nem minősítheti senki. 

Mert az öt óráig ta r ló előadások ál-
tal a tanuló i f júság elmebeli megsarcolá-
sainak kifogása legfólebb kifoyrfs azok 
részéről, akikről nem állii juk ugyan a vas-
kalaposságol, de a régi bevett redszerhez 
való csöaönyös ragaszkodást igen és ala-
posan. 

A hátrányokkal szemben — amelyek 
azonban mint r ámuta t tunk meg nem áll-
hatnak — a kÖvelke/.Ő előnyöket láthat-
juk ! 

I. A tanórák eloszlásában szigorú 
rendszeri lehel élelbelépletni s az órák 
szét nem forgácsoltálván maga a tanuló 
i f júság komolyabban végezheti dolgát un-
nál is inkább, mert leckéi elvégzésére ren-
delkezésre áll az egész délután. 

2 Tökéletesebb a. s ülők ellenőrzése 
fiaikkal szemben; mert a gyermek neui 
csatangolhat el egész délután, mini tn.\ 
amidőn a délutáni óra beosztásban a leg*-
tökeletesebb a k a . s z . 

3. A gyermek kisebb házi dolgokban 
jobban ra ér segédkezni ot thon, uiiut.tn A 
s/ .abid d. lu 'ánból arra is jut idő. 

4. A Bzegénygyernit keknek a korre-
peri torkodásra jóval több idő ju t . 

5. Megszűnvén a délutáni előállások 
nem áll fenn az az abszurd állapot, hogy 
a gyermek jó formán utolsó fala l já t sem 
nyelte még le, már is szaladnia kell az 
i k o l a h a . 

6 Ki van zárva az, hogy a (éli sótól 
délutánokon a gyermek sereg a sölét tan-
termekben ront ja a szemét. 

Ezek az előnyök, amelyek kézzel fog-
hatóak s amelyeket csak éppen hevenyén 
vetettünk papír ra : de amelyek nagyon 
erős, nagyon súlyos orgumentámok az egy-
folytában való lanilas meghonosítása iránt. 

A gologról irván tutijuk, hogy a tan-
teMÜlet jelentékeny része szintén az egy-
folytában való tanitas híve — reméljük, 
hogy a dolog iga/.sagossaga és helyes ége 
I - ő UMVgyŐ ödik a/. rp'N/, tankerület s a 
cél.-zerű uj beus. ias m i h a m a r a b b meg 
Lóri* nik. 

Annál inkább van • •/.! jogunk hinni, 
mert a n o/.galom a szülők részéről f a n 
laui ' igifva, n i ' Ive megindítva s szen ny 
n /e ünk s/.eriui eiiben a dologban az ő 
szavú\ nagyon is súlyos valami. 

r j i m \ S A ( i ( ! k . 
M i n t h a a s z i v e m . . . 

Mintha a szivem sziveden dobogna, 
Oly lázasan ver most is édesem. 
Piros kis ajkad forró csók parazsai 
Isteni úrnőin most is érezem. 

Mióta messze-messze estem tőled, 
Nyugalmas percem nincsen én nekem. 
Itemegő lelkem csuda-lázban égve 
Feléd röpül szép holdas éjjelen. 
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Kiolthatatlan vágy forr ereimben 
Ölelni vágyom cédrus termeted ' I 
Szívni ajkadról hiblájai mézet ' 
S e lmondani : szive,,, szeret, szeret! 

Nagy Ferencz. 

- ü r . Molnár Jenő Szentesen. Csütör-
tök» szamunkban azt irtuk, hogy ür. Molnár 
Jenő belegsege miatt a mai vasárnap „ e m 

jöhet Szentesre és igy tervbe vett beszámoló 
bes/ede elmarad. Ez a I,Írunk nem felel mea 
teljesen a valóságnak, és azt ezennel helyre- I 
igazítjuk a következükben: Való dolog hogy ! 
ür. Molnár Jenő az utóbbi napokban oly ! 

erősen meghűtötte niagat, hogy kezelő or- 1 

vosa megtiltotta neki a beszámoló beszéd j 
megtartását. A beszámoló beszéd Pehát elma-
rad. Dr. Molnár Jenő azonban kedves nejé-
vel együtt ma vasarnap délután Szentesre 
jön és pár napot itt is tölt. A függetlenségi 
és 18-as érzelmű párthívek bizonyára lelkes 
örömmel veszik tudomásul Ür. Molnár Jenő-
nek és kedves nejének Szentesre érkezését. | 

— Emlékeztető. Szentes város képvi-
selőtestülete holnap kezdődő ülésén fogja 
tárgyalni a jövő évi költségvetési elöirány- I 
zati tervezeteket Illő volna, ha az ellenzéki 
képviselők teljes számban volnának jelen e 
fontos közgyűlési tárgyaláson. 

Virilisí megbízottak Endre Antal 
mérnök Hegdon (iézára, a- Központi taka-
rékpénztár pedig Kristó Nagy Imre gazdál-
kodóra ruházta át városi virilisí jogát. 

Jubiláló egyház. Az ág. hitv. evang. 
egyházlanács lelkésze Petrovics Soma espe-
res 25 éves szentesi lelkészkedése és 10 éves 
papi jubileuma alkalmából f. é. december hó 
1-jére szűkebb körű bankettet tervezett, de a 
kibocsátott aláírási íven oly nagy számban 
jelentkezett tisztelői, különösen a nagy 
számban jelentkezett nő aláírók állal iudi-
tatva, a banketet december 1-én este a városi, 
színházban rendezi ami megfelelőbb keret 
lesz az esperesség lelkészei és elöljárói 
számára akik az ünnepségen részt vesznek. 

RendkivUlí megyei közgyűlés. Csou-
grádváruiegye törvényhatósági bizottsága f 
hó 28-ikán délelőtt rendkívüli közgyűlést tart. 
A tárgysorezat 0 poi.tot ölel föl. Ezek közül 
legfontosabb a m. kir belügyminiszternek 
azon körrendelete, melyei a közegészségügy-
ről alkotott ÍÍKKS évi XXXVlll t. c. végrehaj-
tásara vonatkozik. A rendkívüli közgyűlésen 
Dr Kelemen Béla főispán fog elnökölni. 

Felolvasások. A Református Kör f' 
hó 22-én vasárnap tartja 3-ik felolvasó es-
télyét. A központon d. u. 4 órakor felolva-
sást tart Kovács Pál főgimn. tanar. Szaval 
Futó Erzsike urleány. Jelezte az ltjusagi Ke-
resztyén Egyesületek titkara Kónya Gábor 
ur — aki már az múlt évben is eljött hoz-
zánk — Budapestről lejövetelét, hogy egy 
szép számmal gazdagítsa felolvasó esténk 
műsorát. Továbbá a mull vasárnapi szabad-
előadását illetve felolvasását folytatni fogja 
Kocsis J. s. lelkész. A felsőpárton d u. 5 óra-
kor közreműködnek felolvasasaikkal Szabó 
Lajos és Szilagyi Károly ref. tanítok szava-
lattal Tóth Ernő főgimu. VII. o, tanuló. 

A tanulmányút. Ismeretes, hogy a 
városi tanács a nevezetesebb hazai és kül-
földi vágóhidak tanulmányozására Kalpagos 
Szabó Imre gazdasági tanácsnok vezetese 
mellett Dr. László Vilmos városi főorvost, 
Eseuz Béla főmérnököt és Miszlrik Karoly 
városi állatorvost kiküldte. A kiküldöttek 
majdnem két hétig voltak tanulmányúton. 
Első sorban Bpestre mentek, ahol a kőzvá-
góhid megtekintése után Breier Albert fővá-
rosi főallatorvos ajanlatára a hazai vágóhi-
dak közül a losoncit, a temesvárit és sza-
badkait, a külföldiek közül pedig a borosz-
lóit, berlinit, derezdait, prágait és bécsujhe-
lyeit t e k i n t e t t é k meg. Különösen a külföldön, 
de leginkább még is Boroszlón fogadtak a 
város kiküldötteit kitüntető szívélyességgel 
és mindenütt alaposan elmagyaráztak és 
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bemutatták nekik a vágóhíd berendezéseit, hűtő 
rendszereit. Érdekes, hogy a szabadkai lud-
vágóhid tanulmányozását nem engedte meg 
a liartmann és Connen nevű angol eredetű 
cég. A kiküldöttek azt állítják, hogy a szen-
tesi viszonyoknak leginkább a horoszlói-
vágóhid felel meg. Annak hűtő rendszere is 
a legalkalmasabb lenne nálunk. Tapasztala-
taikról a napokban terjedelmes jelentést 
nyújtanak be a városi tanácshoz. 

— Fellebbezés a városházépités ügy-
ben. Ismeretes, hogy Csongrádvármegye tör-
vényhatósági közgyűlése a városházépités 
tárgyában hozott városi képviselőtestületi 
határozatot jóváhagyta, dacára annak, hogy 
azt két felebbezéssel és alapos indokolással 
támadták meg. A megyei határozat ellen 
eddig két felebbezés adatott be; az elsőt 
Füsti Molnár Lajos, a másodikat Soós Bálint 
és Pataki Imre városi képviselők adták be. 
így tehát a belügyminiszter fogja még is eldön-
teni, vájjon muszáj-e Szentesen drágábban 
épiteni városházát, a mikor ezt jóval olcsóbb 
árért lehetne megcselekedni. 

— Katalin bal. A szentesi első 48-as 
kör ma vasarnap este tartja meg szokásos 
Katalin táncmulatságát kispiactéri helyisé-
gében. Belépődíj személyenként 1 k. 20 fil-
lér. Etetek és italok kiszolgálásáról Ugrai 
Antal kispiactéri vendéglős fog gondos-
kodni. 

— Talált ruha. Balog Sándor felsöpárti 
lakos tegnap a kistőkei után egy fehér zsacs-
kóhan különféle férti ruhát talátt. Igazolt 
tulajdonosa a rendőrségen átveheti. 

— Szabadságot kérő tisztviselő. Ber-
ezeli Karoly mértékhitelesítő 3 heti szabad-
ságot kér. A szabadságra azért van szüksége 
hogy a törvény altal ujabban előirt mérték-
hilélesilői tanfolyamon résztvegyen és a 
vizsgát letegye. 

Megtámadott megyei hajdú. Szeme-
rédi András vármegyei hajdút, á megyei 
főjegyző huszárját péntek délután I óra taj-
ban kellemetlen kalaug érte a római katho-
likus iskola elölt. Valami csaladi ügyből ki-
folyólag megtámadta Bácz Mátyás nevű fia-
tal ember és fojtogatni, majd a kezében lévő 
bottal ütlegelni kezdte ott a hol érte. Sze-
nicrédi védte magát, de csak nagy bajjal 
tudott támadója keze közül kiszabadulni és 
elmenekülni. A mikor nagy nehezen meg-
szabadult Bácz Mátyás kezei közül, orvos 
latleletet vétetett föl és bűnvádi feljelentési 
tett támadója ellen, akit nem csak testi sér-
téssel, becsületsértéssel, hanem életveszélyes 
fenyegetéssel is vádol. 

Egy fiatal házaspár veszedelemben. 
Szerdán délelőtt 3 óra 45 perckor S/entes-
rfl Szolnok felé induló motorvonatot a Szol-
noki állomáson baleset érte. A pályaőrök 
vigyázatlansága miatt ugyanis a motorvo-
natba beleszaladt az aradi gyorsvonat. Az 
összeütközés oly erős volt, hogy a Rotor-
hoz csatolt vasúti kocsi kettészakadt és az 
abban utazó Urbán János főkertész és ifjú 
neje Bugyi Jolánka súlyos sérülést szenved-
tek. Úrban János főkertész, a ki Biegler Jó-
zsef Ede papirnagykereskedőnek a Visegrád 
mellett lévő (iizclla fürdőtelepén van alkal-
mazva, szerdán délelölt tartotta meg me-
nyegzői ünnepélyét Bugyi Jolánka kisasz-
szonvnval, Bugyi Antal helybeli r. kath. ta-
nító kedves leányával. A templomi esketés 
után szúk esaládi körben ebédelt a fiatal 
pár, délután 3 óra 4", perckor pedig vonatra 
últ, hogy a férj lakóhelyére költözködjék. 
A n; szutat minden baj nélkül tették meg 
egy vasúti fűikében, ahol rajtuk kivül még 
Két egyén utazott. Szolnokon a pályaudva-
ron aztán bekövetkezett a borzasztó vesze-
delem. A gyorsvonat oly erősen ütközött 
abba a kocsiba, a melyben a fiatal pár volt, 

hogy az derékon ketté szakadt. Az igy tá-
madt nyíláson ugy Urbán János, mint iQu 
neje erősen kivágódtak a kemény talajra. 
Természetesen, hogy nyomban segítségükre 
siettek. Bugyi Jolánka oly erős ütést szen-
vedett, hogy elájult és csak péntek reggel a 
budapesti Rókus kórházban tért magához. 
Az eset megtörténte után a vasúti orvos 
mindkét sebesültet megvizsgálta és intézke-
dett, hogy azonnal Bpestre a Rókus kor-
házba szállíttassanak. Az a gyorsvonat vitte 
a sebesülteket, a mely a motorral összeüt-
között. Alapos vizsgálás után aztán kiderült, 
hogy Urháu János a fején, neje Bugyi Jo-
lánka pedig az oldalán szenvedeti sérülést. 
Urbánnak 5 foga kiesett, az orra és arca 
sérült meg. Az esetről táviratilag értesítették 
a fiatal asszony édes apját Bugyi Antal ta-
nítót, a ki nyomban a fővárosba utazott. 
Bugyi tanító ur már haza érkezett. Ü mondja, 
hogy az orvosok azt állítják, hogy a sebe-
sülés nem veszedelmes. Bugyi Jolánka már 
fentjár és segít ápolni a férjét, a ki 5—6 
nap múlva szintén gyógyultan fogja elhagyni 
a korházat. Ilyen halálos veszedelem után 
igazán megérdemli az uj pár, hogy sirig 
tartó boldogságban legyen részök. 

Baleset. Miskolczi Sándor 60 éves 
ember a napokban munka közben leeset a 
honvéd utca 80 számú ház padlásáról. Oly 
erős belső sérülést szenvedett, hogy eddig a 
rendőrség nem tudta kihallgatni arra nézve, 
vájjon balesete miatt terhel-e valakit felelős-
ség, vagy pedig saját vigyázatlansága miatt 
esett le a padlásról 

— A ref. kör köszönete. Dr. Lakos 
Imre ur a ref. kör igazgatója egy hosszű 
köszönetnyilvánítást küldött be azok részére 
a kik a kőr szeretet vendégségén közremű-
ködtek, vagy auuak javára adakoztak. A kö-
szönet nyilvánítást jövő számunkban egész 
terjedelemben fogjuk közölni. 

Rablás Szentesen. Titokzatos rab-
lási ügyben nyomoz legnap reggel óta a 
helybeli renOőrség. Korács István 70 éves 
alsópárti gazdát rabolta ki szombat hajnali 
4 óra tájban ismeretlen tettes. Nem kevesebb 
mint v'f>00 korona papírpénzt vett el erő-
szakkal a magával is majdnem tehetlen öreg 
embertől. Az esetről következő tudósítás szol-
gál : Kovács István 70 éves öreg gazda a III. 
k ület Temető ulca 21 szam alatt lakik fe-
leségével. A napokban az öreg eladott egy 
darab dónáti földet és két lovat. A pénzen 
megosztozott a feleségével, mert a birtok 
közös volt. A férj a maga pénzét, az asszony 
is a maga pénzét őrizte. Egy udvarban la-
kott a férj és feleség, de külön lakásban. 
Külön kasszája volt a férjnek is, az asszony-
nak is. Az öreg embernek 3000 korona ju -
tott és jobban vigyázott arra mint a két sze-
mére, Magánul hordta mindig a kislajbi belső 
zsebében egy nagy bugyellarisban. Szombat 
reggel 1 óra lajban felkelt az öreg és kiment 
az udvarra, hogy a tehenet megitassa. Meg-
lepődött, hogy az este bezárt istálló ajtót 
nyitva találta. Alig lépte át az istálló küszö-
bét, az ajtó hdcsapödott inöggötte. Ez után a 
a sötétben valaki lorkon ragadta a megré-
mült embert, földre teperte és arra töreke-
dett, hogy a száját betömje. Ez azomban 
nem sikerült. A támadó helenyált az öreg-
ember kislajhija zsebébe és onnan kiragadta 
a 3600 koronát tartalmazó bugyelarist, aztán 
elmenekült. A rabló merényletet az öreg 
reggel fél 7 óra tájban jelentette a rendőr-
ségen. A rendőrség nyomban megindította a 
nyomozást, ennek azomban eddig eredménye 
nincs. Az öreg Kovács dulakodás közben az 
arcán megsérült és hevérezte azt a zsákot 
is, melylycl támadója a száját be akarta 
tömni. A zsák nem a Kovácsé, azt ugy vitte 
magaval a rabló, a mit a rablás elkövetése 
után az istállóban felejtett. 
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Köszönet nyilvánítás. 
Rokonainknak, barátainknak, 

kik kedves feleségem, születelt Fa-
zekas Sára temetésén szívesek vol-
tak megjelenni s részvétük állal az 
én bánatomat enyhíteni igyekeztek 
fogadják gyermekeim nevében is 
hálás köszönetemet. 

Szentes, 1908. november 19. 

T ö r ö k J á n o s . 

Irodalom. 
(*) A Vasárnapi Újság" november 22-iki 

száma egy sereg szép képben mutatja be a 
Műcsarnok téli kiállításának érdekesebb kül-
földi és magyar festményeit. Egy másik kép 
sorozat a mária-nosztrai női fegyházat 11111-
tatja be, fönnállásának ötvenedik évfordulója 
alkalmából. Szépirodalmi olvasmányok: Mik-
száth Kálmán fényesen induló regénye, Zem-
pléni Árpad és Balázs Béla versei, 1*. Ábra-
hám Ernő novellája, Lemaitre franciából for-
dított regénye. Gróf Vay Péter a most elhunyt 
khinai császár udvarában tett látogatását írja 
le. Egyébb közlemények: színházi levél, a 
Budapesten járt bosnyák küldöttség csoport 
képe, tárcacikk a hétről és még azonkívül 
a rendes heti rovatok: Irodalom és mű-
vészet, Közintézetek egyletek, Sakk játék, Kép-
talány Egyveleg stb. «Vasárnapi l'jság előfize-
tési ára negyedévre négy korona, a »Világ-
króniká»-val együtt négy korona 80 fillér. 
Megrendelhető a «Vasárnapi L'jság * kiadó-
hivatalában Budapest IV., Egyetem-utca i.) 
sz. Ugyanitt megrendelhető a «Képes-Néplap» 
a legolcsóbb újság a magyar nép számára 
félévre két korona 40 fillér. 

I l l a d ó HzalPBiit* 
A Pápai Ferenc-féle tanyában, a rekettyés 
szélben közel a köves úthoz egv 6 öles ka-
zal buza szalma eladó. Értekezni lehel I. kei . 

Nyíri-utca ."» sz. alatt. 

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

lékhelyiségek és külön baromfi udvar. 
Cim a kiadóhivatalban. 

ECladó d i o . 
Győri Sándor vendéglősnél kilünő fajta 

aradi dio van eladó. 

Közgazdaság. 
Piac i á r a k : 

Buza mm ja 11 fii. .10-80 kr. 
Árpa 111 inja 8 Irt. 
Zab mmja 7 fii. .>0-80 kr. 
í) Kukorica mmja 8 fii. ."»0—80 kr. 
t ' j „ mmja 7 Irt. 20 -60 kr. 
Csöves „ mmja 5 Irt. 20 40 kr. 
Heremag mmja. 43—55 frt.-ig. 
Sertés kilója 54—55 kr. 
Szalonna 75 kr. 

Lapkiadó: Gá l fy S á n d o r . 
L n p t u l a j d o n o s : V a j d a B. u t ó d a . 

ad. 13457/1907. 

Hirdetmény • 
Szentes páros tulajdonát képező épü 

letek tűzkár elleni biztosítása a jövő évi 
január 24-én lejárván, azoknak 10 évr< 
leendő biztosítását a városi tanács elren 
delte. 

Felhivatnak ennélfogva a lö/.kár il-
leni biztosító társaságok, hogy ajánlataikat 
a városi számvevőséghez a folyó évi n<> 
vember hó 25-ig adják be. 

A tűzkár ellen biztosítandó tárgyak 
jegyzéke, illetve leírása a számvevői hív; 
talhan betekinthető és lemásolható. 

2 V I A v á r o s i t a n á c s . 

V i r a í ^ o l i 
dísznövények, szobafenyők, tuják, palinak 
stb. dus választékban jutányosán kaphatók 

Tóbiás Károly 
városi főkeiiésznél 

fl fl N D 
műszaki vá l la lkozó. 

Z = Z S Z E N T E S 
t. K. Baro MarucK^r u. 1. sz. Nagy f ereni ház 

Elvállal : villamostelep berendezé-
sékéi, vezeték szerelésekel, javítá-
sokat, csengő berendezéseket és 
javításokat: áríézí kulák furasat, 
vízvezeték, lurdő szoba berende-
zéseket, vízvezeték javításokat, sze-
8 reléseket. 

A végzett munkálatok helyességé-
ért, szakszerű elkészítéséért szavatol. 

Jutányos olcsóárak 

O S * - - J 

l i i a i l ó N x o l i a . 
Egy csinosan butorzott szoba azonnal kiadó. 

Cilii a kiadóhivatalban 

Nyomatott VajJa báliul utódaim! Saentes íyo«. 

Í ' Ü I Ó I T Í 
NMÁ. 

A közönség által már ismeri 
kitűnő erdélyi faj alma, mely 
étidig a Hoffmann és Pollák Géza 
urak közölt levő helyiségben volt 
kapható, egy héí óla Széli hentes 
^s a Gémes-féle kenyeres bolt 
közötMevö helyiségben kapható 
jutányos árban. 

Ü E S S B S B R S S S m i 
Egy 14 15 éves iiul tanulóul fel vesz 

Sima Andor villamfelszerelésí vállalkozó. 

1:1 adó 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 mííut mentén a várostól 5—(> 
kilométer távolságra, legkiválóbb |;ij-
szőllővel és gyümölcsfákkal berende-
ld t 10 ka t . ho ld 

- ++7 -

a szükséges épületekkel és minden 
lioz/.á tartozó szüretelő edényekkel u. 
111. hordok, kádak, permetező és szólő-
ztizó gépek, putlonok, kosarakkal együtt, 
igen ketlvező f izetés i feltételek mellett 
eladó. Értekezni lehet e lap kiadó-
liivatnlában. 

Mielőtt 
él,, j e,za l0g. r< m 

« « € • N O n 
kéri " ' HJ! ' ' " ' ^ ^ d n é k 

MELLER L. EGYED 
BODAPEST 

IX" L«nyal-utca 7. 
T>'cfon-Interurbán 
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S y . e n í o * . e i . r e f . 

I i é r l ü i x . 




