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hgyes példányok kaphatók 
Lapunk könyvnyomdájáén 

valamint lapkihordóinknál 
kiknél lapunk előfizetésre i t 

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: 
— 20 — 

Felelős szerkesztő: 
GÁLFY SÁNDOR 

Telefon szám: 
_ 20 = 

Hirdetések árát, 
valamint nyilttéri kö eményeket kiadóhivata 
lünk méret szerint a legjutányosabban számit. 

A város jövő évi költségvetése. 
— Városi közgyűlés. — 

Hétfőn és kedden tárgyalta a város 
képviselőtestülete a jövő évi költségveté-
seket : Kalpagos Szabó Imre gazdasági 
tanácsnok előadásában. Talán évek óta 
nein volt ennyire színtelen és érdeklődés 
nélküli a költségvetés tárgyalása, mint | 
aminő az idén. Voltaképen teljesen egyre 
megy ugyan, hogy a Köblös Gábor és 
Csik Kovács József szattos kiszólásai han-
gos derültséget és megbotránkozást keltve 
nétni sajátos szint adnak ebbe a színte-
len szürkeségbe, mert a vita alapossága 
és tartalmassága ezzel ugyan nem nyert 
semmit. 

Jogos az a panasz, s amit lapunk 
hasábjain számtalanszor emlegettünk már: 
a közügyek iránt épen a hozzáértők ré-
széről nincs abszolúte semmi érdeklőd s 
és igy jogosan burjánzik azután fel azok-
nak a gárdája, akik nem értve a dolgo-
kat, a legteljesebb tájékozatlanságg d irá-
nyítani akarják a legfontosabb, a legvitá- j 
lisabb közérdekeket. 

Legalább ez a költsegvelesi vita erről 
telt nagy és súlyos bizonyságot. 

Maga a vita nein lévén érdemes a 
megörökítésre, magát a jövő évre megálla- | 
pitott költségvetést ismertetjük inkább. 

I. Bevételek. 
A javaslatba hozott 347.081 K. 64 f. 

bevétellel szemben a képviselőtestület a 
bevételeket 348.302 K. 64 f.-ben, tehát 
1221 K.-val nagyobb összegben állapította 
meg. 

Az emelkedés okai a következők az 
ingatlanok jövedelmei az időközben tartott 
versenytárgyalások eredményéhez képest 
109 koronával emeltettek. A szegények 
ellátására szolgáló bevételek viszont, mi-
után a Farkas-féle alapítványi föld ujabb 
bérbeadásánál kisebb eredmény éretett el 
82 K.-val lejebh szállottak. A javadalmi 
bevételek a hely pénzjövedelem emelése 
által 761 K.-val, a vegyes bevételek pedig 
a tulakurcai kert italmérési jogánál elért 
jövedelem többlet folytán 433 K.-val emel-
kedtek. 

II. Kiadások. 
A kiadások a javaslatba hozott 617. 

101 K. 027-tel szemben 609.228 K. 97-ben 
tehát 7872 K. 05 f-rel kisebb összegben 
állapíttattak meg. 

Változások a következők: 
Közigazgatási kiadások 840 K-val 

apasztottak a javaslattal szemben. Törülte 
a közgyűlés a rendkívüli irodai teendőkre 
felvett 600 K. és az őszi adó végrehajtá-
sok tartamára az adóügyi tanácsnok mellé 
a lk ' lmizandó napdijas fizetésére felveit 
240 koránál. 

Tanügyi és kulturális kiadások 260 
K-val emeltettek. Itt az ovodai helyette-
sítési költi égeket emeltek 250 K-val s egy 
földmivelési egyesület 10 K. tagsági dijat 
állították be a költségvetésbe. 

A szegényi kiadásokat 2200 K-val 
száliitották lejebb a pénzügyi és háztar-
tási szakosztály javaslatának elfogadásával 

Megnyirbálták alaposan a közlekedés 
ügyi kiadásokat, amennyiben a javaslatba 
hozott 30799 K. 40 tillérből 3650 K. tö-
rültek s igy erre a célra csak 27149 K. 
50 f-t. engedélyezlek. Törülték itt a bel-
területi müutak tisztán tartása felett 
1600 koronát, járdaépítésre 1200 korona 
helyeit 700 K-t. átereszek pótlására 1440 
K. helyett 640 K-t, a fedett csatornák pa-
lincsainak vasbeton lapokkal való kicseré-
lésére 1750 K. helyett 1000 K-t engedé-
lyeztek. 

A gazdasági különféle kiadásoknál 
200 koronát törültek. 

Erősen változtak a közterhekre való 
kiadások. Itt a inull évi alapon előirány- j 
zott (a javaslat készítésekor még a folyó j 
évi adóalap nein volt ismeretes) 22.216 K. j 
52 f.-rel szemben c^ak 21.878 K. 47 f. 1 

levén szükséges. 
A rendkívüli kiadásoknál a tulakurcai 

helyiség kijavítására a javaslóit 2204 K. 
helyett csak 200 K.-t engedélyeztek, igy 
de itt vettek fel 400 koronát egy a vásár 
téren építendő rendőr szoba, 1500 K.-t 
egy uj jószág mázsa és 200 K.-t egy be-
tegszállító hordágy beszerzésére. 

III. A mérleg. 
A költségvetés mérlege a következő: 
Kiadások főösszege 609 228 K. 97 f. 
Bevételek főösszege 348 302 K. 64 f. 
Fótadó utján fede-

zendő hiány 260,926 K. 33 f. 
melyből terheli az összes állami adókat: 
250.466 K. 33 f , csupán a földadót: 4960 K. 
a földadó kivételével a többi adókat: 5500 K. 

A pót adó kirovási kulcsa a számitá-
sok elvégezlével a föidadóra 84%, a többi 
adókra 85% és lisztán a földadóra me-
zőőri költségekben 1%. 

Az eredmény tehát az, hogy a jövő 
1909 évben a folyó évi 86%-os póladó-
val szemben 86%-os lesz a pót adó, léhát 
l°0-kal kevesebb. 

zül 

Iparos asszon> ok. 
A ködös London 3 millió lakosa kö-

a napokban egy igénytelen, névtelen, 
szorgalmas asszonyi magas kitüntetésben 
részesített az angol király. Az asszony 
huszonötéve dolgozik, mint vezető mun-
kás egy középszerű esztergályos műhely-
ben. 

Ez esel fölött axiomázhalnánk mi j 

magyarok, kik az iparpártolás diadalsze-
kerét végig robogtattuk mái egy párszor 
az országban — és mégis leszoktuk nézni 
az iparost. 

Egyáltalán nagy szerencsétlensége 
hazánknak az osztály megkülönböztetés, 
mely ridegen elválasztja egymástól az em-
bereket. Épen ősszeve5,yülésben van az 
erő, ez által nevelődik a nagy társadalom 
modora, műveltsége, ambíciója. Igy jut az 
iparos linornabb szokásokhoz, az intelli-
gencia igazi szerepkörhöz. 

De erről kár nekünk szólnunk. Majd 
fölveszi ez eszme fonalát valamelyik lele-
ményes iró — a kővetkező században. 
Mi most ineg csak szára/.on beszámolunk 
arról hogy amint külföldi iparos államok 
ismertetéseiben olvassuk, a legelső országai 
európának rég szakítottak a társadalom 
osztályait elkülönítő előítéletekkel. Sőt 
Angliában, Poroszországban előkelő csalá-
dok gyermekei mesterséget tanulnak, hogy 
nevüknek régi fényét megtarthassak. Lon-
donban az arisztokrácia hölgyei divatter-
mékét nyitnak, lakásberendezést vállalato-
kat tartanak fen s a legkülönbőző mun-
munkákhoz fognak, anélkül, hogy lenéz-
nek őket. De nem áiu az elszegényedett 
nemesek foglalkoznak külföldön iparral, 
sőt. Ma már a legtöbb iparvállalat cég-
tábláján előkelő nevet látunk. Ausztriában 
pedig még a főhercegek is beállanak egy-
egy gyár réuzvényesei közé. 

Nálunk még sokat kell lörnie az élet-
nek az intelligencia nyakán, hogy fiait a 
mühelypad mellé ültesse. Még mindig ro-
hanvást kergetjük fiainkat a tudományos 
pályákra. Arról meg igazán nem is merünk 
szólani, hogy kenyérkereső leányainknak 
inkább megfelelne az iparos pálya, mint 
az írógép. Pedig ez volna a női élet mo-
dernizálása, az igazi feminizmus, ha te-
hetségét, ízlését, szorgalmát, kitartását a 
magyar iparnak áldozná. 

Az volna az igazi fellendülés a ma-
gyar iparban, ha nemcsak a fiuk, de a 
leányok is folytatnák atyjuk mesterségét, 
hogy azon esetben, mikor liuiódok nélkül 
idegen kézre szállna vagy épen elpusztulna 
a műhely, hozzáértő iparos asszony volna 
a műhely fő. A nőben is meg vau az erély 

| az áttekinlés, az igyekezet, a jóizlés és 
lelkiismeretesség oly fokban, aminőben 

: mindez erényeket most a férfiakban a 
nyers erő helyettesit . De különben is hány 
olyan mesterség van, amely nem erőt, ha-
nem finomságot, ügyességet igényel. Miért 
nem lehetne a nő, aminthogy külföldön 
sokan vannak, Mzabó, cipész, cukrász, 
nyomdász, asztalos, esztergályos, órásf 

aranyműves stb. fit biztosabb, boldogitóbb 
kenyérkereset, mint a h.vatal. 

Miulán a kor követelménye kiragadja 
a nőt otthonából, igyekezzék arra, hogy 
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hazájának has iná í jon , igy talán sikerül 
idővel megszüntetni azt a kicsinylő néze-
tet, mellyel eddig iparunkat jogosan illetik. 

A nő fellépése az élet küzdőterén sok 
újítást , változást fog előidézni. Azonban e 
küzdelmek közölt is őrizkedjék, hogy lel-
kületét ne piszkítsa be a szennyel, mely-
lyel e közdelem jár, hanem igyekezzék in-
kább megtisztítani a salakiól, mely évszá-
zadokon keresztül rárakodott . Maradjon 
továbbra is a gyönge, szerető nő, ki a 
családi életben találja fel a boldogságát. 
Tartsa meg a nőiességét, ez szerzi meg a 
komoly gondterhes életnek a lelkesülést, 
ra jongást és mindazt, a mi az életet széppé 
és nemessé teszi. 

Igy a nő segítségével felvarázsolhat ja 
azt a ragyogó jövőt, melynek hajnalp í r já t 
még sűrű köd borítja. 

Dohányzó gyermekek. 
Mialatt a humanizmus szolgálatában álló 

emberbarátok egymásután építik fel a gyermek 
menhelyeket, bölcsödéket, züllött gyermekek 
otthonát s gyűjtenek pénzt, ruhát, élelmet, 
tűzrevalót a szűkös viszonyok közt élő sze-
gény családok részére, addig ugyanazon em-
berbarátok közönyösen mennek el az utcán 
olyan gyermekek mellett, akiknek megmen-
tése szintén sürgős és szintén a társadalom 
feladata. 

Még nem tudunk esetet, hogy gyermek-
mentésben utazó egyén rászólt volna oly 
öklömnyi gyermekre, ki vígan pöfékelve csa-
tangol az utcán s kivette volna a szájából a 
szivar vagy cigaretta darabot, melyet az ut-
cán felszedett. 

Az iskolás iiuk, kis diákok között sta-
tisztikai kimutatás szerint 35'o hébe-korba, 
17«, pedig állandóan dohányzik. Ennek a 
szenvedélynek pedig meg van a maga visz-
szahatása. A dohányzó fiuk szórakozottak, 
korlátoltak, idegesek. kezüK remeg, látásuk 
gyönge s ők az osztály legrosszabb tanulói, 
kiket pár osztályon at a tanári irgalom 
csúsztat át a vizsgákon, a felsőbb osztályban 
pedig rakásra buknak. 

Ez ellen tenni kell valamit, még pedig 
sürgősen. Es mert a társadalom hanyag is, 
gyenge is, tehetetlen is velük szemben, a 
törvényhozásnak kell a dologba avatkozni 
s gátat vetni az iijuság ezen megrögzött, 
rossz szenvedélyének. 

A külföld után kell indulnunk e téren 
is. Svédország, Schweitz példája legyen előt-
tünk, hol már évek óla törvény akadályozza 
és bünteti meg a gyermekek dohányzását, a 
dohányzó gyermekeket. A magyar törvény-
hozás is tegyen félre minden kényelemsze-
retetet, mert itt is az ország jövő reményei-
nek megmentéséről van szó. Szigorú pénz-
bírságot, sőt fogházbüntetést kell róni nem-
csak a gyermekekre, kit dohányzáson csíp-
nek, hanem a szülőkre vagy gazdákra is 
kik azt megengedik, illetve meggátolni elmu-
lasztják, de meg kell büntetni azt a dohány-
árust is, ki serdülő korban levő gyermekek-
nek szivart, dohányt vagy cigarettet ki-
szolgál. 

Es erre a kihágásraa sohase szabjanak 
ki a birák feltételes büntetést, sőt ha gyöke-
restül akarjuk a bajt kiirtani, a visszaeső 
kis bűnösöket fokozott szigorral kell bün-
tetniük. A rendőrközegeket pedig fel kell 
jogosítani arra hogy a dohánvzo gyerme-
ket, amennyiben a szülők tudtával dohány-
zik, a szülőket is előállíthassák. 

Akkor majd leszoknak a bibiből alig 
kilátszó gyermekek arról, hogy szinle az 
ember szájából vegyék ki i szivart s apró 
szolgalataikért szerzett filléreken sem ciga-
rettát vesznek, hanem okosabb dologra for-
dítják. 
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ÚJDONSÁGOK. 
M e d d i g g y ö t ö r s z m é g . . . 

A „Temetés" cjklusból. 

Meddig gyötörsz még álma élelemnek */ 
Meddig epeszted szegény szívéinél ? 
Féltő kétségek sötét éjjelében. 
Már rég elsírtam minden könnyemet. 

Mikor csókolsz fel, mond — fehér kebledre, 
Mint napsugár a fénylő harmatot, 
Hogy csókvirágot szakasszak a szádról, 
Gyönge karod közt, a inig meghalok ' 

Vagy tán számomra mit sem nyújt a végzet 
A boldogságból, mit sokaknak ád ' 
S csókok Lázárjaként rejt majd el engem 
Erős végváram, bús martyr halál'? 

Nagy Ferenci. 

— Felebbezés a városházépités ügyben. 
Megírtuk, hogy a városház építés ügyben 
hozott vármegyei közgyűlési határozat ellen 
két rendbeli felebbezés adatott be a polgár-
mesteri hivatalnál. Az egyik felebbezést Füsti 
M. Lajos, a másikat Soós Bálint és Pataki 
Imre városi képviselők írták alá. A felebbe-
zések nem sokáig hevertek a polgármesteri 
hivatalnál, mert azokat a beadást követő 
napon, vagyis november 21-én terjesztette 
föl Bugyi főjegyző az alispáni hivatalhoz. 
Mint jellemző körülményt emiitjük meg, 
hogy Bugyi főjegyző a felebbezéseket nem a 
hivatalos eljárásnak megfelelően a városi 
kiadó utján terjesztette föl a megyéhez, ha-
nem önmaga - titokban — vitte föl az 
alispánhoz. Bugyi Antal főjegyzőnek már 
természetévé váll, hogy a városház ügyben 
beadott felebbezéseket titokban — sajá tke-
zűleg — juttatja el a megyéhez. A tavalyi 
251 szániu közgyűlési határozat ellen bea-
dott felebbezéseket is suba alalt, a polgár-
mesteri kiadó megkerülésével, sajátkezűleg 
vitte föl Dr. Cicalricis Lajos alispánhoz. 
Hogy mire jó ez a titkolódzás — nem tud-
juk, de hogy a főjegyző nem hiaba cselek-
szik igy, azt sejteni lehet. 

Kossuth a szentesi iparért . 
Kossuth Ferenc kereskedelmi miniszter is-
mét szép tanújelét adta annak, hogy a szen-
tesi ipar előrehuladását szivén viseli és lehe-
tőségig állami támogatásban lészesiti a tö-
rekvő iparosokat. Eddig több helybeli ipa-
rosnak engedett ál különböző gépeket, a 
melyeket nem lellek volna képesek besze-
rezni. Legutóbb Montulion Sándor mű szövőt 
tüntette ki a kereskedelmi miniszter, két 
rendbeli gépet engedményeseit ennek a tö-
rekvő helybeli iparosnak Az adományról a 
napokban értesítette a szegedi kereskedelmi 
és iparkamara Montalion Sándor műszövőt. 
A gépek mihamarább meg fognak érkezni 
Szentesre. A helybeli közönségnek tehát 
módjában lesz, hogy a linóm szövőiparhoz 
tartozó cikkeket, itthon előnyös árért sze-
rezze be. A ki lelszelös, finom, kiváló jó 
minőségű szövő ipari cikkeket akar besze-
rezni, azt megkaphatja Montalion Sándornál 
jutányos árért, nem muszáj a szentesi pénzt 
bécsi rongyért kidobni. 

Az állami alkalmazottak özvegyei-
nek nyugdija. A közigazgatási bíróság álta-
lános közigazgatási osztályából nagyfontos-
ságú és ezreket érintő, elvi jelelenlőségű dönt 
vény került ki legutóbb. A döntés azon ál-
lami hivatalnokok és egyéb alkalmazottak 
özvegyeit érdekli, akiknek férje a követelt 
tiz szolgálati év betöltése előtt halt meg. 
Ezeknek az özvegyeknek száma közel jár 
sőt tán meg is haladja a/ egész országban a 
húszezret. E dig férjük szolgálati ideje révén 
az ily özvegyek csak végkielégítést kaptak, 
nyugdijai nem. Ezentúl ők is nyugdíjjogo-
sultuk lesznek, meri a közigazgatási birósáu 
mosl emlilell döntvényében kimondotta, 
hogy mindazon állami alkalmazott után is 
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aki legalább öt évet szolgált, az özvegy nyug-
díjra jogosult, nem mint eddigelé, csak egy-
szersmindenkori végkielégítésre. 

— Vasúti kedvezmény a diákoknak* 
Fölösleges volna hosszasan fejtegetni, mily 
nagy paedagógiai jelentősége van az iffusági 
tanulmányutaknak. Apponyi Albert gróf köz-
oktatásügyi miniszter épen ezérl minden 
módon iparkodik megkönnyíteni az ifjúsági 
laiiulmányutakat. Most a közoktatásügyi kor-
mány közbelépésére Kossuth Ferenc keres-
kedelemügyi miniszter nagyjelentőségű vasúti 
kedvezménynyel könnyíti meg az iljusági 
tanulmányutakat. Minden iskolai csoportos 
utazásnál a diákok eddig a személyvonato-
kon az igazgató igazolványára féláru nie-
nctjegyet kaptak, ezután azonban még ahol 
nagy távolságokról van szó a diakok részére 
a gyorsvonatokhoz is 111 osztályú kocsikat 
kapcsolnak és ezeken is féláru jeggyel utaz-
hatnak a tanulok. Ezenkívül minden tiz diák 
után egy szegény sorsú diák teljesen ingyen 
vasúti jegyet kap. Ezt az újítást bizonyára 
a legnagyobb örömmel veszik tudomásul a 
szülők, tanulók és a tanárok is. 

— A kaució. Ismeretes, hogy a Delelő 
ésárda mögé tervezett gazdasagi udvar épí-
tését Bene István vállalta el s az építés biz-
tosítására kauciót lelt le a közpénztárnál. 
Változott viszonyok minit a gazdasági udvar 
nem fog felépíttetni és éppen ezért Bene 
István kauciója visszautalásai kéri a tanácstól 
Bene István kérelme jogos és azt a tanács 
bizonyosan teljesíteni is fogja. 

— Haj t ják az adót . A városi adóhiva-
tal szigorú utasítást kapott felülről az adó-
hátralékok gyors behajtása iránt. Farkas 
Mihály adóügyi tanácsnok minden követ meg 
mozdít' hogy az utasításnak eleget tegyen. 
Mindent elkövet csakhogy megkedveltesse a 
polgárokkal a hátralékok lefizetéséi, vagy 
részbeni törlesztéséi. A ki nem lizet, annak 
nap-nap után a nyakára küldi az adóvégre-
hajtókat. 

Egy felsőpárti asszonynénénknél is több-
ször megfordultak az utóbbi időben a vég-
rehajlók, mert sehogysein akart törleszteni. 
A nénike végre is megunta a végrehajtók 
gyakori latogatasat, egy kis pénzt vett ma-
gához és imígy allilolt be az adóügyi tanács-
nokhoz : 

Eljöttem már édes tekintetes tanácsnok 
ur, hogy valamit törlesszek az a dómból. Meg-
untam mar a végrehajtók látogatását. Ne 
tessék őket hamar jaban hozzám küldeni, 
mert mindig vérzavarodást kapok, ha azok 
a nagy csizmások a küszöbömet átlépik. 

Jaj édes lelkem néném asszony, de egy 
fajta betegségben szenvedünk ! - szólt a ta-
nácsnok. — Engem is a vérzavarodas hánt 
örökösen, mert magok sose akarnak adót 
fizetni! . . . 

Főorvosi vizsgálat. Dr László Vil-
mos városi főorvos a napokban a lelsőpárli 
iskoláknál ejtette meg a szokásos orvosi 
vizsgálatot. A lőorvosnak különösen az ár-
nyékszékek elhanyagolt allapota ellen van 
kifogasa. A halóság fel fogj;, hívni az iskola 
lenlarto hatoságokat, hogy a/ árnyékszékek 
tisztántartására nagyobb Ügyeimet fordítson • 

Felolvasás a ref. körben. A refor-
mátus kör vasárnap délután tartotta meg 
ebben a szezonban a harmadik felolvasási 
diszes közönség jelenlétében. Először Kovács 
Fái gyinnásiiimi torna lanár ült a felolvasó 
asztalhoz és érdekes lelolvasast tartott a 
"»ni társadalmi ferdeségckról. A közönség 
elénk érdeklődéssel kisérte a felolvasást, 
melynek végeztével megtapsolta Kovács Fal 
hínárt. I tánna I utó Erzsike kisasszony sza-
valt el nagy halassal, kél költeményt. A kö-
zönség zajosan megtapsolta a kisasszonyt 
beusőségteljes szavalataérl. Végezetül Kocsis 
.1 ános ref. segédlelkész le,e/le be a mull 
vásárnap megke/delt felolvasásai. A nagy 
alapossággá! inegii I történél.,ti tanulmány 
nagyon telszelt a hallgatosagnuk. 
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— Ellopott suba. Debreceni Kiss Dá-
niel kocsist nagy kár érte a napokban, va-
lami ismeretlen jómadár ellopla gazdája Dr. 
Vecseri Sándor ügyvéd istállójából a subá-
ját. A lopásról jelentési telt a rendőrségen. 
A nyomozás megindult. 

Nagy veszedelem a dorozsmai isko-
lában. A dorosmai központi elemi iskolában 
nagy veszedelem volt kedden délelőtt í> óra 
tájban. A mikor ugyanis az előadás javában 
folyt, első emeleten a menyezel malterja 
leszakadt s az apró gyermekek fejére esett. 
A súlyos malter darabok több gyermeket 
megsebesítenek. Szerencsére a sebesülések 
nem súlyos természetűek, és igy aligha lesz 
az apró növendékeknek komolyabb bajuk 
Megemlítjük, hogy a dorosmai iskola, mely-
ről szó van, régóta rozoga állapotban vau 
Ezt tudja az elöljáróság is, és az iskola ujja 
építése véget több ízben előterjesztést tett 
illetékes helyeken. Az előterjesztéseknek azon-
ban nem lett meg a kívánt eredménye, a 
veszedelmes iskolábau keddig folyt a tanítás. 
Most már nyilván belátják illetéke, helyen 
is, hogy az iskola építést tovább halogatni 
nem leliet. Megjegyezzük, hogy a szeren-
csétlenség megtörténte ulan az iskolát nyom-
ban bezáratta a halósag. A rozoga iskolából 
kirekesztett gyerekek egyelőre az ovodáhan 
tanulnak. 

— Csendháborítás. Liba Horváth László 
vasárnap abban találta gyönyörűségét, hogy 
beverte özvegy Gombos Györgyné házának 
utcai ablaküveg V|. A csendháborító ember 
ellen Gombosné megtette a bűnvádi felje-
lentést. Liba Horváth nemcsak a rakoncát-
lansagból okozott kart fogja megtéríteni, de 
ezenfelül meg is büntetik csendháhirilás 
miatt. 

— Meglopott cseléd, Siprikó Zsuzsanna 
cselédleány panaszt emelt a rendőrségen, 
hogy folyó hó 23-ikán a Petőfi szállodában 
lévő lakasáról ismeretlen tettes pénztárcáját 
ellopta. A tárcában 3 korona, egy fehér kövű 
arany- és egy kék kövő ezüst gyűrű volt. 
A rendőrség a nyomozást megindította. 

Vásár Dorozstuán. Kiskundorozsma 
községben a téli országos vasár december 
ö-án tartalik meg, melyre vészmentes hely-
ről mindenféle jószág felhajtható. 

„Sirolin Roche„ a creosotgyógyke-
zelésnek teljesen uj utat nyitott, mivel ugvan 
uiaga is creosot-preparatum, de teljese i mé-
regmentes és kellemes izü. Tüdő- és gége-
tuhcrculosusual tehát legjobban ajánlható 
Az orvosok egybehangzóan nyilatkoznak 
annak kiváló jo hatásáról ezen súlyos beteg-
ségek ellen. »Sirolin-Hoehe« minden gyógy-
szertárban kapható. 

— Nyilvános számolás és köszönet 
a szentesi Heformalus Kör 1908 évi október 
31-én délben tartott szeretetvendégség alkal-
mából kapott bevételek és kiadásokról. A kis 
leányok gyűjtéséből bevétel volt 283 k. 28 f 
Ezen kívül szórványosán — az ebéd után, 
este a táncmulatságkor és külön adakozasból 
begyült % k. 23 I. Ebédből begyült 200 k. 
összesen 030 k. .">1 f. kiadás összesen — ebéd-
hez való beszerzések, zene, világítás, naps/.a-
uiosoknuk stb. 252 k. Iki f. maradvány 387 k. 
45 f mely is a Kor pénztárának atszamol-
lalolt. Adakozni szívesek voltak és pedig 
készpénzzel Szeder Ferenc János és Zsoldos 
Elek urak egyenként 20 k id Hu/s Molnár 
Sándor 15 k. Szeder Jánosné úrnő 10 k 
Kiss Zsigmoudné unió, Lábos Endre és ifjú 
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Rúzs Molnár Sándor urak egyenként 0 k. 
özv. Podhradszky Ferencné, özv. Sebessy 
Józsefné, Mátétfy Lászlóné, Csúcs Antalné, 
Déló Nagy Kálm ánné, Herényi Lászlóné, 
Varga Ignácné úrnők, Fekete Márton, Pirily 
Mátyás, Szatlunáry Ede, Huzs Molnár Ferenc 
urak egyenként 5 k. Csúcs Károlyné, Huzi 
Józsefné, dr. Csathó Zsigmoudné, Joó Ká-
rolyné úrnők, Szürszabó Nagy Imre, Sarkady 
Nagy Ferenc, Klein Árpád és Dobovszky Jó-
zsef, urak egyenként 4 k. Tóth Károlyné, 
dr. Tasnády Anlalné, Halogli Jánosné, dr. 
Eisler Soniané. dr. Szatlunáry Mihályné úr-
nők és K. Fülöp Vilmos, Vecseri István, 
Lakos József urak, nemkülönben Krisló 
Nagy Itnréné és Széli Juliánná úrnők egyen-
ként 3 k. Szalay Islvánné, N. N. Veczey Bé-
láné, Vida Lajosné, Kanász Nagy Istvánné 
özv. Szépe Hálintné, özv. Kövér Hálintné, 
.lakó Etelka, Nagy Ferencné, özv. Hátik Sán-
dorné, Sajó György, dr. Nagy Sándorné, 
Gellén Jánosné, Tóth Miklósné, Honcos Mik-
tósné, Kocsis János, Nagy Sándorné, Horváth 
Istvánné, dr. Mátélíy Pálné, özv. Mikec lm-
réné, 1). Varga Ferenc, Juhász Ferenc, Ve-
csery Imre, Vajda Istvánné, özv. Vajda lá-
nosné, Lakos liuréné, dr. Füsti Molnár Sán-
dorné, Szépe Antal, Vajda Hálintné, Soós 
Antalné, II. Szabó Jauosné, özv. Círjak Já-
nosné, Szeder Ferencné, Kréter Gyula, Papp 
Héláné, Csillag Lakos Istvánné, Szatlunáry 
Lajosné, Kanász Nagy Vilma, Vajda Antalné, 
Szatlunáry Károlyné, Kanász Nagy Sándor, 
Simon Ede, özv. Onody Lajosné, önody 
Gézané. Derzsi Kovács Ferencné, P. Halogli 
Mihály, Dózsa Elekué, Komarom) Lajosné, 
Herceli Dánielné, Takács János, Papp Istvánné, 
Varga Józsefné. (iunszt Sándor, Harllia Sán-
dorné, özv. Zsoldos Jánosné, Vecseri Jauosné, 
Vecseri Lajosné, Gaál Sándorné, özv. Csúcs 
Sándorné. Gálfy Sándor, Török Imréué, 1). 
Varga Ferenc, özv. Tóth Jánosné, özv. Staui-
nier Lászlóné, Papp Lászlóné, Horváth Je-
nöné, Grajcs Ferenc, Koinendát János, Cserna 
Jánosné, Dobos Mihály, özv Gonda Lászlóné, 
Pap Lajosné igazgatónő, Orosz János, Harllia 
János, Füsti Ferenc, Hofi'maiiu Jakab, ozv. 
Dobos Ferencné urak és úrnők 2 k. dr. 
Mikecz Ödön, N. N. Koncz Itnréné, özv. K. 
Szabó Hálintné, Kálmán Gergelyne, özv. Hazsó 
Istvánné, Horbás Sándorné, Schleier Istvánné 
Kotvics Lajos, Harttia Sándor, Sarkady Mi-
hályné, Sebessy Ferencné, Varga Héniámiiiné, 
Szánlhó Jánosné, Horbély Lajosné, N. N. 
úrnők és urak fejenként 1 k. Zsoldos Antalné 
urnő 1 k. 00 f. N. N. 20 fii. N. N. 16 fii. N. N. 
10 fii. \ . Y. 20 ültért adományoztak. Viszont 
élelmiszer: jelesül malac, pulyka, egyébb 
aprójószag, rétes, tészták, turoslepény, sult 
tészták, gyümölcs, befőttek, bor stb. adomá-
nyaikkal következő úrnők voltak kegyesek 
szeretetveudégségünknek sikerét biztosítani, 
és pedig Farkas Ferencné 2 darab jérce, dr. 
Lakos lmréné 1 malac, 1 pulyka, 2 kenyér, 
Kovács .lózsejné 2 tyúk, Erdőhali Nagy Ja-
uosné 2 tyúk, Papp Lászlóné 2 tyúk, Füsti 
Molnár Jauosné 2 kappan, 1 kosár gyümölcs, 
Herényi Jánosné 2 tyúk, Futó Zoltanné 1 
kappan, Vecseri Lajosné 4 tyúk, Dogeí Sán-
dorné 4 tyúk 1 kosár alma, Lakos Hálintné, 
2 tyúk, Dunás Sándorné 2 tyúk. Szabó Mi-
hályné I kacsa, Prunkel Jánosné 1 kappan, 
1 tál rétes, Mees Halogli Sándorné 2 tyúk, 
Kiss Sámuelné 1 malac, 1 tyúk, Dobosi Dá-
vidné tyúk, 1 tepszi lepény, Szűcs Jánosné 
10 üveg befőtt, Székely Mihályné 2 lyuk, 
Erdőhall Nagy Ferenc 2 tyúk, Kulas Jánosné 
l kappan, 1 tyúk, Farkas Antalné 2 tyúk, 
Vajda Istvánné 2 tyúk, Füsti Molnár «sán-

dorné 2 jérce, özv. Kornó Józsefné 1 pulyka, 
1 kosár alma, Mecs Halogli Ferencué 2 tyúk, 
Pázmány Zsigmoudné 1 torta, 1 nagy üveg 
befőtt, Dr. Albertényi Adolfné 2 csirke, dr. 
Mátéffy Ferencné 2 tálca gyümölcs, 1 tál 
befőtt, Huzs Molnár Sándorné 2 csirke, Zsol-
dos Ferencué 2 pulyka, Nóvák Istvánné 2 
csirke, özv. Hartha Andrásné 2 üveg befőtt 
1 kosár szőlő, Sima Lászlóné 1 malac, Hon-
cos Miklósné 1 kenyér, 3 üveg befőtt, Nagy 
lmréné lelkész özvegye 2 malac, Szilágyi 
Károlyné 0 üveg befőtt, Kutas Jánosné 1 pár 
kappan, zöldség, Nagy Ferencné 1 tálca 
gyümölcs, 2 tál tészta, Soós Pálné 2 pulyka, 
Varga Ferencné 1 tál cékla, 2 üveg 
káposzta, Dobosi Dávid 1 tál sütemény, 
Király Lászlóné 1 kenyér, Hurián Lajosné 1 
tálca gyümölcs, Szabó Lajosné tanitóné 1 
tálca gyümölcs, 1 torta, Zsoldos Ferencné 1 
tálca gyümölcs, 1 tál befőtt, Zolnay Károly 
1 tálca gyümölcs, Papp Lajosné igazgatónő 
1 kenyér, Halász Sz Lajosné 1 tál sütemény 
Ausländer Sándor 6 üveg sör, Molnár Sán-
dorné 1 tálca gyümölcs, Hokor Lajosné i 
kosár szőlő, Bóné Antalné 1 torta, Antal 
Endréné 1 torta, Gellén Jáftoyné I torta Ge-
rőcz Lajosné I tálca sütemény, Mátéffy Ma-
riska 1 tálca gyümölcs, Varga Héláné 1 torta 
Vecsery Miklósné 1 torta, Cserna Jánosné 1 
torta, Mészáros Gyulané 1 torta, Stammer 
Héláné 1 torta, Kristó Nagy Antalné 2 tál 
rétes, Siprikó Sándorné 1 tepszi lepény, Né-
met Jánosné 1 tálca gyümölcs, Csúcs Lajos 

: 20 üveg bor, Bolyó Margit 1 tálca gvúmölcs 
Halász Sz. Jánosné 1 tálca gyümölcs, Tabajdy 
Józsefné 2 tál pogácsa, dr Sinóros Sz Sán-
dorné 1 malac, 1 tal saláta. Vir; gos Tóth 
Sándorné 4 üveg befftt , 1 tepszi rétes, Gsu-
ray Mihályné 1 talca gyümölcs, Papp Antalné 
1 tál sütemény, tal gyümölcs, Farkas Ká-
rolyné 1 tal rétes. Kovács Sándor kereskedő 
5 üveg Agnesviz, Csuray Ferencné 1 tálca 
sütemény. Vajda Hálintné 1 kosár alma, Je-
lenti Sándorné 4 tál rétes, Polgár Antalné egy 
tal rétes, Czirjak Istvánné 3 tepszi lepény, Kaló 
Gyulané 1 tat rétes 1 tal befőtt, if j Huzs Molnár 
Sándorné 2 tál lepény, id Jelenlí Sándor 4 tal ré-
tes, Pázmány Gézané 1 tepszi lepény, Szenierey 
Zsigmoudné 2 tepszi lepény, Dögei Sándorné 5 
kilogram liszt 30 tojás, Mecs Halogli Sán-
dorné 30 tojás. Az ebéd kifőzéséhen és a fel-
szolgálás körüli felügyeletnél szorgalmatos-
kodtak és segédkeztek a következő úrnők : 
Papp Lajosné, Joó Károlyné, dr Lakos 
lmréné Dögei bandorné, Kutas Jánosné, 
Bonczos Miklósné, Szilagyi Katalyné, Gel-
lén Jánosné, Siprikó Sándorné, Futó Zol-
tánné és Papp Einila úrhölgyek. A sze-
retetvendégség kegyes adományainak gyűj-
tésében, az ebédnél felszolgálásban á 
a kóvelkező kisleányok működlek közre : 
Irulo Erzsike, Bonczos Irén. Gellén Juliska 
Tasnády Martha, Szabó Joláiika, Szabó Ilonka 
Kovács Tóth Mariska és Erzsike, Füsti Mol-
nár Klara, Tóth Erzsike, Mecs Halogh Maca 
Mecs Balogh Jusztika, ' Csuray Mariska Csu-
ray Esztike, Ba/só Esztike, Kiss Margit, Czir-
jak Teruska, Farkas Emília es Vilma, Szúcs 
Gizella, Csúcs Esztike, Kutas Erzsike, Papp 
Jolanka, Dobosi Karolina és Lakos Teruska 
kisasszonyok. A szeretelvendégség kedves és 
felejthetetlen emléket hagyott minduyájónk-
uak lelkületében családias jellege, közvetlen-
sége, a rokonszenv kölcsönös megnyilatko-
zása és mindezeknek összhatásaképen élénk, 
azonban előkelő, nemesen egyszerű, azon-
ban müveit és mindenek fölött őszinte han-
gulattal teljes lefolyása által, és ez a társa-
dalmunkban nem gyakori siker kegyes ada-

sirolin 
•meli az étvágyat ts a testsúly». nieRsrOnleU a 
" kf>h<Sg£st, vál.ulékot. éjipl' iiadást * 

Tüdőbetegségek, hurulok, szamár-
köhögés, skrofuiozis, influenza 

elien uimtaian tanár és orvos Utal naponta ajánlva 

MuiMofy értéktelen utániatokat Is kínálnak, kérjen 
„Hoch*" « r a d a t l o s o m a f o l á a t . 
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Kaptató orvosi rendeletre a Ryófysicrlárafcbaa 
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kozóink bőkezűségének, úrnőink és kisasz-
szonyaink a szives fáradozásának és kedves 
vendégeink, úrnőink barátságszereletenek 
tulajdonitható, miért is a végrehajtó bizott-
ság a nyilvánosság előtt hálás köszönetét 
nyilvánítja és azon őszinte kijelentést teszi, 
hogy ily ünnepélynek megismétlése valósá-
gos áldásként hat széttagolt társadalmunkra 
és a ki ezt a szakadozottságot hasonló mó-
don igyekszik kiküszöbölni, az nemcsak a 
református hitsorsosainknak, hanem egyálta-
lában a polgáriasodasnak tesz jelentékeny 
szolgálatokat. Kiváló tisztelettel Szentesen 
1908 november 19-én. A rendezőség. 

— Megszűnt jószágbetegség, üsanyte-
lekről irják, hogy ott a sertés orbanc beteg-
ség megszűnt, a hatóság tehát a zárlatot 
feloldotta. 

— Illemhely a piacon. A költségvetés 
tárgyalásakor Gálfy Sándor indítványt tett 
az iránt, hogy a tyukpiactéren mielőbb egy 
illemhelyet állítson föl a város Gálfy indít-
ványát Balogh János indokólta meg és az-
zal toldotta meg, hogy illemhely necsak a 
tyukpiacon, de a belső piacon is létesíttessék 
A képviselőtestület magáévá tette az indít-
ványt és útasitotta a városi tanácsot, hogy 
az illemhelyek felállitasa iránt mielőbb te-
gyen a közgyűléshez javaslatot. Ha a tanács 
rá nem felejt a közgyűlés határozatára, ak-
kor az illemhely a jövő évben ellog ké-
szülni. 

— Körmöczbánya kérése. Körmöczbá-
nya város polgármestere megkeresést intézett 
Szentes városhoz, hogy a városi szervezési 
szabályrendelet egy példányát — tanulmányo 
zás végett — küldje meg. A polgármester a 
megkeresésnek bizonyára igyekszik eleget 
tenni. 

— Az ág. ev. egyhgz megbízottja. Az 
alispán arról értesíti a várost, hogy a szen-
tesi ág. ev. egyház virilis jogát a jövő év-
ben Mátéfly Ferencz gazdálkodóra ruházta. 

— Adomány a népkönyvtárnak. A köz 
oktatásügyi kormány rendelete folytán a 
muzeumok és könyvtarak országos tanácsa 
ismételten több szépirodalmi tartalmú köny-
vet küldött a helybeli népkönyvtár részére. A 
közoktatásügyi kormány adományát bizo-
nyára szives örömest veszik tudomásul azok, 
a kik a népkönyvtárat igénybe szoktak venni. 
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A közönség által már ismeri 

kitűnő erdélyi faj alma, mely 
eddig a Hoffmann és Pollák Géza 
urak között levő helyiségben volt 
kapható, egy hét óta Széli hentes 
és a Gémes-féle kenyeres bolt 
között levő helyiségben kapható 
jutányos árban. 

Egy 14-15 éves ílut tanulóul fel vesz 

Sima Andor villamfelszerelési vállalkozó. 

Eladó 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 műú t mentén a várostol 5 —ti 
k i lóméter távolságra, legkiválóbb laj- : 
szóllóvel és gyümölcsfákkal berende- ! 
lett 10 ka t . ho ld 

c— 

5 1 n fl fl N D O 

műszaki vá l la lkozó . 1 

S Z E N T E S = 
I. k. Báró Harucktr u. 1. sz. Nagy Ferenc ház 

Elvállal : villamostelep berendezé-
seket, vezeték szereléseket, javítá-
sokat, csengő berendezéseket és 
javításokat; ártézi kutak furáaát, 
vízvezeték, fürdő szoba berende-
zéseket, vízvezeték javításokat, sze-
8 reléseket. 

A végzett munkálatok helyességé-
ért, szakszerű elkészítéséért szavatol. 

jjgj*-Jutányos olcsóáraK. 
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**tl- T E R M O S Z O Ú Ö T K L E P : I : : Í : 
a szükséges épületekkel és minden 
hozzá tar tozó szüretelő edényekkel u. 1 

m. hordók, kádak, pe rmetező és szőlő-
zuzó gépek, put tonok, kosarakkal egviill, 
igen kedvező f ize tés i fe l tó te lek melleit 
e l a d ó . — Értekezni lehet e lap kiadó-
hivatalában. 

Közgazdaság. 
Piac i á r a k : 

Buza mmja 11 frt. 50 - 8 0 kr. 
Árpa mmja 8 frt. 
Zab mmja 7 frt. 50 - 80 kr. 
O Kukorica mmja 8 frt. 50—80 kr 
Uj „ mmja 7 frt. 20 (»0 kr. 
Csöves „ mmja 5 frt. 20 '*0 kr. 
lleremag mmja. 15—55 frt.-íg. 
Sertés kilója 54 55 kr. 
Szalonna 75 kr. 

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

í C l a d ó d i o . 

Győri Sándor vendéglősnél kitűnő fajta 
aradi dio van eladó. 

V i r á g o k 

disznövéuyek, szobafenyők, tuják, pálmák 
stb. dus választékban jutányosán kaphatók 

Tóbiás Károly 
városi főkertészuél. 

Lakodalmi meghívókat 

és eljegyzési tudósításo-

kat a legszebb és legizlé-

sesebb kivitelben jutányos 

árakért készit lapunk ki-

adóhivatala 1 M WM 

V a j d a B á l i n t ( J t ó d a 
Könyvnyomdája S z e n t e s e n . 

Kossuth- tér Re| . bé rház . 

1 4 ¡ a d ó s w A í h i U 

gv csinosan butorzott szoba azonnal kiadó. 
Gm a kiadóhivatalban 

ad. 13457/1907. 

I lirdetmény. 
Szentes páros tulajdonát képező épü-

lelek lü I ár elleni biztosítása a jövő évi 
jai.U'r 24-én lejárván, azoknak 10 »vre 
n-cndd biztosítását a városi tanács elren-
delte 

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

A tűzkár ellen biztosítandó tár;-vak 
jegyzéke, illetve leírása a számvevői hiva-
talban betekinthető és lemásolható. 

A v á r o s i t a n á c s . 

Eladó vendéglő. 
Közel a piaciérhez 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. 

I l i n l H t W k H 
a l < k s ; J i i l á i i y o * u l » h 

á r é r i i e « z f e l a 

. . S x e i i l e s i L a i | > " 
l i i a d ó l u i a l a l a 

e i « r e f . 

I i é r l i á z . 
Nyomatott Vajda Hálw.t utódáról Szintes l<H)b 




