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¿gyes példányok kaphatók 
Lapunk könyvnyomdájában 

valamint lapkihordóinknál 
kiknél lapunk előfizetésre is 

megrendelhető. 

Megjelenik hetenkint kétszer: 

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

Telefon szám : 
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Felelős szerkesztő : 
G À L F Y S Á N D O R 

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

Az adóreform. 
Vasárnap virradóra egy kellemes meg-

lepetés érte a főváros kereskedő közönségét. 
Estefelé már a vidék is megtudta, s hét-
főig már az ország legtávolibb zugolyáig 
elterjedt a megnyugvás és öröm érzése. 
Aggódók homlokán elsimult a ránc, ké-
telkedők elhallgatlak. Hogyne, mikor meg-
szólalt az adóreform ügyében egy »mér-
tékadó személy«. Egy illetékes, talán a 
legilletékesebb egyén hallat ta szavát a 
N. F. J. hasábjain. S mit mondott amaz 
illetékes személyiség ? Előkotort egy csi-
nos, bár régi teóriát, megtisztogatta és 
kedvenc csemetéjének, az u j adóreform-
nak vállára illesztette. Mondhatom, gyö-
nyörűen fest benne ! 

Arról van szó, hogy annak idéjén az 
adóreform-javasl ilok beterjesztésénél a ke-
reskedelem és ipar szószólói erősen mél-
tat lankodtak igazságtalanul súlyos megter-
h e l t e s s ü k miatt. Panaszkodtak külön, az-
tán gyűlésre gyülekeztek, s olt együtt 
folytatták tovább a panaszkodásl . Csinál-
lak közös memorandumokat , e laborátumo-
kat, szakszerűen és szivhezszólón. El-
mondták, hogy ezzel az adóreformmal 
befellegzett az ország ipari és kereskedelmi 
haladásának. Annyiszor ismételték ezt, 
hogy a kő is meglágyult volna panaszukra. 
A pénzügyminiszter szive pedig nincsen 
kőből. Segitteti hát, — miként ama 
fent idézett cikkből olvassuk, — segített 
gyökeresen a kereskedők baján. 

A segítésnek ugyan lett volna több 

módja i s : leszállíthatta volna a javaslat 
szerzője pl. a kereseti adó kulcsát az 
osztrák mértékig. A pénzügyminiszter azon-
ban ezt a módot nem választotta. Csak 
hadd vegye fel a versenyt az osztrákkal 
szemben gyámoltalan iparunk és keres-
kedelmünk jóval magasabb adóteherrel. Ö 
jobb megoldáit keresett. 

Mellőzhette volna Wekerle a lakbérre 
alapított minimális tételek fokozását is, 
avagy a jutalmak éz utazási általányok 
súlyos adóterhét. Egyszerűbbé és humá-
nusabbá tehette volna az adókivetésnél 
követendő eljárást. Azt az inkviiiciót is, 
amelyet a reform tervez, kiirthatta volna 
Wekerle. 

A pénzintézeteknek is sok-sok sérelme 
várt orvoslásra, azonban ezek a hatásos 

' • i 
megoldási módok inind nem tetszettek a 
pénzügyminiszter urnák. Másképpen, radi-
kálisabban akarta ő boldoggá tenni az 
ipart és a kereskedelmet. Meg kell adnunk, 
a megoldás igazán oly egyszerű, mint a 
Kolumbusz tojása. A kormány ugy 
segít az iparon és a kereskedelmen, hogy 
— a leszállított f ö l d a d H felfelé kontin-
gentálja. Vagyis meghatározza azt a maxi-
mumot, amelynél többet nem szabad be-
szedni a földbirtokosoktól. Ha mégis több 
földadó folynék b e : akkor újra lejebb 
szállítja ennek az adónak a kulcsát. 

Ebben a rendelkezésben mindenki egy 
u jabb — immár eléggé megszokott kedve-
zést lát a birtokos — osztály javára. Nem 
ugy Wekerle. A fent idézett cikk megvi-
gasztalja a kereskedőket, hogy »annál a 
kölcsönhatásnál fogva, amelyet az egyes 

társadalmi osztályok egymásra gyakorol-
nak az egyik osztálynak nyúj tot t könnyí-
tések közvetve a többi osztályoknak is 
előnyére szolgálnak.« íme itt van a meg-
lepetés, az a jándék, a kárpótlás az ország 
kereskedői osztályai számára. 

Tessék ezt a formulát jól megérteni. 
A kereskedelem a panaszok a sérelmek 
özönével fordult az érdeke^ mélyen sértő 
r e fo r^^mű ellen s k imutat ta , mily igazság-

:4aian jpi egyes egyenes adóknak egy ka-
lap aíá foglalása, a kereseti és jövedelmi 
adó magas összegben felvett minimum — 
kontingentálása, a páratlanul vexator ius 
adókivetési rendszer. 

Utalt ezzel szemben a földbirtok 
helyzetére, arra, hogy a reform a főid-
jövedelemmel szemben egyáltalán nem 
helyezkedik fitogtatott adómorál álláspont-
jára, hanem változatlanul megmarad az 
elavult és hazug adókataszter alapján. 

Minderre az a válasz, hogy Velcerle a 
földbirtokosoknak ujabb koncessiókat ad, 
mert ez az előny »kölcsönhatást fog gya-
korolni a többi társadalmi osztályok hely-
zetére. is.« .Ezzel a logikával egyszerflen 
adómentessé lehetett volna tenni a hitbi-
zományokat és az ezer holdon felüli föld-
birtokukat. Hiszen világos dologi Ha a 
la t i fundiumnak nem kell adót fizetni, ak-
kor nagyobb az ő vásárló képessége. Töb-
bet vesz a boltban, több nyereségre ad 
módot a kereskedőnek, tehát a kereskedő 
könnyebben megfizetheti a maga adóját . 

A magyar kereskedők készséggel el-
fogadják a kölcsönhatás teóriáját, ha előbb 
a tisztelt agrárinsok magukon kezdik az 

A jmrm LAP- TÁRCÁJA. 
Az első bál 

Irta Váradl Antal. 
— Rgy agglegény memoirjaiból.— 

Emlékeznek-e önök azon estére, melyen 
legelőször léplék at a színház küszöbét ' 

Én emlékszem. Még gyermek voltam; 
anyám valami különösen ünnepélyes alkal-
matosságból megengedte, hogy azon este a 
színházba mehessek. Szerény kis vidéki vá-
ros színháza volt, az igaz szőnyegeknek, 
különös diszlel- vagy előfüggönynek, díszes 
páholyoknak vagy kényelmes zártszékeknek 
Ilire seui volt benne, petróleummal volt ki-
világítva, kortináján vulami alpesi vidék ékes-
kedett Még valamelyik nagy i| am idejében 
festhették. 

A zenekarból pedig éppenséggel deré-
kig kilátszott a nagybőgő, s a sugólyuk is 
mozgott, ugyanannyira, hogy hajlandó vol-
tam valami jól megtermett csigabigának nézni 
s csak azt lestem, hogy mikor nyújtja ki a 
szarvát ' — És mindezek dacára mégis ezen 
színház emléke maradi meg emlékezetemben 
a legköltőibb vonásokkal vésve, mert ez volt 
az első, a melybe lábamat tettem Azóta meg-
jár tam a művelt világ legfényesebb városait, 
megbámultam az aranyos márványpalotákat, 
amelyekre hamarjában rá sem meri fogni 

mégis csak arra a kis vidéki színházra gon-
dolok legörömestebb, a melyben annyi jó 
estét töltöttem! 

Minő csodálatos érzés is volt az: Egy 
hemzsegő publikum, a milyet még soha éle-
temben nem láttam, pláne a fejők tetején 
nézve óket — mert megjegyzendő : a galle-
riáról bámultam lefelé — a mint glédában | 
ülnek egymás mellett. Némelyik feláll, vala- j 
mit illeszt az orrára, feketét vagy fehéret, | 
srófolja idestova, megfordul, megint leül. 

Mit akarhat vele ? 
Köröskörül nagy, félkörű nyílások van- j 

nak. Azok megnépesülnek, mint mikor az | 
ürgék szép tavaszi napokon a lyukaik szá- j 
ja Int ülnek sütkérezni. Visszaemlékeztem a i 
pusztára meg az ürgékre. Ott jobb voll. Nem , 
volt olyan meleg, meg nem is szorították az j 
embert olyan nagyon. 

Meg az az átkozott ünnepélyes hangulat, 
ami még jobban bántott! Mindenki vár va-
lamit. Vájjon mit ' Az Alpes emelkedett. Egy 
jukat vettem rajta észre, azon kidugta valaki 
az ujját. Csengettek. No, mi lesz most! A 
zenészek helyeikre ültek s elhúztak egyet a 
nemzeti színház régi nyitványai közül. Már 
akkor is szörnyen el voltak csépelve. 
Azután még félelmetesebb csend állott be. 

No mosl! 
Mint mikor a nagy ágyút készülnek el-

sütni, oly félelemmel vártam, hogy mi fog 

történni a második csengetés után? Az Alpes 
emelkedett. Deszkapadló tűnt elő, majd két 
láb, megint két láb, — emberek, falu, házak 
huszárok a kik beszéltek, jártak, keltek, da-
noltak, táncoltak, egy egészen uj világ éu 
előttem ! 

ilyennek képzelem én azt az érzést, 
mikor az ember legelőször bálba megy. Nem 
a ti a ta I leány, hanem a fiatal ember. Aman-
nak dolgait leírták már száz — meg száz-
szor. De az első bálba menő fiatal emberről 
megfeledkeztek a tárcaírók! Pedig mennyi 
megy végbe egy tiatal ember szivében, mi-
kor először bálba megy ! Sokkal több, mint 
a líatal leányéban. Ott érzi először férfinak 
magát, ott van neki először szabad válasz-
tása, hogy azt ölelhesse át, a ki épen neki 
tetszik, lia ugyan kosarat nem kap. A leány 
ugy megy a bálba, mint a lutriba szokás 
menni, hogy kijöttek-e az ő számai? Hej, 
be sokat is kell megtenni egy fiatal leány-
nak, hogy ternót csinálhasson az élet nagy 
lutriján, a melynek húzása nagyon gyakran 
a bálok parkettjén történik. 

A tiatal leány elmegy a balba, garde 
des dames-mal, feszesen befűzve, szűk cipő-
ben, kétségbeesve vigyázván szörnyű gond-
dal szerkesztett frizurajára. A fiakkerben ha-
lálos félelmeket áll ki, lia a kocsi felfordul, 
lia későre lalalnak oda érni. Ha u ruhát vé-
letlenül becsípte a kocsiajtó. Ha Uéla vagy 
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alkalmazását MM n m juf. eszébe a p w . -
ügyminislernek, hogy ha a kiresktdők és 
iparosok megadóztatását enyhili, ezzel ol-
csóbbá lesz egy sereg portékát a földmi-
velő, a gazda számára? Hja, de az más. 
A »kölcsönhatás« fogalmát azok az »ille-
tékes és legilletékesebb« Körök u^y értei 
mezik, amint némely adósok szokták: 
egyik fél adja a kölcsönt, s a másik fél 
sohasem gondol a visszaadásra Nos, a 
magyar kereskedelem nagyon szépen kö-
szöni ezt a kölcsönhatási elméletet. 

Azzal, hogy a földbirtok jövedelmé-
nek adózatlanul hagyása egy biztos adó 
alapról való lemondást jelent: mit sem 
törődik a mostani irányzat. Hogy az adó-
megtakaritott jövedelem a földbirtokos 
kezéből nem mindig a hazai ipar és ke-
reskedelem pénzszekrényébe folyik : ez sem 
aggasztja pénzügyeink vezetőségéi. Ök jót 
akarnak a kereskedelemnek s ezért leszál-
lítják a földbirtok adóját. Magyarország 
kereskedői hálásak lehetnek ezért a jó-
akaratért. 

Telekkönyv, vagy birtok-
nyilvántartói hivatal? 

Többek által hozzánk érkezett azon 
kérdésre, hogy a városi birtoknyilvántartói 
hivatal köteles-e a hozzá forduló ügyvédek-
nek és magán feleknek telekkönyvi ügyek-
ben felvilágosítást a d n i — válaszunk a követ-
kező; Törvény szerint ezen felvilágosítások 
megadására egyedül illetékes a telekkönyvi 
hivatal. Az alispáni hivatal azonban a város 
polgármesteréhez a napokban megküldött 
határozatával akkép intézkedett hogy, tekin-
tettel a szentesi telekkönyvi hivatalnál veze-
tett névmutatók elhanyagolt voltára, mely-
ben az egyes birtokosok neveit gyakran órák 
hoszáig tarló keresgélés után lehet megta-
lálni, — a nyilvántartói hivatalt kötelezte a 
telekkönyvi helyrajzi számok kiadására, mely 
hivatalnál és pedig az országban hol egye-
dül privát szorgalomból kataszteri birtok-
ivekbe a telekkönyvi helyrajzi számok is be 
vannak vezetve s a névmutatók olyan remi-
ben vannak, hogy nem kell órákat eltölteni 
a keresgéléssel. 

SZKNTKSI I'A l 

Furcsa biz ez. de közérdekből igy kel-
lett határozni az alispánnak. Azt hisszük ha 
az alispán urnák tartozna a hatáskörébe 
telekkönyvi hivatal ellenőrzése, nem volna 
módunkban azt írni, hogy ott a kezelés 
mintaszerű. 

Ez eddig meg volna, mindössze, napon-
kint csak pár órát rabol el a nyilvántartói 
hivataltól, az az intézkedés, mig a telek-
könyvi hivatal személyzete a markába nevet. 

l)e a békát csak le kellett nyelni valaki-
nek. De hogy lesz jövőre? ügy tudjuk, a 
mostani felmérés szerint készülő uj katasz-
teri birtokivekbe nem lesznek a telekkönyvi 
részlet számok bejegyezve, legalább azt hisz-
szük, hogy felmérési felügyelőség azt nem 
teszi meg. De a városnak sincs ily célokra 
pénze. 

A vadászati törvény hibája. 
A szegény ember t még az ág is 

húzza. Ezt m o n d j a a példaszó és igaza 
van. A kis földdel biró ember még ot t 
is rövidséget szenved, a hol a 200 hol-
holdon felüli b i r tok gazdája illetékte-
len hasznot huz. Ezt teszi az érvény-
ben lévő vadászat i törvény. 

A sokféle ba jok és visszaságok 
közöt t ez a törvény anvira elbuvik, 
hogy fonáksága alig tűnik fel valaki 
előtt. Már pedig, ami igazságtalan, az 
igazságtalan: tessék eltüntetni és he-
lyébe megfe le lőbbel alkotni 

Hódmezővásárhe ly város törvény-
hatósági bizottságának közgyűlésen egv 
bizottsági tag felvétel lé a vadászali tör-
vény kérdését és indítványt adot t be, 
hogy a vadászati lörvénv módosí tása 
i ránt indítson országos mozgalmai a 
törvényhatóság. 

Az eszme jó. Mert lény, hogy a 
vadászati tö rvény hibás, mer i rendel-
kezése é r te lmében önál ló vadászterüle-
tet csak legalább 200 hold te r jede lmű 
és egy tagban levő bi r tok képezhet, ha 
ennél kevesebb csak fél holdal is, 
ha nincs be l te r jes ku l tu ra r a j t a - k ö z -
vadászterüle tbe számíttat ik. 

A közvadászterületek bérbeadása-

F'eri nem lesz ott. Ha a mama görcsöket 
lalal kapni s vissza kell jönni éjfél előtt Ha 
a nagynéni otthon rosszabbul lesz s haza 
hivatják őket idejekorán. Ha nem kap tán-
cost. Ha (iusztil, aki önkénytes, épen ma ta-
lálták becsukni huszonnégyórai einzelnre 
»ohne Flcisch und Hauchtabak«, ha már el-
fogyott a táncrend, ha . . . ha . . . s mintegy 
gondolatait folytatva dobol a liakker fenek mi 
kis lábaival — siessünk ' siessünk ! 

— Mili! az istenért! . . . 
Ez a hang azután magához téríti a ki-

csikét. Egy kissé nyugodtabban vau. Hanem 
az nem tart sokáig . . . 

Couvrcz vous allez tomber maiadé . 
Ez a mama. 

Oh pas, mamám . . . ne félj ! De 
édes mama. Minek beszélsz, te velem franci-
ául, mikor tudod, hogy milyen gyenge vagyok 
benne. Meszelj inkább magyarul ! 

Tais tói! azt te nem érted Az bon 
Ion. t gy illik. — Elég szégyen, hogy magya-
rul jobban tudsz! »('.lacpic Irakk, lakk Punc-
1111111 EhhőI all a garzon báli toileltcje. Ha-
nem eddig a puuctumig még sok malheur 
érheti az embert, sőt még azontúl is, csak 
saját viselt dolgaimra kell visszaemlékeznem 
hogy egész logióját hordjam fel a szomorú-
an vig és vígan szomorú históriáknak 

Mikor teljesen készen vagy a toilette-al, 
akkor a szivarod szikrája esik az ingmelledre 

Az kiég. Kezdheted élőiről. Mikor nagy fa-
radsággal belepréselted mind a két első la-
tiadat a kclletinél fél numerussal kisebb kez-
tyűbe, akliar végig reped az egyiknek a te-
nyere. Kezdd elölről. A lakkcipőbe az iste-
nért sem tud belebújni, körültopogod a szo-
bát kilencszer. Az első emeleti lakó felküldi 
az inasát, hogy tánciskolát nyitottal-e, vagy 
duellálsz összeszidod az inast, aztau adsz 
neki borravalót, amiért menjen el valami 
közeli suszterhoz másik cipőért. Mikor azu-
tan ez az akadaly le van gzózve, akkor meg-
éreti a hvas eső, Makkért pedig nem lehel 
kapni kilenc utcában. Le vaunak foglalva 
Végre fogsz egyet. 

— A redoulba ! 
Bele lépek! a kocsis lova nyakara csap 

az. lu ki iiigaszkodik trappban. I n mozdulok 
egyel a kocsiban. Kinyújtom a lahaiiual. 

Krrk 1 puff! kieseit a kocsi fnneke 
Gyalog vagyok! 
— Ml íjon meg ! 
Az nem hall semmit. Hajt vcszattül. fan 

soha életében nem lette, csak most akar 
engem löukre lenni a gazember. S még a/ 
ajtót sem bírom kinyitni se jobbról, se hal-
ról. az ablak is he van fagyva kegyetlenül 
Megragadom hál a kél sallangot, s szaladok 
versenyt a trappaló gebével a hólében. Igy 
kocsizott a redoutig gyalog. 

ból teremtődött meg Szentesen a Kos-
suth szobor alap. a melyhez a 200 
holdnál nagyobb bir tokkal rendelkező 
gazdák csak saját j ó s z á n t u k b ó l adakoz-
tak k isebb-nagyobb összeget. Azóta 
megint gyűlt össze egy tekintélyes 
összeg a vadászterüle tek bér le téből . Ez 
az összeg a k i sb i r tokosok tu la jdonát 
képezi s a be lügymin isz te r el is ren-
delte annak az összegnek a felosztását . 
A képviselőtestület ez e lő t t h á r o m év-
vel utasí tot ta is a számvevői hivatal t 
a vadászati bérösszeg a r á n y o s felosz-
tására. A számvevői hivatal azonban 
mind ez ideig nem tett eleget a köz-
gyűlési utasí tásnak és pedig nem ha-
nyagság miatt , hanem egyszerűen azon 
oknál fogva, me r t egyéb hivatali teen-
dők ebbenmegakadá lyoz ták . A kis gaz-
dák pénze ot t hever a közpénz tárban 
mindaddig, a mig a képvise lő tes tü le t el 
nem határozza, hogy a szóban forgó 
összeg valamely kul turá l i s célra for-
dí t tassák. Igen ám csak hogy ez eset-
ben a nagyobb b i r tokosok egy tillérrel 
sem fognak járulni ahhoz a kul turá l i s 
célhoz, melyet a képviselőtestület 
kijelöl. 

Hát ez a b s z u r d u m ! 
Mindig csak n kis emberek pénze 

szolgáljon kul turál is célt, e l lenben a 
nagyobb b i r tokosok a/, alól fel legye-

i nek mentve. Ennek a mél la t lanságnak 
gátat kell szabni. E/l a mixeriái aka r j a 
megszünte tn i I lódmczővásárhc lv vá ros 
fönt idézeti határozata is, a mely bi-
zonyára pár to lás végeit Szentes vá ros 
képviselőtes tületének is meg fog kiíl-

j detni. 
Kemél jük , hogy Szentes város kép-

viselőtes tüle te magáévá teszi l lmvásá r -
| hely határozatát és a vadászati tö rvény 

mcgváltoztalás:i végeit megkeresés t in-
téz a kormányhoz . 

IJIMINSAtítlk. 
P e t r o v i c s S o m a ü n n e p l é s e . 

A helybeli ágostai evangélikus egyház 
jubi leumi ünnepséget rendezet t abból 
az [alkalgmból, liogv Petrovics Soma 
pappá szentel te lésének ¿0, szentesi lel-
kipásztorkodásának pedig 25 évét be-
töltötte. Az ág. ev. egyház eleinte az 
ünnepélyt szűk kere tben, családiasait 
akarta megünnepeln i ; azonban az a 
szeretet és tisztelel, melv Pe t rovics 
Soma esperes lelkész egyéniségét övezi, 
a szűk határokat fel törte és igy nagv-
szabásű jubi leumi ünnepélyt ült kedden 
Szentes város intell igens t á r sada lma 
párt és vallásfelekezetre való tekintet 
nélkül. Az ünnepély az ágostai ev 
templomban folyt le. Az uj t emplom 
zsúfolásig megtelt az ünneplőkkel . Nem-
csak Szentes város, a vármegye, a hely-
beli különböző egvhá/.ak, erkölcsi tes-
tületek, hanem i vidéki egyházak és 
a/, egyházmegye is képvisel tet ték ma-
gukat. Vidékről n többek közt Dras-
kóci Ede makói, Szeberénvi Lajos bé-
késcsabai. Thomav József szegedi, Sa-
guly János piIvárosi, Les/.ich László 
lólbánhegvesi, Pac/.ula Lajos csépai, 
Brózik Károly t iszaföldvári ág ev. lel-
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készek és az tinnepellnek még számos 
bará t ja volt jelen. Az ünnepség délelőtt 
11 ó rakor „vette kezdetét díszközgyű-
léssel, melyre a jubileánst Dr. Mátéffy 
Ferenc elnöklete mellett egy deputáció 
hívta meg. A templomban megjelenő 
Pet rovics Somát lelkes éljenzéssel fo-
gadta a közönség, a ki meghatottan 
fogadta a szeretet és ragaszkodás frap-
pans megnyilatkozását. Először Mojzsik 
La jos világi elnök üdvözölte Petrovics 
Somát . Majd Haasz Lajos egyházmegyei 
felügyelő tar tot t lelkes beszédet. Tho-
m a y József szegedi lelkész, mint a ju-
biláns volt iskola társa, a jóbarátot ünne-
pelte. Dr. Mátéffy Ferenc polgármester 
Szentes város polgárai nevében köszön-
töt te föl a szeretett lelkipásztort. Pet-
rovics Soma esperes lelkész tar tot t 
ezután egy remek, magas röptű beszé-
det, a melyben megköszönte hiveinek, 
baráta inak, tisztelőinek megnyilatkozó 
szeretetét . Dr. Molecz Lajos egyházme-
gyei jegyző indítványára az elhangzott 
beszédek jegyzőkönyvi leg fognak meg-
örökí t te tni . A közönség ez után a Hym-
nust énekelte el, mely után az ünnepi 
díszközgyűlés véget ért . Este a városi 
színházteremben 200 terí tékű társas 
vacsora volt, melyen számos pohár 
köszöntő hangzott el az ünnepelt es-
peres lelkész tiszteletére. 
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Hytnen. Kiss László orosházi refor-
mátus lelkész tegnap tartotta menyegzői ün-
nepélyét a helybeli református templomban 
Huzs Molnár Krzsike kisasszonynyal, Buzs 
Molnár Sándor szentesi gazdálkodó kedves 
leányával. A vőlegény részéről Futó Zoltán 
lelkész, a menyasszony részéről pedig Balogh 
János takarékpénztári igazgató töltötték be 
a násznagyi tisztet Az egyházi áldást nt. 
Futó /oltáu adta a tiatal párra. 

— Felolvasás a ref. körben. Vasárnap 
délután ismét sikeres felolvasási rendeztek 
a ref. körben. Az estélyt (iellén János kán-
tor fiszharmonium játéka nyitotta meg Utánna 
Jakó Berta kisasszony kedves szavalata kö-
vetkezett Majd újra (jelién János ült a fisz-
barmoniumhoz Weber Nándor • Ksti dal«-át, 
továbbá LasZky »hervadt bokaéta« című ze-
neművét játszotta el nagy batassal Ezután 
l)r. Lakos Imre olvasott föl Szegedi Maszák 
Elemérnek a »Tuberkulózisról« irolt köny-
véből. A felolvasási estélyi (iellén János 
fiszharmonium juléka rekesztette be. (iellén 
ur közkívánatra néhány magyar dalit adott 
elő. Ugy ót, mint a többi szereplőket a di-
szes közönség lelkesen megtapsolta. 

— Eljegyzés. Dóezi Lajos mészáros a 
napokban váltott jegyet Kovács Esztikével 
Kovács Lajos helybeli gazdálkodó kedves le-
ányaval. 

A ref. kör teaestélye. A ref. körben 
szombaton este rendezendő tea estélyen 
közreműködésüket megígérték Bonczos Irén-
ke k a szavalattal, Kovács Erzsike k. a. cim-
balom játékkal és Bácz (ivőző főgimn. tanár 
felolvasással mely vetített képekkel lesz ¿Must-
rálva. A tea-estély iránt a kör lúgjai kozt al-
talanos érdeklődés mutatkozik * igy az estély 
mely a tagok óhajára lett rendszeresítve re-
ményen felüli sikerrel k e c s e g t e t . í jból hang-
súlyozzuk, hogy sem a mostani sem a kó-
vetkoző estékekre személyre szóló meghívók 
nem bocsájlatnak ki, hanem az estély ideje 
és műsora időről időre lapunkban lesz kö-
zölve. Az estély kezdete mindig 8 és «, óra 
a belépő jegy 1 korona. 

Dr. Molnár Jenő lovagias ügye. Dr. 
Molnár Jenőnek, városunk országgyűlési kép-
viselőjének lovagias afférja támadt Dr Nagy 
Emil országgyűlési képviselővel tegnap előtt 

a kereskedelmi költségvetés tárgyalása al-
kalmával. A doleg ugy történt, hogy a Ház-
ban Buza Barna beszédében elha'andozott a 
tárgytól s ezért dr. Molnár Jenő figyelmez-
tette az elnöki székben ülő Bakovszky Ist-
vánt a házszabályokra. I)r. Nagy Emil erre 
azt kiáltotta dr. Molnár Jenő felé: Spicli! 
Dr. Molnár Jenő ezért a sértésért Nagy György 
és báró Thorovsxkv Viktor képviselők utján 
kért lovagias elégtételt Nagy Emiltől, a ki 
Zlinszky István és Kubik Gyula képviselőket 
nevezte meg segédeiül. A megbízott segédek 
tárgyalásra ültek össze, melynek megkezdé-
sekor Nagy Emil segédei kijelentették, hogy 
felük dr. Molnár Jenőt sérteni nem akarta 
és a »spicli« kifejezést tréfából használta. 
FI kijelentéssel Molnár Jenő megbízottai meg-
elégedtek és a lovagias ügyet békés uton 
befejezték. 

— Egy sajtópör bevégzése. Megírtuk, 
hogy az »Alföldi Ellenzék» szerkesztője több 
sujtópört indított lapunk felelős szerkesztője 
(iálfy Sándor ellen. A sajtópörök egyrésze 
még folyamatban vannak. Egyet most hiva-
talból szüntetett be a szegedi kir. törvény-
szék vizsgálóbirája. A beszüntető végzés és 
annak indokai igy hangzik : 

A szegedi kir. törvényszék vizsgáló-
bírójától. 
15039 sz j B. 908. 

Nyomtatvány utján elkövetett rágalma-
zás vétsége miatt terhelt (iálfy Sándor elleni 
bűnügyben. 

Végzés. 
Dr. Vajda Antal főmagánvádló szentesi 

lakosnak azon indítványát, hogy (iálfy Sán-
dor református vallású lapszerkesztő szen-
tesi lakos ellen a btk. 258259 és a 261 §-ai 
alá eső nyomtatvány utján elkövetett rágal-
mazás és becsület sértés vétsége miatt a 
vizsgalat elrendeltessék a B. T. 1 és 105 §-ai 
alapján elutasítom. 

Indokok. 
Dr. Vajda Antal főmagánvádló Galfy 

Sándor terhelt ellen mint szerző ellen, a 
Szentesen megjelenő »Szentesi Lap« 1908 
évi 65-ik számában »Szerkesztői üzenet« — 
felírással megjelent cikk következő részei 
alapjan emelt vádat »A másik szer — mint 
azt a hirdetések között nem olvashatják — 
a liliom (gyökér) arckrém, a melyet az 
Alföldi Ellenzék doktora sikeresen hasznai 
a ki ép e kura folytán igen szép fiű. Van 
a ki ezt nem tudja.« 

A vád tárgyává tett sajtóközlemény 
ezen részei nem tartalmaznak oly tény állí-
tást, mely a főmagánvádlóra vonatkoztatva 
őt közmegvetésnek tenné ki, sem nein fog-
laltatik azokban oly kifejezés, mely a m »gan-
vadlóra nézve meggyalázó lenne. 

Ennélfogva a cikk közzé tétele által | 
sem a rágalmazás, sem a becsület sértés \ 
vétrége el nem követtetett —• s ezért a 
maganvadló indítványát el kellett utasítani. 

Szeged, 1908 november 2. 
Magay 

vizsgálóbíró. 

— A szentesi dalos kör hangversenye 
A szentesi daloskör folyó hó 19-ikén a városi 
színházteremben nagyszabású és jótékony 
célú táncmulatsággal egybekötött hangver-
uenyt rendez. Erre a mulatságra már most 
felhívjuk a közönség figyelmét. 

Nagy zene estély a Koronában Ma 
csütörtökön este 8 órától Hácz Jénos világ-
hírű tarogató szólista 8 tagu zenekarral zene 
estélyt rendez. Belépti díj nincs. 

Pusztul az ország. A statisztikai hi-
vatal szeptember havi jelentése szomorú ké-
pet ad az országról A helyzet az előző hó-
napokban nem volt valami rózsás, de most 
még fokozottabb mértékben észleljük a pusz-
tulást A szürke számok egyenkint nekünk 
adnak igazat. A házasságok statisztikáját 
összehasonlítva az 1907. év szeptember havi 
eredménnyel, 1908-ban ezerkétszaznegyven-
uégygyel kevesebb házasságkötés történt, a 
kilenc első hónapot tekintve pedig már 

16577 a különbség ez év kárára. A népese-
dés arányát a fönti számok ilyenformán 
módosították: szeptemberben 63007 gyermek 
született élve. Az elhaltak számát levonva, a 
szaporodás 28553-ra tehető. Az 1907 évi 
eredményhez viszonyítva 1908-ban 7048 gyer-
mekkel szütetett kevesebb. Ez a két egymás-
sal szorosan összefüggő tényező, házasság és 
szaporodás egy harmadik okkal áll szoros 
összefüggésben s ez a kivándorlás. Az erre 
vonatkozó számadatok még mindig alkalma-
sak arra, hogy fantázia nélkül kővelkeztes-
sünk belőle az ország rosszabbodó helyzetére 
Szeptemberben 12627 útlevelet váltottak s 
ezek közül 8421 jogosít kivándorlásra, 6626 
pedig egyenesen Amerikába szól. 

— Felolvasás. A szentesi iparos ifjak 
önképző köre folyó évi December bó 6-án 
kezdi meg felolvasó estélyeil, amely az ipar-
testület nagytermében reggelig tartó nyilvá-
nos tánczmulatsággal fog végződni. A felol-
vasás kezdődik este 7 órakor 10 fillér be-
lépti díjjal, a következő műsorral: Elnöki 
megnyitás, I-ső felolvasás, zeneszám, szavalat 
— Il-ik felolvasás, monolog, móka, 2-ik zene 
szám. A táuckedvelők az egész estélyre 1 ko-
rona belépti dijat fizetnek. 

— Kövezetvám jövedelem. A Máv. leg-
utóbb két tételben 2282 K. 50 fillért küldött 
a városnak. Ez az összeg a Máv által köve-
zetvámdij címén szedetett be Szentes város 
javára. 

— A város jövedelmei. A mull hónap-
ban a belsőkertből 315 K. 10 fii, a külső 
kertből 388 K. 28 fii, helypénzszedésből 2221 
k. 15 ül, föld es homokhordásból 10 K. 18 
fii. késedelmi kamatokból 10 K. 53 fii, járlat 
kiállítás után 460 K. 44 fii, tehén fedeztetés-
ből 26 K. haleladásból 121 K. 32 fii, tyukpi-
aci mázsálasból 101 K. 14 lil, csürhejárasból 
3 korona bevétele volt a közpénztárnak. 

— Halva születtek. A rendőrséghez ér-
kezett hivatalos kimutatás szerint az elmúlt 
hónapban Szentesen két leánygyermek szü-
letett halva. 

— Csalás hamis pénzzel. A helybeli 
rendőrség megint hamispénzzel való csalási 
ügyben tart vizsgalatot. Ugy látszik, hogy 
még mindig akaduak balekok, a kik oda 
adják a keservesen összekuporgatott pénzü-
ket lelketlen csalóknak, a kik azt ígérik, 
hogy jó pénzért ötszörös értékű hamispénzt 
adnak. Ez úttal két kunszentmártoni lakost 
csaptak be, a kiktől 1000—1000 koronát csaltak 
el a lelketlen emberek. A csalást Szegeden 
követték el; állítólag egy szentesi ember is 
benne van a bűnszövetkezetben. A megcsalt 
egyének magok tették meg a bűnvádi felje-
lentést, a melynek részleteivel a vizsgálat 
érdekében ma még nem foglalkozhatunk 
Ha a rendőrség a nyomozást megejti és be-
igazolást nyer a fóljeleutők allitusa, ugy er-
ről a csalási esetről részletesen meg fogunk 
emlékezni. 

— A gyermekbiróságok. A kormány 
végre miniszteri rendeletben mondotta ki, 
hogy a gyermekbiróságok felállítását szük-
ségesnek tartja. A miniszteri rendelet szerint 
külön bíróra kell bízni az oly bűnügyekben 
való eljárást, melyeknél a terhelt a 18-ik 
életévét tul nem haladta. — Az illető birót a 
járásbíróság vezet ije jelöli ki a hirak közül. 
Hogy pedig a fiatalkorú bűnösök ügyei a 
többiektől teljesen elkülönítve legyenek tár-
gyalhatók, lehetőleg külön tárgyaló helyiség-
ről is kell gondoskodni s szigorúan ügyelni 
arra, hogy a fiatalkorú bűnösök a többi ter-
heltekkel ne érintkezhessenek. Ahol pedig 
külön helyiséget e célra adni nem lehet, ott 
a gyermekbiróságok tárgyalásaira külön 
napot, illetve külön napszakot kell okvetle-
nül kitűzni. Amennyiben a fiatal bűnös le-
tartóztalasba helyezendő, a többi foglyoktól 
teljesen elkülönitett helyiség, illetve a javitó 
vagy állami gyermekmenhely e célra kije-
löli helyisége veendő igénybe. Igénybe ve-
endők a fentebb jelzett helyek akkor is, ha 
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a fiatalkorú bűnös hozzátartozói körében 
erkölcsi romlásnak volna kitéve. Hogy pe-
dig a kiskorú terheltek szunyadó jobb ér-
zését a teljesen nyilt tárgyalás által ne ve-
szélyeztessék, a tárgyalásokon fiatalkorú 
hallgatóság részt nem vehet. Az elitélt fia-
talkoru bűnök szabadulása előtt az illető 
fegyintézet, börtön, vagy fegyház vezetője 
köteles érintkezésbe lépni a kiskorú hozzá-
tartozóival, a rabsegyélyző, patronázs vagy 
fiatalkorú terheltek védelmére alakult egy-
letekkel a kiszabadulandónak leendő elhe-
lyezése iránt, Kövid vázlatban ezek a főbb 
pontjai a miniszteri rendeletnek, melyek 
mindegyikéből kitűnik az a humánus gon-
dolkozás, mely a kormányt az ifjukoru ter-
heltek ügyeinek elintézésében vezeti s a 
legjobb reményekkel tölthetnek el mindnyá-
junkat, kik az élet göröngyös utain elbotlott 
kiskorúak iránt érdeklődéssel viseltetünk, a 
jövő sikerek iránt. 

- - Nyilvános számadás és köszönet. A 
második 18-as kör november hó 25-ikén 
megtartott táncmulatságon bevétel volt be-
lépődíjakból 72 K. 01 fill, felülfizetésekből 13 
K. 60 fi 11. Felüliizettek Bárányi Imre 5 kor. 
Metykó László 2 k Burkus István 2 kor. Pa-
nyik Tóth János 1 K 60 fill. Váradi Imre 
Héjjá János és Kiss András urak 1—1 koro-
nát, melyért ez uton mond hálái köszönetet 
a rendezőség. 

— Talált tárgyak A rendőrségre az 
utóbbi napokban többféle talált tárgyat vittek 
be becsületes megtalálók. Horváth István 
városi utász egy hámhoz való szijj istrángot, 
Göbölyös Mihály béres 2 pár fehér pulykát. 
Pulya Áipád egy tajték pipát, Régi Sándor 
pedig egy zsak csöves kukoricát adott át a 
rendőrségnek, mint talált tárgyat. A lulajdo-
nosok mielőbb jelentkezzenek elveszett tár-
gyaik átvétele végett a rendőrségen. 

— Meglopott kereskedő. Poliák Géza 
Kossuth-téri divatüzlete ajtajáról valaki egy 
értékes nagy kendőt ellopott. A kendőtol-
vajt a rendőrség nyomozza. 

— Duhajkodás A rendőrséghez érke-
zett jelentés szerint hétfőn este két ittas 
iparos segéd abban lelte örömét, hogy két 
ház utcai ablakait beverte. A duhajkodókat 
a rendőrség kinyomozta és megbüntetésük 
miatt a kihágasi eljárást folyamatba telte! 
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hivatalban nyi lvános szóbeli verseny-
tárgyaláson bé rbe fog adatni. 

Kikiáltási ár a csárda bér le tére évi 
400 korona, a révbér le t re évi 500 ko-
rona. 

Részletes feltételek a gazdasági ta-
nácsnoknál hivatalos órák alatt meg-
tudhatók. 

Kelt Szentes város tanácsának 1908 
évi november hó 26. napján tar to t t 
üléséből. 

Dr . M á t é f f y , 
polgármester. 

Eladfi alma. 
A közönség által már ismert 

kitűnő erdélyi laj alma, mely 
eddig a IIoíTmann és Poliák Géza 
urak között levő helyiségben volt 
kapható, egy hét óta Széli hentes 
ós a Gémes-féle kenyeres bolt 
között levő helyiségben kapható 
jutányos árban. 
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közgazdaság. 
Piac i á r a k : 

Buza minja 12 frt. 12 frt. 50 kr 
Árpa minja 8 frt. 8 Ír. 30 kr. 
Zab in inja 7 frt. 50-80 kr. 
O Kukorica mmja — frt. — kr. 
t ' j » mmja 7 frt. 20 00 kr. 
Csöves „ mmja 5 frt. 40 50 kr. 
lleremag mmja. lő -55 frt.-ig. 
Sertés kilója 4K 50 kr. 
Szalonna 65—70 kr. 

Lapkiadó: G á l f y 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 . 

Szentes város tanácsától 

14283/1908 szám. 

I lirdctmcny. 
Szentes város tulajdonút képező 

úgynevezet t "Bökényi csárda" és n kö-
kényi réven szedendő vámszedési jog 
a7. 1909. évi j a n u á r I-tól 1911 decem-
ber 31-ig, három egymásután következő 
évre 1908. évi december hó 9-én del-
előt l 9 l í rakor a gazdasági tanácsnoki 

Lakodalmi meghívókat 

és eljegyzési tudósitaso-
kat a legszebb es legizle-
sesebb kivitelben jutányos 
árakért Készit lapunk Ki-
adóhivatala M m m 

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

Kossuth- tér . Ref. bé rház . 

mmmmmm 

Hirdetéseket 
a l e g j u t á n y o s a b b 
á r a k é r t vesz fel a 
„Szentes i Lap" ki -
adóhivatala Szentes 

reform, bérház. 

\ i r á g o l i 
disznövéuyek, szobafenyők, tuják, pálmák 
sth. dus választékban jutányosán kaphatók 

Tóbiás Károly 
városi főkertésznél.* 

Hladó 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 m ű ú t mentén ;t város tól ö t> 
k i lométer távolságra, legkiválóbb faj-
szőllovel és gyümölcsfákkal berende-
led 10 ka t . ho ld 

( e n n ó 

;i s/.ükséges épületekkel és m i n d e n 
hoz/.ú ta r tózó szüretelő edényekke l u. 
m. hordok, kádak, pe rme tező és szőló-
zu/.ó gépek, pul tonok, kosarukkal együt t 
igen kedvező f ize tés i f e l t é te lek mel le t t 
e l a d ó . — Értekezni lehet e lap kiadó-
hivatalában. 

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

lékhelyiségek és külön baromfi udvar. 
Lim a kiadóhivatalban. 

A Pápai Ferenc-féle lanyában, a rekettyés 
szélben közel a köves utln,/ egy (> öles ka-
/;il buza szalma eladó. I rtekeziii lehet I ker. 

Nyiri-utca 5 s/. alatt. 

Nyomatott Vaj.-a Bálint utodáuál SxtDn* ü t S 




