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valamint nyílttéri közleményeket kiadóhivata-
lunk méret szerint a legjutányosabban számit. 

A kisember hitele. 
A magyar közgazdasági élet egyik I 

legkiválóbb baja, hogy az agynevezett 
kisemberek zöld ágra nem vergődhetnek, 

"lí incs az iránt érzék, hogy az emberek 
legtöbbjének megélhetését elősegítsék. Csak 
a már megizmosodott tényezők élvezik azt 
a kizárólagosságot, hogy mindenfelől dé-
delgetik őket. Példa rá az iparpártolás is. 
A gazdag gyárosok állami támogatásban 
részesülnek, a kisiparosoknak pedig azt a 
jóakaró tanácsot adják, hogy hagyjanak 
föl mesterségükkel és menjenek dolgozni 
gyárakba, azokba a gyárakba, melyeket az 
állam oly bőkezűen segélyez. 

Még kirívóbb a helyzet hitel dolgá-
ban. A jómódúak hitele — ha nem min-
dig korlátlan is — mindenesetre arány-
talanul nagy. Ellenben az, aki leginkább 
szorul hitelre, legyen bár munkássága, 
megbízhatósága révén, csekély vagyonához 
mérten hitelképes, nem igen kaphat hitelt. 

Azelőtt a kisemberek csak horribilis 
kamatok fizetése ellen kaphat tak nagyne-
hezen hitelt. Valóságos r a b l ó g a z d á l k o d á s 
kapott lábra ama hitelezés körül, mely-
ben a kisembereknek volt része. Szövet-
kezetek, pénzes emberek, ügynökök, köz-
vetítők sokszor a legképtelenebb ürügyek 
alatt zsebelték a szegény adósok keserve-
sen keresett koronáit és vigan folyt a 
leplezett, sőt nem ritkán a legszemérraet-
lenebb nyílt uzsora is. 

Fölzudult az egész közvélemény és 
végre a sürü panaszok zokszava eljutott 

ama fórumok elé, melyek hivatva vannak 
e bajokon segíteni. A sok évtizedes pana-
szolás végre meghallgattatást nyert. Kur-
tán végeztek az uzsorás pénzelőkkel. Le-
hetetlenné tették üzletüket. A nagy ban-
kok, melyektől a kisebbek olcsó hitelt él-
veztek, minden teketória nélkül beduga-
szolták a pénzforrást. A szegény adóso-
kat az uj végrehajtási törvény védi és a 
100—200 százalékos kölcsönöknek végleg 
befeleggzett. 

Azt kellene hinni, hogy ezekkel a 
nagyszerű intézkedésekkel a kisemberek 
immár módfölött meg vannak elégedve. 
De ismét egyszer bebizonyult, hogy a vi-
lág háládatlan. A kisemberek most még 
jobban zúgolódnak, mint azelőtt. Nem 
tudják méltányolni azt a nagy áldást, hogy 
neui lehet őket kiszipolyozni. 

De hát mi lehet a bajuk, mi a kí-
vánságuk, mikor most már kiszabadították 
őket az uzsorások karmai közü l? Furcsá i 
Ismét vissza akarnak azok közzé j u t n i ! 
Mert a sokat emlegetett nagy javí tás ered-
ményezte ugyan, h~gy nem kell apró 
kölcsönök ulán horribilis kamatokat fizetni 
de egyúttal azzal a következménnyel is 
járt, hogy a kisember, most már semilyen 
hitelt se kap — se drágát, se olcsót. 

Igen kényelmes megoldása a kérdés-
nek az : hogy hát akkor ne vegyen igénybe 
hitelt — akárcsak az a tanács, hogy a 
kisiparos dolgozzon a gyárban. Mert va-
lahogyan a kismester a gyári csekély 
napszámból nem képes fentartani önma-
gát és családját , csakúgy nem áll módjá-

ban kicsi kézi üzemét valamelyes csekély 
lőkécske nélkül tovább vezetni. Igaz, hogy 
égbekiáltó bűn, a kisiparos, a kiskereskedő 
e szükség helyzetét kiaknázni és tőle 
uzsorakamatot szedni, de ennél még száz-
szorta nagyobb a csapás, amely a hital 
teljes megvonása által éri. Ha a kisember 
eddig minden 100 korona u t á n negyed-
évenkint 2 0 — 2 5 korona rémséges kama-
tot fizetett (előfordult biz erre példa!) az 
az egy kedvezménye mégis megmaradt , 
hogy a 100 korona tőkét, m u n k á j a segít-
ségével, gyümölcsöztethette és ha mindjár t 
kinnal-bajjal is, mégis családostul meg 
tudott élni. A famózus javitáfiok azonban 
megvonják tőle ennek a lehetőségét. Nem 
perelhetik, nem licitálhatnak nála, de meg 
van neki engedve, hogy ezzel a megnyug-
tató tudattal — éhen hallhasson. 

Nem — világos, hogy ez nem lehet 
a helyes megoldás. Az ország százezreinek 
érdeke azt kívánja, hogy az atyai gon-
doskodás ilyen ferdeségeitől megóvassanak. 
Józan emberi ész szerint nem szabad a 
hitelezők tulcsapongásail azzal meggátolni, 
hogy hitelt egyáltalán ne nyi thassanak a 
kisembernek, hanem arra kell törekedni, 
hogy az munkásságához képest olcsó hi-
telt élvezhessen. 

A nemzet jóléte függ e kérdés meg-
felelő megoldásától. A kapital izmus vas-
szekrényeinek megtömése nem mozdí t ja 
elő az ál talános boldogulási, a nemzet-
gazdaság hatalma a kis exisztenciák jólé-
tében rejlik. Ök képezik az ország lako-
sságának többségét, amelyből a nemzet 
ereje kerül. 

A »SZENTESI LÁP" TÁRCÁJA. 
Péterke 

A kiesi városka ósdi kastélyában lakott 
Leokadia egy vén kisaszszony, t'rzsula nevű 
szolgálójával. Leokádia a világ legáldoltabh 
teremtése volt, s ugy a kis városban, mint 
messze környékén a szegények jóltevöjének 
ismerték. 

Különösen szerette az újszülött gyerme-
keket; honnan származott ez előszeretete, 
arról nem számol be a krónika. 

Tény azonban, hogy amikor megtudta, 
hogy valamely családra az említett áldás ju-
tott, személyesen ment el oda, s keresztelő 
anyának ajánlkozott. A kereszttiunak vagy 
leánynak takarójába csinos ajándékot tett, a 
vendégeknek lakomái rendezett s az anyát 
ellátta mindaddig minden szükségessel inig 
az megint rendes foglalkozásához foghatott 

Miért halározl • el magái egyszer aztan 
arra, hogy szivének e nemes sugalalát 
löbbé nem követni, senki sem tudja, de bi-
zonyos, hogT e«iy szép napon a községi do-
bós utján közhírré tétette, hogy a kereszt-
anya tisztségét már el nem vállalja. 

Ebben az időben a kis városka egyik 
lakosát üldözte a balszerencse és éppen a 
legnagyobb zavarban volt, nem tudván, mi-
ből lizesse a nehany nap múlva esedékes 

házbért, holott még a régi házbérre is tar-
tozott és háziurra kilakoltatással fenyegette 

Ekkor a feleségének jó ötlete támadt. 
»Eredj a kastélybeli kisasszonyhoz. írd 

ki mennyire vagy kétségbeesve és kérd meg ; 
végül, hogy még csak egyszer tegyen kivé- i 
lelt, s legyen újszülött gyermekünk kereszt- I 
anya. Ha hazugság is ez, az Isten nyomorult 
helyzetűnkre való tekintettel, meg fog bo-
csálaui. A kisasszony bizonyára el uein fogja 
fogadni a keresztelői tisztet, de meg fog aján-
dékozni és segithelünk majd magunkon.« 

A férfi ugy tett, iwnint a felesége taná-
csolta : elment a kisasszonyhoz. A feleség 
pedig fokozott kíváncsisággal leste. mit fog 
végezni. 

Körülbelül egy óra málva tért haza férj-
urain, meglehetősen szomorú arccal. 

»Vigveje el a manó mondhatom gyö-
nyörű csávába kei ültünk I Mit kezdjünk most 
A kisasszony este eljön hozzánk, látni akar-
ja a gyermeket!« 

»Te ügyefogyott, hát már ez is baj ? 
Egyszerűen kölcsön kérünk egy csecsemőt, 
ez log gyermekünk gyanánt szerepelni!« 

A férli kapott a jő tanácson és azonnal 
el is indult csecsemőt keresni, de senkisem 
adta gyermekét ilyen komédiára. 

Az ember még szomorúbban jött haza 
ismét. Hirtelen azonban egy jó eszmére ju-
tott Csizmadiamesterséget folytatott és volt 

neki egy kis inasa, a Péterke, ezt nyerte meg 
ügyének. Péterkét nyomban elvezették a bor-
bélyhoz, ez tarra borotválta fejét : azután be-
pólyázták és odafektették a majszler uram 
felesége mellé az ágyba; végül pedig egy 
cucát tömtek a szájaba és szép csendesen 
bevárták a kastélybeli kisasszony látogatásai. 

Leokádia kisasszony megjelenik, s kér-
dezni, hogyan érzi magat az anya és gyer-
meke ? 

»Jól meglehetősen jól,« volt a félénk 
választ. 

Majszterué asszony kissé felemeli az 
ágytakarót és a suszterinas piros-pozsgás 
arca láthatóva válik. 

Leokádia kiszasszony lehajol és hom-
lokon csókolja a tickót. 

'A gyermek igen erősnek és kifejlett-
nek latszik«, véli Leokadia ; hogy hívják a 
kis emberkét?« 

Az asszony erre a kérdésre nem volt 
előkészülve, minek következtében egy kis 
szünet állolt be 

»Péterke a nevem, — hiszen csak a 
mull héten vettem a nagyságának mértéket 
egy pár házi cipőre,« fakadt ki a fecsegő 
suszterinas nem csekély meglepetésére a 
kisasszonynak és elszörnyűködéséie a hazug 
anyának. 

Eddig szól a kis Péterke históriája. 
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Igenis, vesszenek az uzsorások ! De 
lépjenek helyükbe tisztességes eleinek, me-
lyek a kevésbbé tehetősek megélhetését 
olcsó hitel nyújtásával lehetővé teszik. 

KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
Nincsen semmi uj a földön^ vagy 

mondjuk ugy hogy a nap alatt. Elvégre a 
mondás egyre uiegy, még abban az esetben 
is, ha ebben a bölcsek és a tudósok a ké-
telkedést megkísérlik. Azért megy egyre, 
mert a tudományokat ugyan elismerjük szé-
peknek és a bölcsek bölesesége előtt kala-
pot emelünk; de gondolatban mindig oda 
sajdítjuk: ». . . de kevés a vágott dohánya.« 
Tudnillik a tudomány mellett. Hogy azután 
mi az ördögnek hordom itt össze ezt a sok 
mindenfélét'! No persze minek ? Hogy be-
bizonyítsam: nincsen semmi uj a nap alatt, 
mert ezek a krónikák is olyan »semmi új-
ság« betegségben szenvednek. 

De hiszen már ez is ósdi dolog. 
Talán már meg is szokott dolog. * 

Sa jna! 
A fák alig értek rá megkopaszodni 

beállott a tél. Már egészen hozza is szoktunk, 
hogy fehér legyen a világ, síkosak a járdák 
és az utcán való sétilikálás pedig életveszé-
lyes. Azután, hogy megszoktuk a telel egy-
szerre fordult a világ a fehérség elkopott 
egy kis pót ősz következett be. Ma reggel 
megint cudar hideg lett. 

Sa jna! 
Majdnem rá is felejtünk, hogy Szente-

sen varoshazat akarunk építeni. Kérem miu-
den esetre akarunk, mégse szokjuk meg 
azonban a gondolatot, hogy a városháza 
építés kérdésében csak egyetlen póni is vi-
tatkozás nélkül mehessen le. No persze az 
volna csak a fura. Most azután megesett a 
fura. A költségvetés tárgyalása alkalmaval a 
felveendő kölcsön egy évi kamala minden 
szó nélkül szavaztatott meg. 

No persze! Ez is olyan pot-ősz. 
Huncut am az az őszi napsugár! • 

A vén börtöntöltelék (alias (iálly Sán-
dor a »Szentesi Lap« felelős szerkesztője) 
Szilárdan eltökélte magában, hogy végig 
csinál egy kis mosdató kúrát. Megkapta érte 
»a vén börtön töltelék« titulust azok részé-
ről, akiket mosdató kura ala fogott. Lelt 
belőle egy csomó sajtópór. Egyik ilyen, a 
másik amolyan zsánerű. Szóval most már 
őtet is mosdató kura alá fogtak. 

Hiszen a tisztaság igen egészséges do-
)og. De aki mosdatni akar mást, annak tisz-
tában kell leani a szappan hasznalattal. 

En nagyon tartok attól a visszafordított 
mosdató kúrától, mert a vén börtöntöllelé-
keu nincs mit mosdatni. 

Vagy talán ez is afféle pót-ősz. 
Csakhogy huncut ám az őszi napsugár. * 

Így esztendő vége felé az ember el kezd 
számoskodni magával. Ez igy volt, ez amúgy. 
Erre ez ment, amazért ezt tettem. 

A mérleg kezd kialakulni. Szemmel lél-
halóan jobban-jobban mulatja a végered-
ményt. 

A nyáron például ezt az esztendőt elég 
jónak lalaltuk, az őszön mar kissé aggodal-
mas képeket csináltunk rossz lesz az esz-
tendő. Hogy uzulán olyan bolond hirtelen 
bevágott a (él tél mosolyra húzódlak az ar-
cok ni lám nem lesz ez mégse olyan rossz 
esztendő! 

Eliol n i ! Ez is alléié pót-ősz! 

Hogy miért lenn 
arra mar nem telel 

ko •I pót-ősz 

t'Jur.tziln. 

SZENTESI LAP 

A közerkölcsiség gyilkosai. 
Mi sem jellemzi találóbban a közvi- 1 

szonyokat és a közerkölcsöket, mint a 
mulatságok, melyeknek a nép hódol. A 
Paprikajancsi tól a klasszikus drámáig — : 
az izlés fokozalos kifejlődésének mennyi 
változata tárul itt e lénk! A tizennyolcadik 
századig divatban voltak az úgynevezett 
állatheccek, amelyekben a nép szerfölött 
gyönyörködött , jeléül az izlés ama durva-
ságának, hogy végzett munkája ulán a 
legnagyobb élvezetet az egymásra uszilott 
vad- és háziállatok élet-halál tusájának 
szemlélésében lalálta. A halálvonaglás látása 
volt az a menyei öröm, tnely ulán a mű- | 
veletlen nép áhítozott . 

A századok lázas kul lurmunkája rész- I 
ben kiküszöbölte az izlés ez e l fa ju lásá t ; 
de az állatöldöklés mula lványszeiü gya-
korlását még ma sem törölték el egészen 
a népmuialságok műsorából. Spanyolor-
szágban és Portugál iában még jelenleg is 
napirenden vannak a bikaviadalok. 

A művelt Nyugot azonban nem talál 
élvezetet az ily mulatságokban. S/.égyeti 
magát mulatságból kínozni az állatot — 
inkább kínozza az embereket. 

Mi tűrés-tagadás, minden civilizáció 
és kul tura gyámjára az emberekből még 
nem halt ki az állati ösztön, csak alszik. 
Csak a törvények vasszigora, néha az 
erkölcsi kény« er is, tart ja némileg féken 
azt a bámulatot , uielyet a nyers erő iránt 
tanúsí tanak az emberek. Hogyan is lehetne 
ez músképp, mikor a szerzett birtokok 
védelmére uta id, mint regente, hadserege-
ket kénytelenek tartani a nemzetek s ami-
kor a háború veszedelmei, csakúgy, mint 
ősidőktől fogva, egyre fenyegeli.i meg a 
legbékésebb szándékú népeket is. 

A háború p dig nemcsak az embere-
kel öldökii, de annak gondolata tönkre 
teszi az erkölcsökbe vetett bizalmat is. 
Pellengérre állilja az igazság hata lmába 
helyezett hitet az a tudat, hogy győzni 
csak az képes, aki erősebb, akár van igaza, 
akár nincs. 

Ki csodálkozhat tehát azon, hogy a 
nép még mindig nem folytotla el a nyers 
erő iránti bámulatul ? 

Felvilágosultság, tanulás, h i tokta tás és 
a civilizáció számtalan más nemes eszköze 
kudarcot vall, amikor arról van szó, hogy 
a nép duha j jókedve szer nl mulasson. Az 
alsóbb néprétegek mulatságaiban gyakran 
jut szerepe az ökölnek, sől a bicskának 
is. Lveken át tartó erkölcsjavilo munka a 
mulatozás hevének egyetlen egy pillana-
tában megsemmisíttetik. A törvény csak 
megtorló, de megelőző befolyást neui gya-
korolhat. 

Művészetünkbe és i rodalmunkba is 
befurakodik ez a barbarizmus. Az olvasok 
jó magyar műveinkre ügyet se vetnek, 
ellenben sok ezer számra kelnek el a leg-
hi tványabb ponyvairodalom piszkos ler-
méke i ; a Nick Carler, Sherlok Holmes, 
Nobody és ludja Isten, mi más név nlalt 
kibocsájfot! fércmunkák. Egyetlen egy 
valamire való olvasmány se található ben-
nük, de mert emberek élei — halálhar-
cáról közölnek le írásokat, inert az öldök-
lés raflineriait írjak le minden össza függés 
minden logika, s^t minden valószínűség 
nélkül is, mohón falja őket a nép és a 
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kiadók alig győznek belőlük eleget a 
könyvpiacra vetni. 

Ezek a förtelmes tákolmányok mind 
Németországból vándorolnak hazánkba. Az 
egész nagy német birodalomban félanyit 
se lehet belőlük a közönség nyakába 
sózni, mint a mennyi Magyarorszban 
elkel. 

Egész Magyarországon pedig nincs 
senki, aki ennek az invaziónak gátat vetne. 
Sutban hevernek a magyar népirók mun-
kái, de a bünl dicsőilő, komisz irályu 
rémregék óriási mértékben szabadon ter-
jeszthetők. — Honiha t ják az erkölcsöket 
és követendő hősöknek ál l í that ják oda a 
gonosztevőket. A bűncselekmények egész 
sorozata kél nyomukban , a gyenge ítélő-
képességgel bíró és gyenge jel lemű embe-
rek megirigylik a kr iminál is hősök dicső-
ségét es hasonló »hőstettek« által aka rnak 
hírnévre szert tenni. 

A felnőttekben azonban még félannyi 
pusztí tást se végeznek ezek az olvasmá-
nyok mint a zsenge i f júságban. Ennek az 
élénk fantáziá já t beteges izgatottságba 
kergetik és teljesen kiölik belőlük a szép 
és nemes iránti fogékonyságot. 

Ezek után immár elkerülhetet lenné 
vált az a kérdés, hogy a mindenki t elfogó 
Nick Carler u tán végre kinek lesz bator-
sága a nép ízlésének gyilkosát : Nick Car-
ter u ramat és cinkostársai t örökre biztos 
zár alá tenni ? 

I JIMI.NSAtiOK. 
— Mi lesz a Kossuth szoborral ? í ö b b 

j mint ól éve, hogy a képviselőtestület e lha-
tározta Kossuth Lajos emlékének ércszobrot 

j állíttat a Kossut-léren. A szobor költségeire 
a vadászterületek bérbeadásából befolyt ösz-
szeg szavaztatott meg. Ez az összeg egyébb 
adományokkal ugy meggyarapodott, hogv 
azért bízvást lel lehet állítani Kossuth Lajos 
szobrát. A közgyűlés a szobor bizottságul is 
megalakította. Szóval minden rcudheu volna 
ahhoz, hogy Szentes varos Kossuth Lajos 
emlékét ércszohorhaii megörökítse. Ennek 
dacara ma sincs Kossuth szobrunk, sőt an-
nak megvalósítása érdekében egyetlen lépést 
sem tett a polgármester, holott ez irányban 
többször meginlerpellálták a közgyűlésen. A 
legutóbbi interpelláció két év előtt hangzott 
el Akkor azt mondta a polgármester, hogy 
a darabontok uralma nem volt alkalmas a 
Kossuth szobor elkészítéséhez és annak le-
leplezéséhez. Most azonban már nemzeti 
kormány kezében van az ország gyeplője, 
tehát rövidesen mindent elkövet, hogy 
Kossuth Lajos ércszobra dis/ítse a Kossuth-
tért. A polgármesternek ezt a kifogását el 
fogadta a képviselőtestület. Elfogadtuk mi is 
és vártuk a polgármester intézkedését. Két 
év óta hasztalan valtuk. Ma is ott vagyunk, 
a hol voltunk. Ma sínes Kossuth szobor, sót 
annak létesítése iránt egy lépést sem lett a 
polgármester. Miért ? Vannak akik azt susog-
jak, hogy azért nincs Kossuth szobor, inert 
az erre megszavazott összegből egy fll'ér 
sincs, ezt a tanács a közgyűlés tudta és 
beleegyezése nélkül elköltötte másra. Sze-
retnők, lu a tanács, vagy a polgármester 
ebben a homályos ügyben megnyilatkoznék. 
Végre mégis ideje volna, ha a,képviselőtes-
tület tisztáulalná, hogy mi késlelteti a Kossuth 
szobor felállítását. 

Gyűlések a megyén. ( songrádvár-
megye köz.igazgalasi bizottsága folyó hó 
l l- ikéu tartja meg rendes Iium üléséi az al-
ispáni elfogadóiéi enibeu Ugyancsak e lio-

, napban tartja meg a vármegye törvény ható-
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sági bizottsága évnegyedes rendes közgyűlé-
sét is. A rendes közgyűlés idejét azomban 
még nem tűzte ki dr. Kelemen Méla főispán. 

— A számonkéröszék hallgat. A szer-
vezési szabályrendelet értelmében számon-
kéröszék ellenőrizné a városi tisztviselők 
hivatali működését, ha ugyan ellenőrizné. 
De nem ellenőrzi. A mull évben egyetlen-
egyszer sem tartott viszgálatot a városnál, 
de az idén se, pedig már december hónap-
ban vagyunk. A számonkéröszék hanyagsa-
nak okait nem ismerjük, hanem hogy abból 
sok hátrány származik Szentes város köz-
igazgatására, az bizonyos. A tisztviselők leg-
nagyobb része elhanyagolja hivatalos teen-
dőit, mert uincs oka félni a váratlan hiva-
talos vizsgálattól. A sok elintézetlen iratok-
tól csak ugy görnyed némelyik tisztviselő 
Íróasztala. Hát ez nem jól van. 11a a szá-
monkéröszék elfogadta a közgyűléstől a tneg-
bizalást, akkor annak tegyen is eleget, vagy 
pedig mondjon le, hogy a képviselőtestület 
oly fél fiakra bizhassa a tisztviselők ellenőr-
zéséi, a kik a megbízatásnak eleget is akar-
nak és tudnak is tenni. 

— Halálozás. Vetró József né született 
Babós Sára asszony pénteken hosszas szen-
vedés után 43 éves korában a gyulai elme-
gyógyintézetben elhunyt. Holttestét tegnap 
hazaszállították Szentesre s ma vasárnap he-
lyezik örök nyugalomra a református egyház 
szertartásai szerint. 

— A városi téglatelep. A képviselőtes-
tület még szeptemberi ülésében utasította 
a tanácsot, hogy a városi téglatelep üzembe 
vétele iránt tegyen a közgyűléshez javasla-
tot. A tanácsak nem telszett ez a határozat, 
mert rettenetesen félti a Zsoldos família ér-
dekeit. Ez abból is kitetszik, hogy szeptem-
ber hónap óta mit sem cselekedett, juvasla-
tot nem készített a téglatelep hasznosítására 
vonatkozólag. Szeretné ha a képviselőtestü-
let ráfelejtene erre a határozatra. A tanács-
nak ez az óhajtása aligha teljesülhet, mert 
a téglatelep kérdését állandóan nyilvántart-
juk és rajta leszünk, hogy a városi téglaház 
mielőbb megkezdje működéséi Szentes vá-
ros és a nagy közönség érdekében. Mi azzal 
nem törődünk, ha Zsoldos ur mérgében vé-
resre harapja i> a gyelvét a városi téglaház 
üzembe hozatala miatt. 

— Színügyí bízottság ülése Szentes vá-
ros szinügyi bizottsaga szombat délután ülést 
tartott. A színügyi bizottság két ügyben 
döntött. Az egyik ügy volt Szigeti Jenő kérelme, 
mellyel december 11-től 24-ig kért színjátszásra 
engedélyt. A szinügyi bizottság a kérelmet azon 
okon utasította el, mert a város minden év-
ben csak egy színigazgatónak ad engedélyt. 
A másik ügy volt Janovics Pál színigazgató 
ajanlata a színházi előfüggönynek hirdetési 
célra való bérbevétele iránt. Janovics 20 évre 
akarja bérbevenni a függönyt s évenként 
200 korona bérösszeget ajánlott föl. A szin-
ügyi bizottság Janovics ajánlatai elfogadja, 
azomban a bérleli szerződést nem 20, hanem 
csak 6 évre kívánja Janovics színigazgatóval 
megkötni 

A „Ref. Kör." felolvasása. A »Refor-
mátus Kor» december 6-án tartja 5-ik felol-
vasó eslélyét. A központon a »Hef. Kör. 
nagytermében, d. u. I órakor felolvasását 
folytatja Dr. Lakos Imre, szaval Gellén Juliska 
Urleany. Felolvas Kovács Jo/..,ef s. lelkész. 
A felsőpárton közreműködnek Gyarmati 
Lajos, Szilágyi Karoly és Berezeli Károly 
l a n i t ó k . 

SZENTESI LAP 

— Szőlőbirtokosok panasza. Nagy csa-
pás érte a magyarországi szőlőbirtokosokat, 
az idei vératlanul beköszöntőit fagy a fedet-
lenül maradi szőlőtőkékben milliókra menő 
károkat okozott. A földinivelésügyi minisz-
tériumnak egyik szakközege az elmúlt hét 
folyamán ugy nyilatkozott, hogy az idei fagy 
a kecskeméti szőlőtőkék felét teljesenlönkre-
teite és igya jövő évi szőlőtermésre reményük 
som lehet. De az ország más szőlősvidékén is 
óriási károkat okozott az idei fagy, mert azt 
lehet mondani, hogy a késő szüret folytán 
a szőlőtőkék nagy része fedetlenül maradtak. 
E váratlan csapás következtében az idei bo-
rok árai már is emelkedtek. Azonban kevés 
vigasztalás ez azoknak a szőlőtulajdonosok-
nak, akiknek szőlőtőkéjük fele teljesen pusz-
tulóban van. 

— Házfeltörés. A rendőrségnek nagy 
munkát okozott az a két házfeltörés, melyet 
szerda és csütörtök közti éjjelen követtek el 
ismeretlen tettesek a felsőpárton. Lázas iz-
gatottsággal keresi a betörőket, a kiknek 
egyelőre teljesen nyomuk veszett. Az egyik 
betörést Sarkady Nagy János II. ker. Wesse-
lényi utca 14 számú lakos kárára követték el 
A tett elkövetésekor a háznál csak az öreg 
Makai István és annak neje Czirbus Zsu-
zsanna lakók tartózkodtak, akik az udvar fe-
lőli szobában aludtak. Éjféltájban az utcai 
szobából hallatszó zörejre ébredtek föl. Az 
útcai szobában világosság volt és lattak, hogy 
egy ember ugyancsak dobalja kifelé az ab-
lakon át az utcára az ágy neműeket. Az öreg 
pár lármát üttött, mire a betörő az ablakon 
ál elmenekült. A betörő az utcai ablakot to-
kostól együtt kifeszítette s a támadt résen 
hatolt be a szobaba. Hogy társai voltak, az 
bizonyos. A másik ketörést Király Sándor 
Honvéd utca 13 számú házánál követték el 

j szintén a fent említett éjjelen. Itt is kifeszí-
tették az utcai ablakot. Innen szintén ágy-
nemüekot raboltak el. Király Sándorék oda-
haza voltak és az udvari szobában aludtak. 
A betörők olv csendben munkaiéiodtak, hogy 
Ktrályék nem ébredtek föl és csak reggel 
bal órakor laltak hogy mi történt az éjjel. A 

| jelek azt mutatják, hogy mindkét betörést 
' ugyanazok az emberek követték el. A rend-

őrség még csütörtökön megindította a nyo-
mozást, de annak eddig eredménye nincsen. 

— Búzapácolásra gáliekő nem hasz-
nálható. A belügyminiszter 3375/908 sz. ha-
tározatával kimondta, hogy a galickővel 
pácolt buzanak forgalomba hozatala a köz-

i egészségügyi törvénybe ütköző cselekményt 
képez. Az 1895. évi XLYI. t. c. végrehajtasa 
tárgyában 38 86/96 sz. földmivelésügyi mi-
niszteri rendelet 4 pontjába foglalt rendel-
kezés crtelmében oly liszt forgalomba ho-
zatala mely gálickővel, azaz mely vagy kén-
savval (zöld gálic) vagy kénsavas rézzel (kék 
gálic) van kezelve, tehát hamisított, illetőleg 
ártalmas anyaggal kevert tápszer arusitása 
tilos. 

— Virilisi megbízottak. A jövő eszten-
dőre a következő egyének kaptak még az 
eddig közölteken kívül virilisi megbizást 

j Szenles város képviselőtestületében Stam-
mer Béla özvegy Polgár Jánosnétól, Dr. Sulcz 
Lajos özv. Bamberger Bélánélól, Dr. Csergő 
Karoly Dr. Hegedűs Jenőtől, Mikeez Imre 
özvegy Mikeez Imrénélől, Dr. Friedmann 

i Gyula özv. Czukor Emilnétől, ifj. Varady 
Lajos özvegy Bálik Sándornétől, Papp Béla 
özvegy Bamberger Lipótnélól, Bánfalvi Lajos 
Matétíy Kálmántól, Krisztiáni István özv. 

J. oldal_ 

Dobossy Ferencnétől, Szathmáry Ernő özv. 
Filó Jánosnétól. 

— Vasút jövedelme. A máv. igazgató-
sága tegnap a szenles Kunszentmártoni 
vasüt jövedelem címén 1000 koronát kül-
dött Szentes városnak, mint vasuttulajdonos-
nak. 

— Jóváhagyott kéményseprő választás 
Ismeretes, hogy a városi tanács több pá-
lyázó közül Pálinkó Imrét választotta meg 
az első kerület kéményseprő mesterévé. A 
választás ellen fellebbezés adatott be. A ke-
reskedelmi miniszter döntése, melyszerint 
Pálinkó Imre megválasztatását jóváhagyta 
tegnap érkezett le az alispán utján a város-
hoz. 

— Jótékonyság Busa Béla visegrádi 
fürdőtelepi intéző folyó hó 3-ikán öt koro-
nát küldött a szentesi szegénymenházban 
lakó férfi ápoltak részéi e. Az adómányt a 
gondnok szétosztotta a férfi ápoltak között. 
Vigh Mihály menházi gondnok e helyen 
mond köszöneteit a nemes szívű adakozónak. 

— A város pulykái. Tudvalevő, hogy 
a város a csordajáráson pulykákat neveltet. 
A pulykák egy részét most adták el. A puly-
kák eladásából 111 k. 27 fillér bevétele volt 
a közpénztárnak. 

— Háuyan haltak meg. A m. kir. anya-
könyvi hivatal kimutatása szerint a mult 
hónapban 46, január 1-től november 30-ig 
569 egyén halt el Szentesen. 

— A nád ára. A Kurcában termelt ná -
datt mostanában adatta el a városi tanács. 
Nád eladásból 1755 K. 10 fillér bevétele lett 
a váróinak. 

Ellopott pulykák Szlavik Mihályué 
Bocskai-utcai lakostol a napokban két puly-
kát loptak el. A lettest a rendőrség nyo-
mozza. 

Talált aranykarika gyűrű. A napok-
ban az utcán egy aranykarika gyűrű talál-
találtatott, melyet tulajdonosa igazolás után 
a rendőrségnél vehet át. 

— Jószágbetegség. Szelevényről irják, 
hogy ott a sertésvész betegség fellépett. A 
hatóság a kellő intézkedéseket megtette 
nehogy ez a járványos betegség tovaterjed-
jen. 

Ellopott és megkerült kendők A 
napokban két izben loptak le Pollak Géza 
Kossuth-téri rőfös kereskedő üzleti ajtajáról 
egy-egy értékes nagy kendőt. Az egyik ken-
dőt mely december elsején tűnt el, Nagy 
Imréné születeti Kalpagos Szabó Franciska 
nyakában ismerték föl csütörtökön, amikor 
a rendőrségen passzust íratott, Fazekas 
rendőrormester előtt azt állította az asszony, 
hogy a kendőt Szegeden vette. Csütörtökön 
veszett a Pollak Géza ajtajáról a másik nagy 
kendőt Nagy Imrénénéi találtak meg. Nagyné 
akkor ezt vallotta, hogy nem való, hogy a 
kendőt Szegeden vette, hanem az az igaz, 
hogy egy ismeretlen asszony adta el neki. 
Bizonyos, hogy Nagyné füllentett s igy a 
bűnügyi eljárás tovább folyik ellene. 

— Beitta a lisztet* Szilagyi Lajos vá-
rosi szolga 43 kiló lisztet adott át Szabó 
Mihály ismert tolvajos embernek a célból, 
hogy azt lakasára vigye. Szabó Mihály a 
lisztet eladta Hóna Zsigmondnénak 12 K. 
08 fillérért és a kapott pénzzel beült Dorogi 
Eszter felsőparti korcsmájába iszogatni. Szi-
lágyi Lajos feljelentésére csak késő este ta-
láltak ra a rendőrök Szabó Mihályra, a ki 
már teljesen el volt ázva. A pénzből 7 K. 
46 lillért talallak nála. Kóuáné a lisztet rög-
tön visszaadta tulajdonosának, a mikor meg-
tudta. hogy az lopott. Szabó Mihály ellen a 
bűnügyi eljárás folyamaiban van. 
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Igenis, vesszenek az uzsorások! De 
lépjenek helyökbe tisztességes elemek, me-
lyek a kevésbbé tehetősek megélhetését 
olcsó hitel nyúj tásával lehetővé teszik. 

KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
Nincsen semmi uj a földön^ vagy 

mondjuk ugy hogy a nap alatt. Elvégre a 
mondás egyre megy, még abban az esetben 
is, ha ebben a bölcsek és a tudósok a ké-
telkedést megkísérlik. Azért megy egyre, 
mert a tudományokat ugyan elismerjük szé-
peknek és a bölcsek bölesesége előtt kala-
pot emelünk; de gondolatban mindig oda 
sajdítjuk: ». . . de kevés a vágott dohánya.« 
Tudnillik a tudomány mellett. Hogy azután 
mi az ördögnek hordom itt össze ezt a sok 
mindenfélét ? No persze minek ? Hogy be-
bizonyítsam : nincsen semmi uj a nap alatt, 
mert ezek a krónikák is olyan »semmi új-
ság* betegségben szenvednek. 

De hiszen már ez is ósdi dolog. 
Talán már meg is szokott dolog. 

Sajna! 
A fák alig értek rá megkopaszodni 

beállott a tél. Már egészen hozzá is szoktunk, 
hogy fehér legyen a világ, síkosak a járdák 
és az utcán való sétitikálás pedig életveszé-
lyes. Azután, hogy megszoktuk a telet egy-
szerre fordult a világ a fehérség elkopott 
egy kis pót ősz következett be. Ma reggel 
megint cudar hideg lett. 

Sajna! 
Majdnem rá is felejtünk, hogy Szente-

sen varoshazat akarunk építeni. Kérem min-
den esetre akarunk, mégse szokjuk meg 1 

azonban a gondolatot, hogy a városháza 
építés kérdésében csak egyetlea poul i* vi-
tatkozás nélkül mehessen le. No persze az 
volna csak a fura. Most azután megesett a 
fura. A költségvetés tárgyalása alkalmaval a 
felveendő kölcsön egy évi kamata minden 
szó nélkül szavaztatott meg. 

No persze! Ez is olyan pót-ősz. 
Huncut ain az az őszi napsugár! * 

A vén börtöntöltelék (alias Gálfy Sán-
dor a »Szentesi Lap* felelős szerkesztője) 
Szilárdan eltökélte magában, hogy vé^ig 
csiual egy kis mosdató kúrát. Megkapta érte 
»a vén borion töltelék« titulust azok részé-
ről, akiket mosdató kura ala fogolt. Lelt 
belőle egy csomó sajtópór. Egyik ilyen, a 
másik amolyan zsánerű. Szóval most már 
őtet is mosdató kura alá fogtak. 

Hiszen a tisztaság igen egészséges do-
Jog. De aki mosdatni akar mást, annak tisz-
tában kell lenni a szappan használattal. 

En nagyon tartok attól a visszafordított 
mosdató kúrától, mert a vén hörtöntöltelé-
ken nincs mit mosdatni. 

Vagy talán ez is afféle pót-ősz. 
Csakhogy huncut ám az őszi napsugár. • 

Így esztendő vége felé az ember el kezd 
száinoskodni magával. Ez igy volt, cz amúgy. 
Erre ez ment, amazért ezt leltem. 

A mérleg kezd kialakulni. Szemmel lél-
halóan jobban-jóbban mutatja a végered-
ményt. 

A nyáron például ezt az esztendőt elég 
jónak találtuk, az őszön már kissé aggodal-
mas képekel csináltunk rossz lesz az esz-
tendő. Hogy azután olyan bolond hirtelen 
bevágott a tél fél mosolyra húzódtak az ar-
cok ni lám nem lesz ez mégse olyan rossz 
esztendő! 

Ehol n i ! Ez is alléié pöt-ősz! 

Hogy miért lenne a kora lel pót-ősz 
*i la már nem felel 

¿{¿t ráz Ja. 

A közerkölcsiség gyilkosai. 
Mi sem jellemzi találóbban a közvi- • 

szonyokat és a közerkölcsöket, mint a 
mulatságok, melyeknek a nép hódol. A 
Paprikajancsi tól a klasszikus drámáig — 
az izlés fokozatos kifejlődésének mennyi 
változata tárul itt elénk! A tizennyolcadik 
századig divatban voltak az úgynevezett j 
állatheccek, amelyekben a nép szerfölött 
gyönyörködött , jeléül az izlés ama durva-
ságának, hogy végzett munká ja után a 
legnagyobb élvezetet az egymásra uszilott 
vad- és háziállatok élet-halál tusájának 
szemlélésében találta. A halálvonaglás látása 
volt az a menyei öröm, mely ulán a mű-
veletlen nép áhítozott . 

A századok lázas ku l tu rmunká ja rész- : 
ben kiküszöbölte az izlés ez e l fa julását ; 
de az állatöldöklés mula tványsze iű gya-
korlását még ma sem törölték el egészen 
a népmulatságok műsorából. Spanyolor-
szágban és Portugál iában még jelenleg is 
napirenden vannak a bikaviadalok. 

A művelt Nyugot azonban nem talál 
élvezetet az ily mulatságokban. Szégyeli 
magát mulatságból kínozni az állatot — 
inkább kínozza az embereket. 

Mi tűrés-tagadás, minden civilizáció 
és kul tura gyámjára az emberekből még 
nem halt ki az állati öszlön, csak als/.ik. 
Csak a törvények vasszigora, néha az 
erkölcsi kényszer is, larlja némileg féken 
azt a bámulatot , melyei a nyers erő iránt 
tanúsí tanak az emberek. Hogyan is lehetne 
ez másképp, mikor a szerzeit birtokok 
védelmére uia is, mint régente, hadserege-
ket kénytelenek tartani a nemzetek s ami-
kor a háború veszedelmei, csakúgy, mint 
ősidőktől fogva, egyre fenyegeti* meg a 
legbékésebb szándékú népekel is. 

A háború p dig nemcsak az embere-
ket öldökii, de annak gondolata tönkre 
teszi az erkölcsökbe vetett bizalmat is. 
Pellengérre állítja az igazság hatalmába 
helyezett hitet az a tudat, hogy győzni 
csak az képes, aki erősebb, akár vau igaza, 
akár nincs. 

Ki csodálkozhat tehát azon, hogy a 
nép még mindig nem folytotla el a nyers 
erő iránti bámula to t? 

Felvilágosultság, tanulás, h i toktatás és 
a civilizáció számtalan más nemes eszköze 
kudarcot vall, amikor arról van szó, hogy 
a nép duha j jókedve szer nl mulasson. Az 
alsóbb néprétegek mulatságaiban gyakran 
jut szerepe az ökölnek, sőt a bicskának 
is. Eveken át tarló erkölcsjavitó munka a 
mulatozás hevének egyetlen egy pillana-
tában megsemmisíttetik. A törvény csak 
megtorló, de megelőző befolyást nem gya-
korolhat. 

Művészetünkbe és i rodalmunkba is 
befurakodik ez a barbar izmus. Az olvasok 
jó magyar műveinkre ügyet se vetnek, 

, ellenben sok ezer számra kelnek el a leg-
hi tványabb ponyvairodalom piszkos ter-
mékei ; a Nick Carler, Sherlok Holmes, 
Nobody és tudja Isten, mi más név nlalt 
kibocsájloi: fércmunkák. Egyetlen egy 
valamire való olvasmány se található ben-
nők, de mert emberek élet — halálhar-
cáról közölnek le írásokat, mert az öldök-
lés raflineriait írjak le minden összefüggés 
minden logika, sőt minden valószínűség 
nélkül is, mohón falja őket a m p és a 
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kiadók alig győznek belőlük eleget a 
könyvpiacra vetni. 

Ezek a förtelmes lákolmányok mind 
Németországból vándorolnak hazánkba. Az 
egész nagy német birodalomban félanyit 
se lehet belőlük a közönség nyakába 
sózni, mint a mennyi Magyarorszban 
elkel. 

Egész Magyarországon pedig nincs 
senki, aki ennek az invaziónak gátat vetne. 
Sutban hevernek a magyar népirók mun-
kái, de a bűnt dicsőilő, komisz irályu 
rémregék óriási mértékben szabadon ter-
jeszthetők. — Rontha t j ák az erkölcsöket 
és követendő hősöknek ál l i thal ják oda a 
gonosztevőket. A bűncselekmények egész 
sorozata kél nyomukban , a gyenge ítélő-
képességgel bíró és gyenge jel lemű embe-
rek megirigylik a krtiniuális hősök dicső-
ségét es hasonló »hőstettek« által aka rnak 
hírnévre szert tenni. 

A felnőttekben azonban még félannyi 
pusztí tást se végeznek ezek az olvasmá-
nyok mint a zsenge i f júságban. Ennek az 
élénk fantáziá já t beteges izgatottságba 
kergetik és teljesen kiölik belőlük a szép 
és nemea iranli fogékonyságot. 

Ezek után immár elkerülhetet lenné 
vált az a kérdés, hogy a mindenki t elfogó 
Nick Carler u tán vegre kinek lesz bator-
sága a nép ízlésének gyi lkosát : Nick Car-
ter u ramat és cinkostársait örökre biztos 
zár alá tenni ? 

IJIHKXSAliOK. 
— Mi lesz a Kossuth szoborral ? t obb 

mint ot éve, hogy a képviselőtestület e lha-
tározta Kossuth Lajos emlékének ércszobrot 
állíttat a Kossut-téren. A szobor költségeire 
a vadászterületek bérbeadásából befolyt ösz-
szeg szavaztatott meg. Ez az összeg egyébb 
adományokkal ugy meggyarapodott, hogy 
azért bízvást fel lehet állítani Kossuth Lajos 
szobrát. A közgyűlés a szobor bizottságot is 
megalakította. Szóval minden rendben volna 
ahhoz, hogy Szentes varos Kossuth Lajos 
emlékét ércszoborbau megörökítse. Ennek 
dacara ma sincs Kossuth szobrunk, sőt an-
nak megvalósitasa érdekében egyetlen lépést 
sem tett a polgármester, holott ez irányban 
többször megiulcrpellálták a közgyűlésen. A 
legutóbbi interpelláció két év előtt hangzott 
el Akkor azt mondta a polgármester, hogy 
a darabontok uralma nem volt alkalmas a 
Kossuth szobor elkészítéséhez és annak le-
leplezéséhez. Most azonban mar nemzeti 
kormány kezében van az ország gyeplője, 
tehát rövidesen mindent elkövet, hogy 
Kossuth Lajos ércszobra díszítse a Kossuth-
tért. A polgármesternek ezt a kifogását el 
fogadta a képviselőtestület. Elfogadtuk mi is 
és vártuk a polgármester intézkedését Két 
év óta hasztalan vártuk. Ma is ott vagyunk, 
a hol voltunk Ma siucs Kossuth szobor, sót 
annak létesítése iránt egy lépést sem tett a 
polgármester. Miért ? Vannak akik azt susog-
jak, hogy azért nincs Kossuth szobor, mert 
az erre megszavazott összegből egy lil'ér 
sincs, ezt a tanács a közgyűlés tudta és 
beleegyezése nélkül elköltötte másra. Sze-
retnők, ha a tanacs, vagy a polgármester 
ebben a homályos ügyben megnyilatkoznék 
Végre mégis ideje volna, ha a képviselőtes-
tület lisztánlátuá, hogy mi késlelteti a Kossuth 
szobor felállítását. 

Gyűlések a megyén. Csongrádvár-
megye közigazgatási bizottsága folyó hó 
l l- ikén tartja meg rendes havi ülését az al-
ispáni elfogadőtercniheu l gyaucsak e hó-
napban larlja meg a varmegye torvény ható-
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sági bizottsága évnegyedes rendes közgyűlé-
sét is. A rendes közgyűlés idejét azomban 
még nem tűzte ki dr. Kelemen Béla főispán. 

— A számonkéröszék hallgat. A szer-
vezési szabályrendelet értelmében számon-
kéröszék ellenőrizné a városi lisztviselők 
hivatali működését, ha ugyan ellenőrizné. 
De nem ellenőrzi. A mull évben egyetlen-
egyszer sem tartott viszgálatot a városnál, 
de az idén se, pedig már december hónap-
ban vagyunk. A számonkéröszék hanyagsa-
nak okait nein ismerjük, hanem hogy abból 
sok hátrány származik Szentes város köz-
igazgatására, az bizonyos. A tisztviselők leg-
nagyobb része elhanyagolja hivatalos teen-
dőit, mert uincs oka félni a váratlan hiva-
talos vizsgálattól. A sok elintézetlen iratok-
tól csak ugy görnyed némelyik tisztviselő 
Íróasztala. Hát ez nem jól van. Ha a szá-
monkéröszék elfogadta a közgyűléstől a meg-
bízatást, akkor annak tegyen is eleget, vagy 
pedig mondjon le, hogy a képviselőtestülel 
oly férfiakra bizhassa a tisztviselők ellenőr-
zését, a kik a megbízatásnak eleget is akar-
nak és tudnak is tenni. 

— Halálozás. Vetró Józsefné születeti 
Babós Sára asszony pénteken hosszas szen-
vedés után 45 éves korában a gyulai ehne-
gyógyintézetben elhunyt. Holttestét tegnap 
hazaszállították Szentesre s ina vasárnap he-
lyezik örök nyugalomra a református egyház 
szertartásai szerint. 

— A városi téglatelep. A képviselőtes-
tület még szeptemberi ülésében utasította 
a tanácsot, hogy a városi téglatelep üzembe 
vétele iránt tegyen a közgyűléshez javasla-
tot. A tanácsak nem tetszett ez a határozat, 
mert rettenetesen félti a Zsoldos família ér-
dekeit. Kz abból is kitetszik, hogy szeptem-
ber hónap óta mit sem cselekedett, juvasla-
tot nem készített a léglatelep hasznosítására 
vonatkozólag. Szeretné ha a képviselőtestü-
let ráfelejtene erre a határozatra. A tanács-
nak ez az óhajtása aligha teljesülhet, meri 
a téglatelep kérdését állandóan nyilvántart-
juk és rajta leszünk, hogy a városi téglaház 
mielőbb megkezdje működését Szentes vá-
ros és a nagy közönség érdekében. Mi azzal 
nem törődünk, ha Zsoldos ur mérgében vé-
resre harapja n a gyelvét a városi téglaház 
üzembe hozatala miatt. 

— Színügyi bízottság ülése Szentes vá-
ros szinügyi bizottsaga szombat délután ülést 
tartott. A szinügyi bizottság két ügyben 
döntött. Az egyik ügy volt Szigeti Jenő kérelme, 
mellyel december 11-től 24-ig kért színjátszásra 
engedélyt. A szinügyi bizottság a kérelmet azon 
okon utasította el, mert a város minden év-
ben csak egy színigazgatónak ad engedélyt. 
A másik ügy volt Janovics Pál színigazgató 
ajanlata a színházi előfüggönynek hirdetési 
célra való bérbevétele iránt. Janovics 20 évre 
akarja bérbevenni a függönyt s évenként 
200 korona bérösszeget ajánlott föl. A szin-
ügyi bizottság Janovics ajánlatai elfogadja, 
azomban a bérleli szerződést nem 20, hanem 
csak 6 évre kivanja Janovics színigazgatóval 
megkötni. 

— A „Ref. Kör." felolvasása. A »Refor-
mátus Kör. december 6-án tartja 5-ik felol-
vasó estélyét. A központon a »Bel. Kör. 
nagytermében, d. u. 1 órakor felolvasását 
folytatja l)r. Lakos Imre, szaval (iellén Juliska 
Urleány. Felolvas Kovács József s lelkész. 
A felsőparton közreműködnek Gyarmati 
Lajos, Szilágyi Karoly és Berezeli Károly 
tanítók. 

— Szőlőbirtokosok panasza. Nagy csa-
pás érte a magyarországi szőlőbirtokosokat, 
az idei vératlanul beköszöntölt fagy a fedet-
lenül maradt szőlőtőkékben milliókra menő 
károkat okozott. A főldniívelésügyí minisz-
tériumnak egyik szakközege az elmúlt hét 
folyamán ugy nyilatkozott, hogy az idei fagy 
a kecskeméti szőlőtőkék felét teljesentönkre-
tetle és igya jövő évi szőlőtermésre reményük 
saui lehet. De az ors/.ág más szőlősvidékén is 
óriási károkai okozott az idei fagy, mert azt 
lehet mondani, hogy a késő szüret folytán 
a szőlőtőkék nagy része fedetlenül maradtak. 
K váratlan csapás következtében az idei bo-
rok árai már is euielkedlek. Azonban kevés 
vigasztalás ez azoknak a szőlőtulajdonosok-
nak, akiknek szőlőtőkéjük fele teljesen pusz-
tulóban van. 

— Házfeltörés. A rendőrségnek nagy 
inunkat okozott az a két házfeltörés, melyet 
szerda és csütörtök közti éjjelen követtek el 
ismeretlen tettesek a felsőpárton. Lázas iz-
gatottsággal keresi a betörőket, a kiknek 
egyelőre teljesen nyomuk veszett. Az egyik 
betörést Sarkady Nagy János II. ker. Wesse-
lényi utca 44 számú lakos kárára követték el 
A tett elkövetésekor a háznál csak az öreg 
Makai István és annak neje Czirbus Zsu-
zsanna lakók tartózkodtak, akik az udvar fe-
lőli szobában aludtak. Éjféltájban az utcai 
szobából hallatszó zörejre ébredtek föl. Az 
útcai szobában világosság volt és lattak, hogy 
egy ember ugyancsak dobálja kifelé az ab-
lakon át az utcára az ágyneműeket. Az öreg 
pár lármát üttött, mire a betörő az ablakon 
at elmenekült. A betörő az utcai ablakot to-
kostól együtt kifeszítette s a támadt résen 
hatolt be a szobába. Hogy társai voltak, az 
bizonyos. A másik ketörést Király Sándor 
Honvéd utca 13 számú házánál követték el > 
szintén a fent emiitett éjjelen. Itt is kifeszí-
tették az utcai ablakot. Innen szintén ágy-
nemüekot raboltak el. Király Sándorék oda-
haza voltak és az udvari szobában aludtak. 
A betörők olv csendben munkalüodtak, hogy 
Ktrályék nem ébredtek föl és csak reggel 
hat órakor lattak hogy mi törtéül az éjjel. A 
jelek azt mutatják, hogy mindkél betörést 
ugyanazok az emberek követték el. A rend-
őrség még csütörtökön megindította a nyo-
mozást, de annak eddig eredménye nincsen. 

— Búzapácolásra gáliekő nem hasz-
nálható. A belügyminiszter 3375/908 sz. ha-

i tarozataval kimondta, hogy a galickővel 
pácolt búzának forgalomba hozatala a köz-

i egészségügyi törvénybe ütköző cselekményt 
képez. Az 1895. évi XLVI. t. c. végrehajtasa 
tárgyában 38 86/96 sz. földmivelésügyi mi-
niszteri rendelet 4 pontjába foglalt rendel-
kezés crteluiében oly liszt forgalomba ho-
zatala uiely galickővel, azaz mely vagy kén-
savval (zöld gálic) vagy kénsavas rézzel (kék 
gálic) van kezelve, tehát hamisított, illetőleg 
ártalmas anyaggal kevert lápszer arusitása 
tilos. 

— Virillsi megbízottak. A jövő eszten-
dőre a következő egyének kaptak még az 
eddig közölteken kivül virilisi megbízást 
Szentes város képviselőtestülelében Stam-
mer Béla özvegy Polgár Jánosnétól, Dr. Sulcz 
Lajos özv. Bauiberger Bélánétól, Dr. Csergő 
Karoly Dr. Hegedűs Jenőtől, Mikecz Imre 
özvegy Mikecz Imrénétől, Dr. Friedmann 
Gyula özv. Czukor Emilnétől, ilj. Várady 
Lajos özvegy Batik Sándor né tői, Papp Béla 
özvegy Bamberger Lipótnélól, Bánfalvi Lajos 
Mátéfly Kálmántól, Krisztiáni István özv. 
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Dobossy Ferencnétől, Szathmáry Ernő özv. 
Filó Jánosnétól. 

— Vasút jövedelme. A máv. igazgató-
sága tegnap a szentes Kunszentmártoni 
vasüt jövedelem címén 1000 koronát kül-
dött Szentes városnak, mint vasuttulajdonos-
nak. 

— Jóváhagyott kéményseprő választás 
Ismeretes, hogy a városi tanács több pá-
lyázó közül Pálinkő Imrét választotta meg 
az első kerület kéményseprő mesterévé. A 
választás ellen fellebbezés adatott be. A ke-
reskedelmi miniszter döntése, íuelyszerint 
Pálinkó Imre megválasztatását jóváhagyta 
tegnap érkezett le az alispán utján a város-
hoz. 

— Jótékonyság Busa Béla visegrádi 
fürdőtelepi intéző folyó hó 3-ikán öt koro-
nát küldött a szentesi szegénymenházban 
lakó férfi ápoltak részéi e. Az adómányt a 
gondnok szétosztotta a férfi ápoltak között. 
Vigh Mihály menházi gondnok e helyen 
mond köszöneteit a nemes szívű adakozónak. 

— A város pulykái. Tudvalevő, hogy 
a város a csordajáráson pulykákat neveltet. 
A pulykák egy részét most adták el. A puly-
kák eladásából 111 k. 27 fillér bevétele volt 
a közpénztárnak. 

— Háuyan haltak meg. A m. kir. anya-
könyvi hivatal kimutatása szerint a mult 
hónapban 46, január 1-től november 30-ig 
569 egyén halt el Szentesen. 

— A nád ára A Kurcában termett ná -
datl mostanában adatta el a városi tanács. 
Nád eladásból 1755 K. 10 fillér bevétele lett 
a váróinak. 

Ellopott pulykák Szlavík Mihályné 
Bocskai-utcai lakostól a napokban két puly-
kát loptak el. A tettest a rendőrség nyo-
mozza. 

Talált aranykarika gyűrű. A napok-
ban az utcán egy aranykarika gyűrű lalái-
találtatott, melyet tulajdonosa igazolás után 
a rendőrségnél vehet át. 

— Jószágbetegség. Szelevényről írják, 
hogy ott a sertésvész belegség fellépett. A 
hatóság a kellő intézkedéseket megtette 
nehogy ez a járványos betegség tovaterjed-
jen. 

Ellopott és megkerült kendők A 
napokban két ízben loptak le Pollak Géza 
Kossuth-téri rőfös kereskedő üzleti ajtajáról 
egy-egy értékes nagy kendőt. Az egyik ken-
dőt mely december elsején lünt el, Nagy 
Imréué születeti Kalpagos Szabó Franciska 
nyakában ismerték fól csütörtökön, amikor 
a rendőrségen passzust íratott, Fazekas 
rendőrormester előtt azt állította az asszony, 
hogy a kendőt Szegeden vette. Csütörtökön 
veszett a Pollak Géza ajtajáról a másik nagy 
kendőt Nagy Imréuénél találtak meg. Nagy né 
akkor ezt vallotta, hogy nem való, hogy a 
kendőt Szegeden vette, hanem az az igaz, 
hogy egy ismeretlen asszony adta el neki. 
Bizonyos, hogy Nagyné füllentett s igy a 
bűnügyi eljárás tovább folyik ellene. 

— Beitta a lisztet* Szilagyi Lajos vá-
rosi szolga 43 kiló lisztet adott át Szabó 
Mihály ismert tolvajos embernek a célból, 
hogy azt lakasára vigye. Szabó Mihály a 
lisztet eladta Bóua Zsigmondnénak 12 K. 
08 fillérért és a kapott pénzzel beült Dorogi 
Eszter felsőpárti korcsmájába iszogatni. Szi-
lagyi Lajos feljelentésére csak késő este ta-
láltak ra a rendőrök Szabó Mihályra, a ki 
már teljesen el volt ázva. A pénzből 7 K. 
46 fillért lalallak nála. Rónáné a lisztet rög-
tön visszaadta tulajdonosának, a mikor meg-
tudta. hogy az lopott. Szabó Mihály ellen a 
bűnügyi eljárás folyamaiban van. 
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— Gyomorbajokat és minden oly bajt 
mely erjedéssel van egybekötve, leggyorsab-
ban és legbiztosabban "a teljesen ártalmatlan 
»Sirolin-Roche« gvógyitja, melv a b " ' " 
kátrány elég elismert gyógyhatásúit 
mazza annak kellemetlen ize nélkül. > 
telen, nem izgató és jóizű. A gyógy 
rakban kapható. 

bükkfa-
tartal-

Méreg-
szertá-

Közgazdaság. 
Piac i á r a k : 

Huza mmja 12 frt. 12 frt. 51) kr. 
Árpa mmja 8 frt. 8 fr. 30 kr. 
Zab mmja 7 frt. ,r»0-80 kr. 
0 Kukorica mmja — frt. — kr. 
llj „ mmja 7 frt. 20 - 6 0 kr. 
Csöves „ m inja 5 frt. 40-50 kr. 
Heremag mmja. 45-55 frt.-ig. 
Sertés kilója 48 50 kr. 
Szalonna 65—70 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 . 

Szentes város tanácsától. 

14283/1908 szám. 

Hirdetmény. 
Szentes város tu la jdonát képező 

úgynevezett "Bökényi csárda" és a kö-
kényi réven szedendő vámszedési jog 
az 1909. évi j a n u á r 1-tól 1911 decem-
ber 31-ig, há rom egymásután következő 
évre 1908. évi december hó 9-én dél-
előtt 9 ó r ako r a gazdasági tanácsnoki 
hivatalban nyi lvános szóbeli verseny-
tárgyaláson bé rbe fog adatni. 

Kikiáltási á r 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 2G. napján tar tot t 
üléséből. 

Dr . M á t é f f y , 

14245/1908. 

Pályázali hirdetmény. 
Szentes város javadalmi kezelősé-

génél rendszeresitel t választás u t j án 
be tö l tendő évi 2400 korona fizetéssel 
és a ne t tó jövedelem 1%-ával javadal-
mazott j avada lmi hivatali főnök i ; 1000 
korona fizetéssel j avada lmazot t pénz-
tá rnoknői ; — kinevezés u t ján betöl-
tendő egyenként 1440 kor. fizetéssel és 
a beszedett bírságok 10 %-áva l java-
dalmazol l négy ellenőri, továbbá válasz-
tás u t j án be tö l t endő 1000 korona fize-
téssel javadalmazot t vámfelögvelő tilí-
biztosi állásra pályázatot hirdetek. 

Felhívom mindazokat kik ezen meg-
hirdetett be tö l tendő állások valamelyi-
két elnyerni óha j t j ák , hogy 1 koronás 
bélyeggel ellátott , sajálkeztileg irt, élet-
korukat , eddigi működésüke t és képe-
sí te t tségüket igazoló okmányokka l fel-
szereli pálvázali kérvényüket a válasz-
tás u t ján be tö l tendő ál lásokra vonat-

kozókat Szentes város tanácsához a 
kinevezés u t ján be tö l tendő állásokra 
vonatkozókat Szentes város polgármes-
teréhez címzetten legkésőbb !í)08. évi 
december hó 28-ik napjának délutáni 3 
órájáig a központ i igtató hivatalba ad-
ják be. E határ idő után é rkezendő pá-
lyázatok figyelembe nem vétetnek. 

Kelt Szentes város tanácsának 1908 
évi december 3-án tar lói t üléséből. 

2 VI 
M a g y a r 

h. polgármester. 

Eladó alma. 
A közönség által már ismeri 

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

mxMmmum 

n ¡ e l ő t t 
szemeli-, jelzálog- v, építés 

•4 » i v * ö h 
iránt intézkednék 

kórjen díjtalanul prospektust. 
MELLER L. EGYi-D 

BUDAPEST 
IX., Lúnyai-utca 7. 

Telefon-lnterurhan 
46—31. 
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Hirdetéseket 
a l e g i u t á n y o s a b b 
árakér t vesz fel a 
„Szentesi Lap" k i -
adóhivatala Szentes 

reform, bérház. 
1 1 

• • 

V i r a i ; ; » I á 

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

Tóbiás Károly 
városi főkertész né I. 

Lakodalmi meghívókat 

es eljegyzési tudósításo-
kat a legszebb és legizié-
sesebb kivitelben jutányos 
árakért keszit lapunk ki-
adóhivatala MS /S» rn*i 

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 . 

l-ladó szőlótelep. 
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 műút mentén a várostól f> ti 
k i lómélcr távolságra, legkiválóbb laj-
szóllővel és gyümölcs fákka l berende-
letl 10 ka t . hold 

t e r m ő 

•9BC* * % o l o l H < » | > 
a szükséges épületekkel és minden 

* hozzá ta r tozó szüretelő edényekkel u. 
m. hordók , kádak, pe rme tező és szőló-
zuzó gépek, put tonok, kosarakkal együt t 
igen kedvező f i ze té s 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, villányiival felszereli 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. 
Cim a kiadóhivatalban. 

A Pápai Ferenc-féle tanyában, a rekettyés 
szélben közel a köves ullioz egv ti öles ka-
zal buza szalma eladó. Értekezni lel k ' r . 

Nyíri-utca 5 sz. alall. 

Nyomatott Vaj^a Háin.t utódánál bxiut» f. ltoH 




