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F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

GÁLFY SÁNDOR 
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Hirdetések árát, 

valamint nyílttéri közleményeket kiadóhivata 
lunk mérei szerint a legjutányosabban számit. 

Magyar birtokpolitika. 
Magyarország területén, a legutóbbi 

évek, sót mondhatnók évtizedek óta 
szokat lan forrongás észlelhető, mely 
forrongást nemzetgazdasági szempont-
ból ér tve és vizsgálva, lehetetlen vala-
mely komoly mélyen fekvő közgazda-
sági ba j jelenlétét észre nem venni, 
mely káros közgazdasági jelenség kö-
vetkezményeiként mutatkozik: a kiván-
dor lás veszedelmének mérhetet len kö-
ve tkezményű elfajulása a nemzetközi 
tanok és felfogások rohamos terjedése. 

Főleg ez utóbbi körülmény, nem 
mint megdönthetet len erő, csupán mint 
s zámot t evő jelenség és mint valamely 
mély gyökerű kóros jelenség következ-
ménye, készteti a kuta tó elmet az eredő 
fel tárására, vagy legalább is kuta tására 
me ly re vonatkozólag végzett kutatasok 
s a szerzett tapasztalatok egybevetése 
u tán aligha csalódik a figyelmes kuta tó 
ha a mi szép hazánkban duló és pusz-
tiló ba joknak kúiforrásúit a földnél s 
a földdel es a földbir loklással össze-
li'iggó kérdesek megoldásánál keresi. 

A magyar közlemény megszokta a 
múl tban a hangzatos je lszavakat I l£zek 
a jelszavak az ipar, a kereskedelem 
boldogitásá* ak jegyében — mini a lé-
nyek igazol ják — alig haladták meg, az 
első sorban boldogítandó székesfőváros 
merkant i l i s Lényei t és határait . Évtize-
deknek kellett elmúlni mig a magyar 
föld érdekeinek leghivatot tabb őre és 
gondozója székébe oly éleslátású fér-

liut sikerült találni, ki az ország széles 
rétegeit lázba e j tő közgazdasági forron-
gás indító okait, nem a bársonyszék 
közvetlen közelébe, de künn a pusztán 
künn a szabad természet ölén kutatta 
fel s a legjobb meggyőződés hangján 
áll i thatjuk, hogy találta is meg. 

Örömmel vehet róla tudomást min-
den magyar gazda, hogy a közel jövő 
kérdése a helyes magyar bir tokpoli t ika 
inaugurálása tekintetében megindult a 
munka, melynek első és igen számot-
tevő jelensége az a körülmény is, hogy 
a magyar loldmivelésügyi tárca j ö v ő -
évi költségvetésben már szankcionálta- ! 
tott az a lo milliós tétel mely az or -
szágos telepítési alap támogatásának 
első részletéi képezi ahhoz a 100 mil-
liós előirányzathoz, mely a legközelebb 
már a törvényhozás elé kerülő telepí-
tési törvény megalkotásával, a magyar 
főtdbirlok-politika helyei és cé l tudatos 
fe j lesz tésen nyit ösvényt . 

Vázlatosan érintve e kérdést, való-
ban elérkeztünk az uiólsó órához mely-
ben tenni és cselekedni kell a b i r tok-
politika terén. Cselekedni kell pedig, 
az immár rendelkezésre álló statisztika 
és tapasztalatok figyelembe vételével 
oly irányban, mely a helyes b i r tok 
megosztás felé haladva és az üzletsze-
rűen kihasznált bir tokfeldarabolási tö-
rekvéseket mai formájában visszaszo-
rítva, intézkedések tétessenek a magyar-
ság es a magyar közgazdasági élet ge-
rincét alkotó" kisebb bi r tokok alakulá-
sára. 

A kultusz alatt álló 49 millió hold 
földterületből kerekszámban 20 millió 
hold föld körülbelől 2 millió 600,000 
kisgazda közt oszlik meg, vagyis egv-
egy kisgazdára átlagban 8 hold föld esik 
15 millió hold föld van a 100 holdon 
felüli b i r lokosok kezében és kerekszám-
ban 14 millió holdat tesz ki a jogi 
személyek bi r toka. E szerint az összes 
magánbir tok 59% százholdon aluli kis-
bir tokosokra esik és csak 4lü /0 ju t a 
100 holdon felüli b i r tokra . Ez az a rány-
szám igv nem tűnik fel kedvezőt lennek 
csak az a baj, hogy a lenti 15 milliós 
tétel egyáltalán nem a magyar közép-
osztály kezén van, az . 9" 0-os eloszlás 
is nagyon nagy tu la jdonos számot mu-
tat, ugy hogy az eloszlás maga. mind-
kél kategóriában s leglehetetlenebb. 
Túlsúlyban vannak ugyanis az olyan 
bir tokegységek, melyek nem elegendők 
egy család el tar tására , de még arra sem 
hogy azokon okszerűen gazdálkodni 
lehessen. Bűnös dolog volt teiiál a leg-
utolsó éviized okszerűt len parcellázási 
lazának üzletszerű kihasználása, mely 
csak az ilyen törpebi r tokok számát 
szapor í to t ta akkénl , hogy azok tulaj-
donosai máig is r emenyné lkű l k űz kőd-
nek még a tényleges és tel jes tula j -
donjog megszerzése tekintetében. 

Az egészségesebb bir tok megoszlás 
érdekében pedig a kisebb üzemek ala-
pilásara kell törekedni, akként azon-
ban hogy a földhöz j u t t a t a n d ó kisem-
bereket fel kell vértezni a ludasnak az-
zal a fegyverével, amely nélkül ma 

A «SZEHfKSl LAP" TARCLA. 

Tánc és az egészség. *) 
Alig van nép a föld kerekén, a mely a 

táncol ne üsmerné és ne kultiválná. Ha nem 
is éppen testedző kedvtelésként, hanem in-
kább, mint a vallás kultuszának keretébe 
illesztett emberi szokás, ősidők ola népszerű 
szórakozása volt az emberiség túlnyomó ré-
szének. Ám a vallási szokások és szertara-
sok keretében, méllóságteljo régibb formái 
mellett, inkább csak szimbolikus jelentőség-
gel birt, s igy a táncot kisérő zene is, ehhez 
szabottan eltért a mai tánczene gyorsabb 
tempóitól, avagy túlságos vilagias jellegétől. 
Közép- és Keletázsia, India, Alrika, l'olyné-
zia és Délamerika több népénél ma is val-
lasi vagy legfeljebb harci szimbólumuk je-
lentőségével bír a tánc. A történeti korból a 
láncot, mint világi k e d v t e l é s t , a Szentírás 
könyveiből ismerjük elsőbbéi. Heródes ki-
rály leányának lleródiasnak buja, érzéki 
tánca az első, a mely világi jellegű táncként 
szerepel. Ehhez hasonló impulzusból ered a 
vad India baj ad érj a inak liastanca iv E g v p -
t n, Athén és Itöma magas kulturája, ugyan-
c ak a ninduk lánca lévén kezdte megös-

*) Ezt a közérdekű tikkünket a .Háziorvos" most 

merni a táncot azóta, hogy Nagy Sándor, 
vilaghódiló útjaiban lndiaba is elvetődött. 
Az érzékicsen buja női tánc aztau a közép-
korban is megtartotta ebbeli jellegét és ural-
mát világszerte, mígnem aztán a mindet féle 
kuliurakban vezető szerepet betöltő franciak 
a táncot egyben testedző kedvteléssé is avat-
lak. Persze addig is, amig Franciaország 
egy-két s/.az évvel ezelőtt a testedzően egész-
séges és emellett egyben szórakoztató tané-
nak, külön kuliurat teremlett volna, a láncoló 
párok, földünk valamennyi népénél, rend-
szeriül egy nembeli egyének voltak s csupau 
a női kullus/l, a mai magaslatra emelő ud-
varias francia nép volt megint az, a mely a 
táncot lestedző, egészséges s a test mozdu-
latokat szépítő, tökéletesbitő tulajdousagai 
mellett, egyben a szerelmes párok, részben 
pedig nem épen illedelmes kedvtelésévé 
avalta. 

A lánc őstörténeti mullja tehát úgy-
szólván egyidejű az emberiség kulturajával. 
Viszont aztán a táncról, mint higiénikus 
elbírálás alá vonható kedvtelésről, mar csak 
korunk utóbbi évtizedei óta esik szó. 

Tagadhatatlan, hogy az illő korlálok 
között űzött tanckedvlelés, a testmozgás 
révén, a lornas/.altal párhuzamos, egészséges 
sportkedvtelésnek minősíthető. Különösen a 
női nem, a mely a lánc kedvtelésének ke 
vésbé szilaj formákban is hódolgathal lisztes 
és rendes forrnak kozé betartott lancaval, 

csak egészséges testmozgást végez. A női 
nemnek a tánc tehát mindenkép javara válik 
már csak azért is, mivel a nő a tánctermen 
kivül, aranylag kevesebb testmozgást végez 
a férfiúnál; tornagyakorlatokban is kevesebb 
része van, s igy a tánc mozgás révén, akár-
hányszor a szervezetre mindenkép csak elő-
nyösen ható testmozgást végezhet. 

A tánc, ha nem fajul őrületes s/.upé-
csárdasfélévé, olyanná, a minőt oly talalöan 
ludolt örókitju művészünk. N iday Ferenc a 
»Balkiralyuő»-hen kurrikiro/.ni, magaban 
mindenkép ajanlalos, egészséges, leslgyakorló 
kedvtelésként szerepelhet. Magaban a tané-
ban a tauchan lehal alig rejlik veszedelem. 
Viszont aztán a tanchelyiségek a legtöbb 
esetben a különböző betegségek Csirainak 
valósagos fészkei, melegagyai. 

A tánctermeket latogaió közönséget, a 
terem zsufollsaga mellett, allaudó veszedel-
mek fenyegetik A tánctermek fülledt, néhol 
tulfutólt, épen nem ros/.ut vagy lulerőseu is 
szellőzteted helyiségei, a uélia épen nem 
mért.'kleles tempókban tovakeringő csarda-
so/ó, boslonozó, matchichező párok egész-
ségéi, a rossz szellőztetésen kivül több ol-
dalú veszedelemmel is fenyegethetik, l'auc-
közheit a tesi, lokozoltabb i/.zadas melleit, 
gyorsabb anyagcserét is végez. Főként a mai 
dival lulszükre szabóit női ruhui, a lokozol-
tabb izzadás befogadásara, épen nincsenek 
kellően és célszerűen berendezve. A túlságos 



2. oldal 

m á r az életharcát megküzdeni nem le-
het a kiinduló pont, az ebben elért 
előrehaladás mérvéhez képest ha lad jon 
a törekvés is a b i r tokkompleszumok 
megosztásának előmozdítására, addig a 
határig azonban, hogy ez a feldarabolás 
részleteiben a j ö v ő fej lődést szolgál-
hassa és ne csak a felszecskázása le-
gyen ez a magyar földnek. 

Nemzetgazdasági igazságként állit-
ható fel tehát a tétel, hogy ez ország 
sorsának jobbra fo rdu lása a kisbirtok 
megerősítésétől, a fö ldbir tok helyes ; 
megoszlásának előmozdí tásától függ, de 
e probléma megoldásánál egyrészről 
kérlelhetetlen szigor a jó indula tú cse- | 
lekvés mezejére be to lakodó parcellá-
zási üzérkedés visszaszorí tására, légió-
ként pedig a tervszerű és évtizedekre 
ter jedő akció oly körül tekintő vezetése 
szükséges, mely kifejezetten a magyar 
kisbirtok szaporodását és ter jeszkedé-
sét mozdítsa elő, nehogy a túlhaj tot t 
kedvezés és kedveskedés a nemzetiségi 
vidékek megbízhatat lan elemeinek ter-
jeszkedését tegye lehetővé a magyarság 
rovására I 

KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
December 13. 
Másként Luca napja. A sokáig készülő 

Luca-szék napja. 
Ez a Luca-szék nekünk kapóra jön. 

Mert nekünk is van egy csomó lassú dol-
gunk. 

Íme egy néhány Luca-szék: a városház 
építés, a gimnázium kibővítése, kultúrpalota, 
uj járásbíróság, állategészssgügvi körzetek 
létszámemelés a rendőrségnél, a tanyai isko-
lák építésének befejezése, városi téglaház, a 
Gálfy-Vajda sajtópörök vége stb. stb. 

Ezek ugy nagyjából. De hát az a bibi, 
hogy a a Luca-széke lassan, de biztosan 
készül, ezek a mi Luca-szekeink pedig talán 
sohase készülnek el. 

* 

Az hallik, hogy a tanyai iskolák körül 
valami fura baj van. Nagyon kellemetlen baj. 
Susogják a beavatottak. Azt is regélik, nem 
lant kísérettel ugyan, mint annak idején 
Tinódy Sebestyén és cimborái — hogy jö-
vőre újra építkezhetünk. Mert . . No mert 
nem fognak lakhatási engedélyt adni az is-
kolai épületekre. 

Fura, fura, nagyon fura. Azután meg 
két tanítói állás is betöltetlen mauapig. 

SZENTESI LAP 

Pedig nagyon sürgős volt a tavaszba 
a dolog. 

Vagyha iskola nincs, tanító se kell ? 
* 

A városi színház függönyét hirdetési 
célokra bérbeadni javasolja a szinügyi hí-
zottság évi 200 koronákért. 

Nem vagyunk fekete májuak; de azért 
nagyon ominozus szám nekünk ez az éven-
kinti kettőszáz korona amikor hirdetési cé-
lokkal van egybekötve. 

A hirdető táblákért is evi 200 koroná-
kat igért valaki. Azután az a valaki máig se 
fizetett egy árva réz krajcárt. De még az 
árnyékát se. 

Nem mondjuk, hogy ez a másik ur is 
olyan lesz, mint az a mostani ur, aki már 
egy féle hirdetési céloKat bérel. Csak azt. 
hogy nekünk ominózus az a kellő száz ko-
roua. 

* 

No lám még azt hihetné valaki, hogy 
én azért firkantok a színházi függöny hirde-
tési célokra való bérbeadása ellen, inert nem 
kevesebbet se nem többet, hanem épen azt 
az ominózus 200 koronát ígérték érte. 

Nem. 
Én az ízlés nevében szólok. 
Már engedelmet instálok : inkább né-

zem én minden áldott este a Zsoldos-festő 
művét a színházi függönyön, mint hogy 
olvassam az e féle dolgokat : Purgó, hab 
hajtó, Hunyadi keserűvíz, Rákóczi keserű 'íz, 
Kalodont, Kalogén . . . De még ez is hagy-
ján jön ott cifrább is: diszkrét, csak urak-
nak, gummi cikkek, halhólyag különleges-
ségek . . . 

Mert pár évvel ezolőtt is így volt. Es 
most is igy fog lenni. 

Jó lenne azon a bérbeadáson még egy 
keveset gondolkozni. 

Barázda. 

100. szám 

Kiskereskedők. 
Az üzleli élet forgalmában is van 

osztály különbség. Egyik résnen mint ke-
reskedelemnek, mint udvari, királyi, csá-
Q/<iri bprfo««i v><illi»A «J" »JAlfolA 

körök rendelkezésére áll, a nagy és kisvá-
rosok főtereinek, utcáinak üzletei a pénz, 
hivatali s szellemi előkelőségek vásárló 
piaca, mig a kiskereskedések a szegény 
proletáro ztály vásárlási kedvére alapít-
tatnak. 

Szegény embernek szegeny a boltja. 
Meglátszik ez azokon a kiskereskedéseken 
nagyon. Egyszerűk a portékái és silányak. 
Mert az olcsó húsnak híg a leve. Ez még 

fűzés, a légzőszervek normális működését is 
korlátozza, mondhatnók bénítja. Amit tehát 
egyfelől a gyorsabb anyagcsere útján a szer-
vezet még nyerhetne, azt a tüdők és a be-
páncélozott, beszorított gyomorszervek ab-
normis működésű más oldalról teljesen 
leronthatja. 

A fiatal leány ütere, rendes körülmé-
nyek között 80-at ver. Szilaj bostonok és 
szupécsárdások idején ez az ütérverés per-
cenként 150-re is fölcmelkcdhetik. Az áttü-
zesedett vér tlieát szokatlan sebeséggel 
kering ilyenkor a szervezetben. A fokozot-
tabb transpiráció következtében a légzőszer-
vek is a szokottnál hamarább kiszáradnak : 
azokat egyben belepi a tánctermek haktéri-
umdűs, fölkavart pora, piszokja ; vidéken és 
általában a falusi tánctermekben az egyide-
jűleg gomo'ygó sürü pipa és általában do-
hányfüst is! A nagyobbl'oku szomjúság ér-
zetének igy kiszolgáltatolt szervezet, foko-
zottabb mértékben kiváltja a husi lő, hideg 
talfélél. Jégbe hűtött italok, fagylalt, limo-

I 

nádé, pezsgő stb. az áttüzesedott szerveknek 
pillanatra ugyan üdülést nyújtanak, hogy 
utóbb aztán veszedelmen torok, légcső, tüdő, 
gyomor és bélgyuladások előidézőjévé valja-
nak. Leg jobb esetben pár napig tartó légcső-
hurut vagy nátha gyötri aztán á matchich-ok 
»testedző» kedvtelésében gyönyörködő pá-
rok megtámadott szervezetét. 

A normális testmozgásoktól kevésbé 
előtő tánc, ha azl okkal móddal gyakorol-
juk és tisztán tartott, állandó hőmérsékletű, 
jól szellőző táncteremben végezzük, bizo-
nyára csak javára, sőt egészségére válik 
mindkét nembeli fiatalságunknak. Hogy az-
tán a táncoló párok áthevülve és igy sok-
kalla érzékenyebb légzőszerveit ingerlő sűrű 
dohányfüst, egyszer és mindenkorra számű-
zendő, még a legszimpláhb falusi táncmulat-
ságok helyiségeiből is, ezt már a hygiéne 
legelemibb szabályai is megkövetelhetik. 

nem is volna baj. Kisembernek^kicsi az 
igénye. Selyem, bársony nem kell neki. 
Kívánságához mért a kiskereskedés áru-
raktára is, ugy minőség, mint mennyiség, 
tekintetében. 

Van ám ezek közt a kiskereskedések 
közt sok olyan, amely ellen egészségügyi, 
tüzrendész.eti és köztisztasági szempontból 
szót kell emelni. A nép nyelvén krajzle-
rájoknak nevezett vegyeskereskedéseket 
értem. Hol a szegényebb emberek minden-
napi szükségleteiket (fát, fűszert, hideg 
ételt, világító szert stb.) szerzik be. 

Nemcsak nálunk, de sehol nem törő-
dik a hatóság ezekkel a kis üzletekkel. 
Pedig csak szét kell néznünk bennük. Első 
pillanatra kell látni, hogy a vásárlók s a 
köz érdekében nem szabadna azokat uieg-
türni a mai formájukban. 

Mert milyenek is ezek a kis szatócs-
boltok? Valamelyik dolgozni nem szerető 
atyafi kibérel egy sötét, bűzhödt, nedves 
lyukat tesz bele egy pultot, pár fiókos áll-
ványt, barnára meszelt ládákat. Ezt a he-
lyiséget a/után kinevezi boltnak. A bolt 
felszerelése után jött az áru. Ami nagy-
kereskedőknél kiselejtezett hering, ruszli. 
cukor, liszt, só, kávé, azután savanyu ke-
nyér, szalvaléda, petróleum, zsír, vaj, to-
jás, spárga, kocsikenőcs, meg ki tudná még 
felszámolni, hogy miből áll. S milyen 
össze-vissza leltároztam itt egy kép/.ell 
krajzleráj áruit, ugyanugy vannak azok a 
valóságban beraktározva. A szalonna a 
gáliekő mellett van, a kenyérre ráteszik a 
ruszlisdobozt, szén mellett áll a liszt, petró-
leum melleit a zsir. Hogy lehessen az hogy 
az egészségnek megne ártson. Ezenkívül még 
bárki összefogdoshatja az ételiiemGt, Nyá-
ron legyek lepik el, télen füst szálja meg. 
Ezért van itt oly penetráns illat, uii az 
összes portékán megérzik. S a szegény 
ember ezt kénytelen enni, venni, mert a 
hatóság nem üt sz*st a hitvány kalmár 
közi, ki vevői keservesen szerzett filléreit 
ily hitvány árukért zsarolja ki. 

Az antialkoholizmus is betekinthetne 
ezekbe a lebuj üzletekbe. Leghitványabb 
szeszt mérnek itt pálinkakép, szívesen hi-
telezve uzsorakamatra az ital rabjainak. 

De tűzbiztonsági szempontból is fel-
hívjuk ezekre a hatóság figyelmét, főkép 
most a téli időban, mikor teletömik ezeket 
a szük lyukakai fával, szénnel. G a k egy 
szikra kell s kész a tüzveszedelem, a ka-
trasztrófa. 

Egyenesen a rendőrség fejehez fordu-
lunk s követeljük a leggyorsabb beavat-
kozási, radikalis intézkedést. 

liJIIONSAGOk. 
Személyi hír. Dr. Kelemen Béla fő-

ispán a mai nap Szentesre érkezik, hogy a 
vármegyei közigazgatási bizottság holnapi 
ülésén elnököljön. 

Közigazgatási bízottsági ülés. Cson-
grádvármegye közigazgatási bizottsága folyó 
hó Li-ikán, vagyis hétfőn délelőtt tartja meg 
rendes havi ülését a/ alispáni elfogadó te-
remben. 

Siettetik a városházát. Bugyi Antal 
városi főjegv/ő csütörtökön Budapestre uta-
zoll Papp László városi fős/ánivevővel. Az 
utazás céljául az volt feltüntetve, hogy a 
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Máv. igazgatóságával tárgyalnak a motoros 
üzem ügyében. Megengedjük, hogy erről is 
majd esik szó és hogy Papp László főszám-
vevő tényleg ez ügyben ment a fővárosba, 
de azt is tessék elhinni, hogy Bugyi Antal 
főjegyző utazásának egészen más a célja. 
Bugyi főjegyzőt a városház építés kérdése 
izgatja Azért ment föl Budapestre is, hogy 
megszimatolja, hogyan áll a városház épités 
ügye a belügyminisztériumban, a hová mos-
tanában terjesztette föl suba alatt a megyei 
határozat ellen beadott felebbezéseket. Bugyi 
ur a városház építésben sántikál! Szeretné, 
ha valahogyan hamarosan,' ["még a héten 
jóváhagyná a belügyminiszter azt a közgyű-
lési határozatot, a mely a képviselők egy-
részének félrevezetésével és a tisztviselők 
leszavaztatásával Szentes város anyagi ká-
rára kierőszakoltatolt. A miniszteri jóváha-
gyás ugyanis remek és értékes karácsonyi 
vagy újévi ajándék lenne azoknak, a kiknek 
érdekéi Bugyi ur olvan nagyon a szivén 
viseli. 

Virilisi megbízottak. Ujabban virilisi 
meghizatást a következő egyének nyertek a 
jövő évre, és pedig l)r. Öze Gyula Pili Maris-
kától, Dr. Nagy Sándor megyei főjegyző 
Windisch Jánostól ifj! Váczi Sándor özvegy 
Váczi Sándornétól. A fönt nevezeitek lehat 
a jövő évben Szentes város képviselőtestü-
letének tagjai lesznek. 

A ref. köri teaestély, mely dec. 19-
ikén fog megtartatni az előjelekből Ítélve 
oly népesnek Ígérkezik, hogy hizvást ezt 
tarthatjuk az idén legsikerültebb házias mu-
latsagának. Az estély programmja olyként 
van egybe állítva, hogy az nem egy kisebb 
igényű leaestélynek, de nagyobb szabású 
hangverseny kívánalmainak is megfelelne. 
Futó Erzsike szavalala nyitja meg, utanna 
Futó Zoltán körelnök felolvasása következik 
Végül Stummer Béláné énekel P. Balogh 
Mihály állal megzenésített, de eddig még 
nyilvánosság előtt elő nem adott dalokat és 
Fráter nótakat. Kéria rendezőség a megje-
lenni szándékozókat, hogy a hangverseny 
zavartalan lefolylathatása érdekében íél 9 
órára pontosan megjelenni szíveskedjenek. 

— Csalás hamispénz Ígéretével. Hege-
dűs János jaksori lakost ugy ismeri a ren-
dőrség, hogy hiszékeny emberektől azzil az 
ígérettel csal ki pénzt, hogy jó pénzért 3 5 
szoros hamis pénzt ad, a mely a valóditol 
meg nem külömböztethető. Ilyen csalasért 
mai ült is Hegedűs. És hagy megint ül, az 
bizonyos. Ujabban Bognár Lajos kunszent-
mártoni lakos közreműködésével Pólya La-
jos és Berényi Antal faradi (Eszlergommegye) 
lakosoktól csalt ki 30U koronát. Ezl a két 
embert előbb Kunszenlmártonba hivla, on-
nan december 9-ikén átjöttek Szentesre. Ez 
volt Hegedős veszte, mert a szemfüles Dé-
káuy János rendőr folyton figyelemmel kí-
sérte a társaságot. A négylagó larsasag korcs-
máről-korhsmára jart és mulatott. A két fa-
radi embert igazolásra is szólította fői Dé-
kanv rendőr. Azok igazollak magukat, de 
később kereket oldottak. Ezután Hegedűs 
csak Bognárral mulatott Szerda csütörtök 
közli éjjel aztau Dékany János két rendőrrel 
a »Kösponti« kávéházban letartoztatta dáridó 
közben a kél férfiul. Hegedűs a .Központi-
ban. kétszer vallott ltRI koronát, hollot volt 
aprópénze. Mégis mikor megmotoztak nem 
találtak náluk többet 70-80 koronánál, ho-
lott a »Koronában« a cigánynak és az Hal-
én nem fizettek többel 20 koronánál. Bog-
nár Lajos beismerésben van és azt allitja, 
hogy Hegedűs 300 koronát csali el a kel 
faradi omhertől, Hegedűs azonban tagad 
mindent és azt állítja, hogy 300 k .rona volt 
ugv n nála, de az az övé volt. A rendorseg 
tovább itvomoz ez ügyben. Hegedűs ellen 
külömbenegv másik pét.zcsalasi ce tben is 
vizsgalat folyik Kél kiinszantmarloni asz-
szonylól 1000 1000 koronái csalt ki az/al 
az ígérettel, hogy a helyett ots/örós értékű 

hamis pénzt ad. A 2000 koronából H00 ko-
ronát eddig a károsoknak visszafizetett. Eb-
hee az ügyben is tagad Hegedűs. 

— Felolvasás a ref. körben. A refor-
mátus kör ma vasárnap december 13-án 
tartja ti-ik felolvasó estélyét, A kozponton 
d. u. 1 őrakor a ref. kör nagy termében 
megkezdett felolvasását befejezi Dr. Lakos 
Imre; szaval, Horváth Jolánka urleány; fel-
olvas Jakó Etelka polgári leány "iskolai 
tanárnő. A felsőpárton d. u. 5 órakor felol-
vasásaikkal közreműködnek: Szabó Mária 
tanítónő és Komendát János tanító. 

napja. Ma van Luca napja 
mely hebonás emberek körében nagy jelen-
tőséggel bír. A mai napon babonás egyének 
állítása szerint, semmit sem szabad a háztól 
kiadni mert a kinek adunk akár pénzért, 
akár kölcsön valamit, az elviszi a szeren-
csét. Ma kell a tyúkokat bizonyos helyen 
megcsiklandozni, hogy jó tojók legyenek. A 
»luca-szék« készitéséhez szintén ma fognak 
hozzá. A luca-széknek karácsony szombat-
jára kell elkészülni és állítólag oly varázs 
erővel bír, hogy készítője az éjféli misén a 
luca-széken ülve belát a jövőbe; hajadon 
leány meglátja leendő vőlegényét, a férfi 
pedig az ördögöt, a mely előbb-utóbb elvi-
szí. Még több nevezetessége is van a Lucza 
napnak a babonás nép szemében, de azokra 
nem terjeszkedünk ki. Izlelitőül ugy is ele-
get mondottunk 

— Névmagyarosítás. A belügyminiszter 
engedélyével kiskorú Kohn Dezső, László és 
Imre szentesi lakosok vezeték nevökét 
»Kemény«-re magyarosították. 

Dohányszakértők. A csongrádi do-
hánybeváltó hivatalhoz gazdasági szakértőül 
Tary János, helyettesül pedig Blazsik Tamás 
nevezteti ki. 

A kórházi betegek karácsonya. »A 
csongrádvármegyei közkórház igazgatósaga 
gyüjtőiveket bocsátolt ki a kórházi betegek 
karácsonyi felsegélyezése céljából. Tekintve 
a jótékonycélt, mi is felkérjük azokat, kik, 
érezni tudnak a szenvedők iránt, hogy fö-
lösleges filléreikből juttassanak a családi 
otthont nélkülözni kényszerült szegény be-
tegeknek.« 

— Zsebmetszés. Mostanában sűrűn 
megtörténik, hogy valakinek a zsebéből ki-
lopjak a pénztárcát a piacon. Ez a körül-
mény azt engedi sejietni, hogy helybeli egyén 
adta ra a fejét a zsebvagasra. A régebben 
előforduló zsebtolvajlásokat rendszerint vi-
dékiek követték el, a kiknek kezére jobban 
ügyelt a rendőrség es így ritkábban is arat-
hattak sikert, A helybeli zsebelőt még nem 
ismeri a rendőrség és így bátrabban, feltűnés 
nélkül dolgozhatott eddig. A réndőrség azon-
ban kezd éberkedni s előbb utóbb telten 
fogja érni az ipsét. A csütörtöki heti piacon 
Molnár Isilvánné lett a kárvallott, akinek 
zsebéből egy pénztárcát rajzolt ki valaki 
A pénztárcában 16 korona és 3 darabb 
aranygyűrű volt. A rendőrség erélyesen nyo-
mozza a »rajzóló«-! 

— Tűz. Tegnap, szombat este hat óra 
utan Buzs Molnár István Mecs Balogh-utcai 
házánál szobatűz keletkezett ismeretlen ok-
ból. A gyorsan kivonult tűzoltók a veszedel-
met hamarosan elfojtották, és így csak kevés 
ágynemű égett el. 

— Stapay Kalh. Énekek, Imák és Te-
metési szertartások könyvének XV-ik kiadasa 
256 oldallal csinos keménykölésben : 30 fill., 
diszes angol vászonban : 50 fill. Tizre egy 
ingyen já r : '24 oldás kotta is ingyen. Kap-
liató a szerz nel Köbölkuton, Eszlergomme-
gyébeu. 

Szarvasi vásár. Szarvason a téli 
országos vásár december 18 21 napján lar-
talik meg. Mindenféle jószág felhajiható vész-
mentes területről. 

— A posta figyelmeztetése. A m. kir. 
posta a poítai csomagok helyes cimzése tár-
gyában következőkre figyelmezteti a közön-
séget : 1. Pénzt, ékszert, más tárgyakkal 
egybe csomagolni nem szabad. 2. Csomago-
lásra faláda, vesszőből font kosár, viaszos 
vagy tiszta közönséges vasron, kisebb értékű 
és csekélyebb súlyú tárgyaknál pedig erős 
csomagoló papír használandó. — Vászon 
vagy papirburkolatlal biró csomagokat, göb 
nélküli zsineggel többszörösen és jó szoro-
san átkötni, a zsineg kereszlezési pontjain 
pedig pecsétviasszal lezárni kell. - A pe-
csélelésnél vésett pecsétnyomó használandó. 
3. A címzésnél kiváló gond fordítandó a 
címzett vezeték és keresztnevének továbbá a 
címzett polgári állásának vagy foglalkozásá-
nak és lakhelyének portt>s kitételére: a 
Budapestre és Bécsbe szóló küldemények 
cimiralaiban ezenkívül a kerület, utca. ház-
szám, emelet és ajtó jelzés stb. kiteendő. — 
A rendeltetési hely tüzetes jelzése (vármegye) 
s ha olt posta nincs, az utolsó posta pontos 
és olvasható feljegyzése különösen szükséges. 
4. A cimet magára a burkolatra kell irni de 
ha ez nem lehetséges, ugy a cim fatablacs-
hara, bőrdarabra vagy erős lemezpapirra 
írandó, melyet tartósan a csomaghoz kell 
kölni. Felette kivanatos, hogy a feladó nevét 
és lakását, továbbá a cimiral összes adatait 
feltüntető papírlap legyen magában a cso-
magban is elhelyezve arra az esetre, hogy 
ha a burkolaton levő cimirat leesnék, elveszne 
vagy pedig olvashatatlanná válnék, a külde-
mény bizottsági felbontása utján a jelzeit 
papírlap alapjan a csomagot mégis kézbesí-
teni lehesten. — Kivanatos továbbá, hogy a 
feladó sajat nevét és lakását a csomagon 

•levő cimirat felső részén is kitüntesse 5. A 
csomagok tartalmat ugy a cimiralon, mint 
a szállítólevélen szabatosan és részletesen 
kell jelezni. Budapestre és Bécsbe szóló élelmi 
szereket, illetve fogyasztási adó a la eső tár-
gvakal (húsnemű, szeszes italok sth.) tartal-
mazó csomagok cimirataíra, nemkülönben 
az ilyen csomaghoz tartozó szállítóleveleken 
a tarlatom, minőség és mennyiség »zerint 
kiírandó. 

Gazdátlan nyeremények. A legutóbb 
kiadott hivatalos kimulalas szerint a Jósziv-
sorsjegyeknél több mint 20.000 olyan nyere-
mény van, a melyért még nem jelentkeztek 
nyilván azérl mert e sorsjegyek tulajdonosai 
nem tudjak, hogy sorsjegyük ki van húzva, 
így van ez a többi sorsjegynél is és mivel 
ezek a nyeremények bizonyos idő múlva el-
évülnek, mondhatni, hogy sok millióra menő 
vagyon pusztul el azérl, mert a sorsjegy bir-
tokosok nem elég gondosak és nem járatnak 
megbízható sorsolási lapot. Ennélfogva a 
kinek sorsjegyei és inas 'ér tékpapír jai van-
nak, az ne mulassza el, hogy előfizessen a 
Pénzügyi Hírlapra, a melynek sorsolási mel-
léklapja! a Pénzügyi Útmutatót a magy. kir 
belügyminiszter mint teljesen megbízh tó 
szakközlönyt, a m. kir. pénzügyminiszter pe-
dig mint szakértelemmel és pontosan szer-
kesztett közlönyt hivatalosan ajanlott. A lap 
előfizetői a januari számmal ingyen kapjak 
a Pénzügyi és Tőzsdei Évkönyvet, a mely 
értékpapirbirtokosokra fontos tudnivalókon 
kívül tartalmazza a kezdettől fogva kihúzott 
de kifizetés végett még be nem mutatott ösz-
szes sorsjegyek és mas értékpapírok jegyzé-
kéi, ugy hogy abból mindenki maga is meg-
győződhetik, hogy vájjon sorsjegye ki van-e 
már húzva vagy nem. A Pénzügyi Hírlap 
előfizetési ara egy évre az összes mellékle-
tekkel együtt 5 korona, mely összeg legcél-
szerűbben postautalvannyal küldendő be a 
kiadóhivatalba: Vl<. Hakóczi ut 44 sz. alá. 

Irodalom. 
(*) A Vasárnapi Újság" december 13-iki 

szama a Balkán ma rank nézve legfontosabb 
részéről, Montenegróról s a cattarói öbölről 
közöl képekel Hawas Hezső cikkével. E fő-
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közleményen kívül vannak még e számban 
képek a katonák szállításáról Budapesten, a 
bécsi császári jubileumi kiállításról, az egye-
temi ifjúság turista-egyesületének kirándulá-
sáról, az épülő bajai hídról stb. Szépirodalmi 
olvasmányok: Mikszáth Kálmán regénye, 
Szívós Béla népies, humoros elbeszélése, leg-
ifjabb Szász Károly és Juhász Gyula verse, 
Lemaitre franciából fordított regénye. Egyéb 
közlemények: Littkei Aurél rajza, cikk a 
szabad ég alatti színházakról, tárcacikk 
Írországról, tárcacik a hétről s a ren-
des heti rovatok : Irodalom és művé-
szet, Közintézetek egyletek, Sakkjáték, Kép-
talány Egyveleg stb. «Vasárnapi Újság» előfize-
tési ára negyedévre négy korona, a »Világ-
krónikáival egviitt négy korona 80 fillér. 
Megrendelhető a «Vasárnapi Újság» kiadó-
hivatalában Budapest IV., Egyetem-utca 4.) 
sz. Ugyanitt megrendelhető a «Képes-Néplap» 
a legolcsóbb újság a magyar nép számára 
félévre két korona 40 fillér. 

Közgazdaság. 
Piac i á r a k : 

Buza mm ja 12 Irt. 12 frt. 50 kr. 
Árpa mm ja 8 frt. 8 fr. ;J0 kr. 
Zab mmja 7 frt. 50-80 kr. 
0 Kukorica mmja — írt. — kr. 
Uj „ mmja 7 frt. 20 - 60 kr. 
Csöves „ mmja 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 . 

255 1908 

Értesítés! 
Értesítem mindazon urakat akjK nállam 
diót rendeltek, szíves tugomásuKra 

hozom, hogy megjött. 
Tisztelettel: 

Győri Sándor 
vendéglős . 

S d N G E R varrógépek — » a leghasznosabb 

karácsonyi ajándékok. 
A 

SINGEK 
varrógépek 
a legjob-

baknak bi-
zonyultak. 

SINGER Co. 

A 
SINGEK 

varrógépek 
valóságban 

a legol-
csóbbak. 

varrógép részvény-társaság. 
Szentes, Kossuth Lajos u. 8-

Hirdetmény. 
Felhivatnak mindazok, kik a fo lyó 

évben, vétel, csere, ö rökösödés , b i rő 
ítélet, vagv más jogcímeken b i r toko t 
szereztek, hogy ezen változást a bir-
tok szerzésre vonatkozó okmányok , 
mint adás vételi szerződés birosági vég-
zés bemuta tása mellet t a bir toknyi l -
vántartói hivatalban amennyiben ezt 
mindezideig még be nem je lente t ték 
volna, legkésőbb ez évi december hó 
31-ig je lentsék be, hogy a szerzett in-
gatlanok után j á r ó földadó már a j ö v ő 
évre nevükre át í rható legyen, mer t fenti 
határ időn tul tör ténendő bejelentés, 
már csak az 1910 évre szóló adóki ro-
vásnál jöhet figyelembe. 

Szentes, 1908, évi december hó 12, 

M a g y a r 
h polgármester. 

14245/1908. 

Pálvázali hirdetmény. 
Szentes város j avada lmi kezelósé-

génél rendszeresí tet t választás u t j án 
betö l tendő évi 2400 korona fizetéssel 
és a ne t tó jövedelem lu /0-ával javadal-
mazott javadalmi hivatali főnök i ; 1<m>() 
korona fizetéssel j avada lmazo t t pénz-
t á rnoknő i ; — kinevezés u t ján betöl-
tendő egyenként 1440 kor. fizetéssel és 
a beszedett bírságok 10 "/„-ával java-
dalmazott négy ellenőri, továbbá válasz-
tás u t j án be tö l t endő I6o0 korona fize-
téssel javadaun;>/.ott vámfeliigvelő uti-
biztost állásra pályázatot hirdetek. 

Felhívom mindazokat kik ezen meg-
hirdetett be tö l tendő állások valamelyi-
két elnyerni óha j t j ák , hogv 1 koronás 
bélyeggel ellátolt , saját kezűleg irt, élet-
korukat eddigi mpködésnke t és képe 
s i te t tségükel igazoló o k m á n y o k k a l fel-
szerelt pályázati kérvényüket a válasz-
tás ut ján betöl 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 1908. évi 
december hó 28-ik napjának délutáni 3 
órájáig központi igtató hivatalba ad-
ják be. K határ idő után érkezendő pá-
lyázatok figyelembe nem vétetnek. 

Kelt Szentes város tanácsának 19<#8 
évi december 3-án tar tot t üléséből. 

időre uikalmaztatik, s csak beválása 
esetén alkalmaztat ik. 

Szentes, 1908.december 5. 
Dr . M á t é f f y , 

polgármester 

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

v e r z á l i s műú t mentén a város tó l 5 - 6 
k i lométer távolságra, legkiválóbb faj-
szőllővel és gyümölcs fákka l berende-
lett 10 k a t . hold 

t e r m o 
O K * N K O l Ö Ü ' l e p 
a szükséges épületekkel és minden 
hozzá tar tozó szürete lő edényekkel ti. 
m. hordók , kádak, pe rme tező és szólő-
zuzó gépek, pu t tonok, kosarakkal együt t 
igen kedvező f i ze té s i f e l t é t e l ek mellett 
e l a d ó . Értekezni lehet e lap kiadó-
hivatalában. 

:Vl M a g y a r 
h. polcai mester 

Eladó házi földek. 
özv. Sarki Molnár Lajosné 9 házi földje 
kedvező fizetési feltételek mellett eladó. Ér-

tekezni lehet kispiaci lakásán. 

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. 
C.ini a kiadóhivatalban. 

15381,1908 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes város rendőrségénél elha-

lálozás folytán megüresedet t rendőri 
állásra pályázatot hirdetek s felhívom 
mindazokat , akik ezen állási elnyerni 
óha j t ják , hogv s;i jál kezűleg irt és aláirt 
s okmányokka l felszerelt kérvényeiket 
a polgármester i igtató hivatalba f. é. 
december hó 21-ik napjának d. u. 5 
órájáig adják be. 

A kinevezeti egyén 3 havi próba 

aima. 
A közön>ég által már ismeri 

kitűnő erdélyi laj alma, mely 
eddig a HotTmaiin és Pnllák Géza 
nrak közötl levő helyiségben volt 
kapható, egy hét óta Széli hentes 
Vs a Gémes féle kenyeres bolt 
között levő helyiségben kapható 
jutányos árban 

Virágok 
dísznövéuyek, szobafenyők, lujak, palinak 
stb. dus választékban jutányosán kaphatók 

Tóbiás Károly 
városi főkertés/nél. 

• m 

1 1 
Hirdetéseket 

a l e g j u t a n y o sa b b 
á rakér t vesz fel a 1 
. .Szentesi Lap" ki - ! 
adóhivatala Szentes i i 

reform, bérház. 
1 

• • 
Nyomatott Vaj. » Üálu.t utódánál Satun» 




