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A közigazgatási bank. 
Kégi megdönt hetetlen igazság, hogy 

az egyesülésben van az erő. Ennek az 
igazságnak élő példái azok a szövetkeze-
tek, egyesületek és körök, melyek egy-egy 
gazdasági, ipari vagy erkölcsi cél megva-
lósítása érdekében egyesültek s közös el-
határozással, egyöntetű megállapodással 
haladnak lépésről-lépésre előre a kilüzött 
cél felé. Ennek az igazságnak élő példái 
azok a szövetségek és egyesületek, me- j 
lyeknek megalakulásáról nap-nap ulán 
hallunk, még pedig ma már nemcsak a 
gazdák, kereskedők, iparosok és munká-
sok körében, de a hivatalnoki karban is, 
mély a rendezett tanácsú városok szövet-
ségét hozta létre. 

A megyei tisztviselők orsz. szövetsége 
már behálózta az egész országot s hatal-
mas lépéssel vitte előre a megyei tisztvi-
selők és alkalmazottak ügyét. MojI Mo-
són megye kezdeményezésére óriási fon-
tosságú intézmény létesítésén fárad. A 
közigazgatási bankot akarja megteremteni. 
E terve megvalósításához csatlakozásra 
szólítja fel a törvényhatóságokat s termé-
szetesen a városokat és községeket is. 

Köztudouiásu, hogy alig van az or-
szág területén község, melynek tekintélyes 
összeget képviselő adósságai ne volnának 
s melyek az adósságok amortizációját csak 
súlyos községi pótadók kivetése által ké-
pesek ugy-ahogy törleszteni. Az sem titok, 
nem is kell idegenbe menni példa után, 
hogy ujabb kölcsönök szerzése szinte a 

lehetetlenséggel határos, pedig a szerzendő 
pénzösszeg talán uj befektetésekre, a vá- | 
ros fejlesztésére, jövedelmi forrásainak ki-
bővítésére nélkülözhetetlenül szükséges. 
Az a kilincselés, egyik banktól a másik-
hoz, az a kapkódás a felvétel módja után, 
szinte szánalmat keltő. 

A közigazgatási bank mindeme kelle-
metlenségeknek végei vei. 

Kél nagy intézet van Magyarországon, 
mely legmegfelelőbb minta volna a köz-
igazgatási bank létesítéséhez. A magyar 
földhitelintézet s az orsz. közponli hitel-
szövetkezel. Ha a törvényhatóságok, váro-
sok és községek e két intézel valamelyi-
kének mintájára egy bank létesítése cél-
jából egyesülnek, ha szervezetüket azok-
kal a törvényes intézkedésekkel és ked-
vezményekkel bástyázzák körül, melyeket 
az említett pénzintézetek élveznek, akkor 
a bank alapításnak mi seui állhat utjá-
ban, virágzó fenmaradása pedig időllen-
idokre biztosítva van. Hisz a mintául 
szolgáló kél intézel tuiajdunkép nem egyéb 
mint hitelt igénylő egyének tömörülése s 
mégis az egész ország pénzügyeiben, gaz-
dasági, kereskedelmi és ipari fejlődésében 
döntő szerepet játszik. Menyivel hatalma-
sabb szerep vár arra a bankra, mely az 
erkölcsi testületek tömörülése folytán ke-
letkezik s a hitelnyújtás és hitel igénybe-
vételénél nemcsak a rendelkezésre álló 
tőkék és ingatlanok nyújtanak bizlos bá-
zist, hanem azok a dologi jogosítások is, 
melyek alapja a törvényes önmegadiztatás. 

Az igy létesített közigazgatási bank 
kellős célt szolgálná Mig egyrészt a köz-

jogi testületek hitelszükségleteit elégítené 
ki, még pedig a mainál előnyösebben, ad-
dig másrészt sokkal jobban gyümölcsöz-
tetné ugyancsak e testületek tőkéit, mert 
e célra felhasználhatná azt a hasznot, 
melyet most más, idegen bankok vágnak 
zsebre azok, melyeknél jelenleg tőkéik 
gyümölcsöztetés végett elhelyezve vannak 
s melyek a testületeket másrészt kölcsön-
nel látják el. 

De más feladat is várna a bankra. 
Megoldhatná a közjogi tisztviselők 

hitelszükségleteit, illetve rendezhetné azok 
adósságait. Ez pedig majdnem oly fontos 
feladat, mint a másik. Mert anyagi terhek 
alatt görnyedő, eladósodott, máról-holnapra 
élő tisztviselőktől törhellen munkakedvet, 
ernyedetlen szorgalma', megtánlorithatal-
lan lelkiismeretességei várni nem lehel. 
Ha pedig meg van adva a mód, hogy 
törvényhatóságok, városok, községek, sőt 
a tisztviselők is kedvezőbb anyagi helyze-
tet teremlenek maguknak az által, hogy 
a közigazgatási bank létesítését teljes 
erejükből elősegilik, vétkes mulasztás, ön-
tn;iguk ellen elkövetett helyrehozhatatlan 
bűn volna habozni vagy visszahúzódni. 

Házi ipari szövetkezet 
* Szentesen. 

Rörülbelöl két hete, hogy szente-
sen a földmiveló munkásnép megalakí-
tot ta a vesszőfonó házi ipari szövetke-
zetet. A megalakulás I)r. Gieatricis Lajos 

A JMTjjSI L A P " T Á H C A J A . 
Kvek multán 

Irta: f r a i i e e N C > M a m i 

Késő ősz volt. A vidéki kastély ebédlő-
jében, a kandallóban nagy hasáb fak ro-
pogtak. Barátságos derű ömlött el a nagy 
teremben, melyet szarvasagancsokböl össze-
állítóit csillár világított meg. A házigazda 
öcscfe, afrikai liszt, érkezeti pár évi távollét 
után haza, annak a tiszteletére ös zeesendült 
jó dél-olasz szokás szerint a vidék in i népe. 
Ott van a hangosan beszélő öreg ezredes, 
kiről nem volt bizonyos, hogy volt ezedes, 
de olyan iztelenul erős tréfákat mondott el 
hölgytarsasághan, hogy el is hitték neki, 
hogy lovasezredes volt Azután a kerületi 
hiro, ki meg annyira gyűlöli a nőket, hogy 
még a szakácsnője is féiiiruhtiban jár. Meg 
a többi vidéki ur, meg hölgy, kiknek, férfi-
nak és nőnek vegyest, élvezetéin / legalább 
is pár évi vidéki parxís kell. Az afrikai liszt 
valósággal kuliurát hozott magaval haza 
vadjai kö/ül s valósaggal lányosan elpirult, 
midőn a lovas-ezredes szabad szájjal ke/.dctl 
beszélgetni a afrikai nők szokásairól. 

A há/igazda nejo fővárosi leány volt, 
ki méj» •na is, évek múlva, idegesen össze-
remegc egy-egy vidéki Ízléstelenség hallut-
lum iwxliii m hat éve oifuHZokhatta volna. 

férje se sokat adott ceremóniákra ebben a 
tekintetben. 

De most azlán nem kell mindjárt arra 
a fordulatra gondolni, hogy az afrikai tiszt 
az asszony miatt ment el annak idején Af-
likaba, boldogtalan szívvel. Nem. Igaz, hogy 
tetszett neki ragyogó szépségű szőke sógor-
nője, annak sem volt talán közömbös a 
karcsú, elegáns fiatal katona, ki egészen el-
ütött az örökké torzonborz bátyjától — de 
szó sem volt szerelemről. Kenyere volt a ka-
tonaság s gyors előhaladás miatt ment Afri-
kába. 

Pezsgőt bontottak. A gyöngyöző ital 
hamarosan nagy, hangos vigasságot terem-
lett l'ölkoszöntőket mondottak a boldog 
háziakra, kik zavartalan házaséletet élnek 
esküvőjük óla. I s a többi. Mint szoktak ilyen-
kor mondani. 

Csak a lovas-ezredes nem tagadta meg 
magát 

Hej, pedig nagy kutya ám a mi Já-
nos barátunk is. Kmlékszel-e még öreg arra 
a takaros társalkodó kisasszonyra házasság-
tok első heteiben ? 

A fiatal asszony s a liszt arca lángvörös 
lett. A hazíurban pedig már dolgozott a 
a pezsgő, meg, amint ő mondai.i szokla, nem 
szeretett sokat ceremóniázni. 

— No, te vén lócsiszár jót mondtál 

most. Az volt az én legszebb erkölcsi hős-
tettem. 

— De kérlek, — szólt közbe a tiszt, az 
öcscse. 

— De csak ne pirulj öcskös. Katonanak 
jól illik a Kaland. L'gy történt, hogy ez a 
kisasszony nagyon nézegetett utánnam. Egy-
szer, mert nincs az ember fából, szóba ál-
lottam vele Ó meg azt susogta nekem, hogy 
éjjel nem csukja be az ajtaját. 

l'jjé — bömbölte a lovas ezredes. 
— Nincs tovább, ö felment, a többi az 

ő dolguk volt. 
A fiatal asszony lázas, égő arccal ment 

ki a teremből. Senki ézzre sem vette, legfel-
jebb azt hitték volna igy is, hogy meghara-
gudott talán a tréfáért. Csak a fiatal haragu-
gotl talán a tréfaért. Csák a fiatal tiszt vette 
észre az asszony arcán a végtelen felindulást 
l'lánna sietett s a homályos folyosón, az 
asszony szobaja előtt érte utói. 

— Margit, mi történt magával, harag-
szik halvám Ízléstelensége miatt? 

Az asszony felemelte lázas arcál, sze-
mei csillogtak 

Ne kérdje, rettenetes dolog történt. 
— Az Istenért, mi történt, nem értem. 
— El kell mondanom, mert nem ma-

radhat itt, egy percig sem. Midőn ez a te-
re oités itt volt, észrevettem, hogy a férjemet 
csábítja. Fültanuja voltam annak a jelenet-
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alispán erdeme, a ki nagyon is szivén 
viseli, hogy télviz idején a munka nél-
küli munkásnép olv foglalkozást űzzön, 
a mely megélhetését biztosí tsa. Idővel 
aztán ha a szövetkezet megerősödik, 
annak lagjai nemcsak télen, hanem az 
évnek minden szakában űzheti a házi 
ipart, miután ezzel oly tisztességes és 
ál landó keresethez jut , a mely gond-
nélküli megélhetést biztosit annak, a 
ki dolgozni szeret. 

Ilyen házi ipari szövetkezet mái-
több van az országban és virágzik, 
tagjai megelégedettek, mer t készí tmé-
nyeiket könnyen és jó á rakér t tudják 
értékesíteni. Máshol pedig nehezebben 
ment a szövetkezet megalakítása, mert 
a hatóság semmiképen sem támogat ta 
a népet becsületes törekvésében. 

A munkásnépnck a sa já t ere jéből 
kellett beszerezni mindent , hogy a házi 
ipari szövetkezet megkezdhesse műkő- ; 

dését, 
Szentesen egész máskép tör tént . 

Dr. Cicatricis Lajos alispán ugyanis 
még a szövetkezel megalakítása előtt 
beszerzett mindent , a mire a munkás -
népnek szüksége lesz, hogy házi ipari 
működésé t megkezdhesse. Az alispán 
először is néhány millió első rendű 
fűzfavesszőt vásárolt és azt a megala-
kult szövetkezetnek rendelkezésére bo-
csáj lot ta , majd pedig arról gondosko-
dott , hogy legyen valaki, a ki a szövet-
kezet tagjait a házi ipari cikkek elké-
szítésére megtanítsa. És e ha ta lmas tá-
mogatás mellett is szomorúan kell lát-
nunk, hogy a szövetkezetnek eddig 
alig van negyven tagja, sőt ezek a ta 
gok is kezdenek elpárologni. M i m 7 
Nem tudjuk. Talán a munká tó l lé inek? 
Ilyen váddal nem i l lethet jük a szentesi 
munkásnépet . A sgentesi nép nem do-
logtalan, nem semmiházi rossz, csak 
egy kicsit együgyű. A szentesi munkás 
kezeket számtalan ezerszer megbecsül-
ték régente, de megbecsülik jelenleg és 
r e m é n y van arra, hogy a j övőben is 
meg tudja magának tar tani a becsü-
letet. 

A szentesi munkásuép nem vállal-
kozó szellemű. Irtózik minden újítástól. 
Olyan maradi természetű. Lehet, k o . v 
van is erre oka. Talán a keserű csaló-

nek s este elkergettem e/t a leányt. Éjjel 
már én vártam szobájába férjemet. 

— Margit I 
— Igen. Azt hittem, ő jő hízelegve s 

mai napig élt emlékemben ez a pár óra 
emléke, mert akkor volt férjem először s 
utoljára kedves, szeretetreméltó, gyöngéd. 
Ezen az éjjelen szerettein bele s most meg-
tudom, hogy nem ő volt . . . 

— Margit, tehát maga lett volna enyém 
hiszen ez nagyobb boldog ág, mint amit rc-
mélhctlem volna. 

— Halgasson, távozzék el örökre. 
— Margit, hátha tévedés volt, évek 

multak el, tévedés volt, el kell mindent mon-
danom. 

Beléptek az asszony szobájába. A szo-
bában virágok terjesztenék erős illalukat, 
minden tele volt a nő illatával. A férfi kezei 
a kivágott ruha kapcsai! keresték s ajakára 
egy forró ajak tapadt. 

Percek múlva feleli egv suttogó hang 
— Tévedés voll tényleg Edmondó, lé-

ged még jobban szeretlek. 

SZENTELI LAP 

dások tették maradivá. Néha-néha be-
becsapták. 

Jelen esetben azonban csalódásról, 
vagy pláne megcsalat tatásról szó sem 
lehet, Dr. Cicatricis Lajos alispán nem 
cirkuszi bohóckodással vette kezebe a 
szentesi munkásnép boldogitását . Ko-
molyan akar és már tudott is az erde-
kükben cselekedni. A felsőpárti m u n k á s 
lakás létesítésében neki oroszlán 
é rdeme van. Ezt elvitatni tőle em le-
het. Hiszen ezt az é rdeme t a munkás-
néppel együtt Ö Felsége a Király is 
értékelte. Mi, a kik sose vol tunk egy 
politikai nézeten az alispánnal, a kik 
oly sokszor kemény kritika tárgyává 
tettük hivatali működését , a munkás -
nép érdekében kifejteit akciójáér t és 
az elért e r edményér t tisztelettel haji-
juk meg a zászlót Dr. Cicatricis Lajos 
alispán, királyi tanácsos ur előtt . 

De mos t nem akarunk ebben az 
i rányban tovább elmélkedni. Visszaté-
lehát ú jólag a munkásnéphez. 

Arról van szó, hogy csak negyven 
tagja lett Szentesen a vesszófonó házi 
ipari szövetkezetnek. Hát ezt kevesel-
jük . Ott van például Kis-Zombor, a 
mely alig pá r ezer lakost számlál, olt 
szintén van ilyen szövetkezet és ki tűnően 
működik. A házi ipari termékeit oly 
e lőnyös árakér t tudja ér tékesí teni , hogy 
a tiszta jövede lem a szövetkezet min-
den tagjának az év minden szakában 
tisztességes megélhetést biztosit . Pedig 
Kis Z o m b o r mnnkásnépc nem halósági 
támogatással, hanem saját e re jéből ala-
kította meg a szövetkezetet . Azoknak 
nem állt a h*Uuk mögöt t egy Dr. 
Cicatricis alispán, a ki pár millió fűz-
favesszővel segilette volna elő a meg-
alakulást. Dr. Cicatricis pedig még 
löbbet is letI. Kis-Zomborból hozatot t 
kosá r fonó mcslcr t , Prőnay József sze-
mélvében, Kz a mester ok ta t j a taní t ja 
a szövetkezet tagjait két hónapon üt 
meleg szobában — a városi közgyűlési 
t e remben vesszófonásra. Tanít héjas 
és fehér vesszőfonást nagy türelemmel 
A t a n d j a l pedig tize ti az alispán. És 
még is ennyi e lőnyös heiyzct mellett 
alig tanul ja ezt a becsületes kenyeret 
adó munkát t izenhét ember. 

Mi szegyeIjfik ezt megírni, de mert 
a hazudozás nem kenyerünk, megírtuk 
a tiszta valót. 

Azoktól :i munkások tó l kérd jük , a 
kik az ínségről oly szépen ludnak 
szónokolni , bölcselkedni, hogy jó l van-e 
az, hogy Szentesen csak a 17 ember 
akadt eddig, a ki a munka nélküli idő-
ben dolgozni a k a r ? Higvjűnk-e annak 
a ki az éhségről nyomor ró l beszél' ak-
kor, a mikor terilett asztal mellett ül 
és csak ki kellene nyúj tani a kezét a 
a j ó zsíros falatokért . 

Hát csakugyan lusta-e a szentesi 
munkásuép, avagy maradi ? 

Sült galamb röpköd a levegőben 1 
Ugy-e vár juk meg, hogy az alis-

pán erővel feszítse ki a szánkai, hogy 
az a süli galamb beleröpül jön ? 
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ÚJDONSÁGOK. 

— V á r o s i k ö z g y ű l é s . Szentes vá-
ros képvise lő tes tü le te folyó hó 21-én, 
hétfőn délelőtt 9 ó r a k o r kezdi meg 
rendes havi ülését. A közgyűlés tárgy-
sorozatába 3o ügy van felvéve, melyek 
közül nevezetesebbek ezek : A városi 
javadul mi kezelőségi hivatal felállítására 
vonatkozó szabályrendele t kihirdetése. 
— Dr. Kelemen Béla főispán megkeresése 
a gymnázium részére j á t s z ó t é r engedé-
lyezése iráni. - A tanács je lentése, Köb-
lös Gábor interpel lációja folvtán, a 
vágóhíd építésé ügvében lelt t anu lmánv 
útról. — A városi e lófogalozás vállalatba 
adási feltéleleinek megállapítása. — A 
m. kír. á l lamvasutak igazgatóságának 
átirata a város vasu t j án bevezetet t mo-
torgalom módosí tása iráni. — Tanácsi 
j e l en tés a vasúti á l lomásnak villamos 
világítása ügyében. — Alispáni felhívás 
a kulturál is a lapí tványok vagyonának 
á l lampapírokban leendő elhelyezése tár-
gyában. — Csongrádvármcgye törvény-
hatósági bizot tságának határozata hor-
dójelző hivatalok felállítása ügyében. 
- Fazekas Antalné menházi é lelmező 

kére lme az élelmezési dijak felemelése 
iránt. Solli Fe renc szabómes te r kér-
vénye a szolgaszemélyzet részére ké-
szített ruházat vállalati di jához 2í)2 
korona póldi j megállapítása iránt. A 
Hazai Villamossági H. T. megkeresése 
a vil lámielepen eszközölt o la j fülés i be-
rendezéssel kapcsola tban a MÁV. iizlel-
vezelőségénck adandó nyilatkozat iránt . 

A bökényi b i r tokosság kérelme 
vámmentesség k i te r jesz tése iránt. 
Vince IVler kére lme nagynyomási föld-
jének házlclkek céljaira leendő kiosz-
tása engedélyezése iránt slb. 

Közbotrányt okozó részegség. I)r 
l'.ieatrieis Lajos alispán dr. Hcrezegh József 
helyettes rendőrfőkapitány ellen közbotrányt 
okozó részegség miatt folyó hó 12-iken kelt 
véghatározatával fegyelmi vizsgálatot rendelt 
el (ivönyörű rend uralkodik Szentesen A 
helyettes főkapitány ur maga jár elől jo 
példával. Hej de sok varos irigyelheti tőlünk 
a mi kedves kis llcrczcgünket. Próbálnák 
csak ellopni tőlünk, majd meglátnák, 
enged lénk-e Arra vagyunk kíváncsiak 
hogy az alispán mikor leszi át a fegyelmi 
vizsgálat iratait a rendőrséghez az iránt, hogy 
hogy a helyelles főkapitány közrend elleni 
kihágás miatt is elnyerje méltó jutalmát. Ki 
itél majd ebben az ügyben a rendőrségen ' 
l'gyan ha majd duhaj legények ellen kelt 
éljárni, milyen képpel fogja dr. Herczegh 
helyettes rfőkapilány a marasztaló ¡téletet 
kihirdetni .' 

Halálozás Részvéttel értesülünk ar-
ról, hogy Donáth István gazdalkodó Aulai 
nevű |5 éves fia vasárnap hajnali 2 órakor 
hosszas szenvedés után elhunyl. Hétfőn dél-
után temették el az elhunytat, a ki Sima 
Lászlónak, lapunk belső munkatársának 
unoka öcscse, illetve sógora. A gyaszba bo-
rult szülők fájdalmát enyhítse a közönség 
részvéte és az Isten akaratában való meg-
nyugvás. 

Ref. Kör felolvasó estélye. A refor-
malus km vasárnap tartotta meg a halódik 

| felolvasási. Klókelő, díszes közönség löllölte 
meg ez ultal is a kör nagy termét. Dr. La-
kó- Imre ez iiIIsti befejezte a tuberkulózisról 

a/olo felolvasást, l l ána Horváth Jolánka 
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kisasszony szavalt cl bájosan két költeményt 
A legnagyobbsikerl Jakó Etelka, polgári le-
ányiskolái tanárnő aratta az »elmélkedés a 
a jótékonyságról« cimű felolvasásával. Jakó 
Etelkának ezt a felolvasást lapunk karácsonyi 
számában fogjuk köZfilni. 

— Jótékonycélú táncmulatság. Igazán 
nemes célokért küzdő egyesület rendez e hó 
27-én táncmulatságot. Az egyetemi ifjak 
szentesi köre e kicsiny, de lelkes testűlet, a 
melynek magasztos célja a szegénysorsu 
helybeli főiskolai hallgatók támogatása. 
Minden évben több szegény tagját részesiti 
a kör kissebb-nagyobb — anyagi tehetsé-
géhez mért — könyv és tandij segélyben. S 
hogy ezen célját mennél tökéletesebben érje 
el s mennél inkább ludja enyhíteni a nyo-
mort és nélkülözést a mely a tudomány 
mezején küzdőknél sokszor ijesztő mérvben 
jelentkezik, ezen eszköz segítségével veszi 
igénybe a közönség jótékonyságát. Az ilyen 
cél megérdemli a támogatást. S városunk 
intelligenciája, a mely a múltban is kész-
séggel áldozott a jótékonyság eme oltárán, 
bizonyára ezúttal is meghozza a csekély ál-
dozatokat. A meghívók már néhány nap 
múlva szélküldetnek. 

— Tea estély a ref. körben. A szom-
baton este tartandó teaeslély iráni mind 
szélesebb körben nyilvánul meg az érdeklő-
dés s igy alapos a remény arra nézve, hogy 
ez a lea estély jóval túlszárnyalja a megszo-
kótl kereteket s látogatottság tekintetében 
nagyobb szabású táncmulatsággal fog vete-
kedni. Ennek oka bizonyára a múlt szá-
munkban közöli s kedves meglepetésül szol-
gáló hangversenyen kívül az is, hogy a ref. 
kör által rendezni szokott estélyek kedélyes 
fesztelensége és egyszerűsége mar át ment a 
köztudatba. Ennek a feszlelenségnek megőr-
zése végett ez ntlal is kéri a rendezőség a 
hölgyeket, hogy minél egyszerűbben öltözve 
szíveskedjenek megjelenni és pedig ponto-
san fél kilenc órára. 

— Csaló cselédleány. Kádár Lídia cse-
lédleany alig mull 11 éves, már is olyan raf-
fineriával rendelkezik, a mely díszére vál-
nék bármely mindenféle hájjal megkent or-
szágos szélhámosnak. Lida leányzó azt vette 
szokásba, hogy gazdái nevében, azok isme-
rőseitől pénzt Kéi kölcsön. Legutóbb Magdu 
Jusztin vasúti hivatalnok nevében kért 10 
koronát kölesén Földvári Nagy Sándornétól. 
A turpisság azomban kiderült s a jeles le-
ányzó ellen a bűnügyi eljárás folyamatban 
van. 

— Az iparos ifjak felolvasása A hely-
beli iparos ifjak egylele folyó hó 20-ikán, 
vagyis vasárnap délután az iparteslülef nagy 
lermébeu felolvasást rendez. A felolvasás 
után a kisteremben táncmulatság lessz. Be-
lépődíj csak a felolvasásra 10 fillér, a tánc-
mulatságra pedig 50 fillér. 

— Népesedési statisztika. Csongrádvár-
megye területén november hónapban szüle-
te't 515 egyén (¿07 Hu, 249 leány), meghalt 
279 egyén (147 léi ti 132 nő), a természetes 
szaporodás 230. 

Mozgósítás. Az egész ország lele 
van háborús hírekkel. De nem is ok nélkül, 
mert a katonákat nap-nap után szállítják 
Boszniába, hogy készen legyenek ha majd 
a Balkán megmozdul Ausztria-Magyarország 
ellen. Bizony nem irigyelhető azoknak a 
helyzete, akik mosl Boszniába masirozlatnak. 
Milyen boldog az, aki nem voll katona és 
meleg szobában olvassa a háborús híreket. 
Ezeknek legfölebb a hadmenlességi dijakat 
kell fizetni. De sokan még ezt sem teszik 
meg, A hadmentességi adóra való pénzt 
elpílyizáljak. A városi adóhivatalnál Ilire jár, 
hogy azoknak is keserű napjuk lesz nem-
sokára. a kik a hadmenlességi adót nem 
akaiják megfizetni Az adóhivatal ugyanis 
azt akarja, hogy a pénzügyminiszter ren-

delje el a rossz adófizetők mozgósítását. A 
ki nem akarja megfizetni a haddijat azt 
azonnal vigyék el Boszniába, ahol bizonyára 
jó lesz ágyutölteléknek. Lehet, hogy a pénz-
ügyminiszter magáévá teszi az adóhivatal 
javaslalát és mielőbb megindítja a mozgó-
sítást azok ellen a kik nem akaruak had-
mentességi adót fizetni. Ha pedig a pénz-
ügyminiszter nem rendelné el ezt a mozgó-
sítást, akkor majd Farkas Mihály adóügyi 
tanácsnok fogja mozgósítani a végrehajtó-
kat, azonban az utóbbi esetet sem fogják 
megköszönni az adóhátralékosok. 

Cáfolat. Az »Alföldi Ellenzék« de-
cember második számának hí rovatában az 
volt irva, hogy Demeter István is résztvett 
Balogh Szabó János Borza utcai lakása ab-
lakainak heverésében. Demeter István annak 
a kijelentésére kért föl bennünket, hogy az 
»Alföldi Ellenzék állítása téves, mert ő az ablak 
beverésben részt nem vett. Ezt külömben a 
rendőri nyomozás is kiderítette. 

— Szilvester est. A szentesi iparos if-
jak »önképző Köre« mint minden évben, ugy 
ez évben is társas vacsorát rendez Szilvesz-
terkor. A társas vacsorát reggelig tartó tánc-
mulatság fogja követni. Belépődíj férfiaknak 
1 frt. 20 kr., nőknek 1 frt. Az ifjúság regge-
lig ád bort a mulatságon résztvevőknek. 

— Ablak beverés. L'grai Antal vendég-
iős paneszt emelt, hogy a napokban újólag 
beverte valaki utcai blakait. A rendőrség 
nyomoz, sőt ugy tudjuk, hogy a teltes kézre 
is kerül. 

Elkallódó milliók. Ha megtekintjük 
a hivatalos sorsolási jegyzékeket, azt látjuk, 
hogy évről évre óriási mértékben nő a fel 
nem vett nyereményeknek, az úgynevezett 
hátralékoknak a száma. Ez azért van mert 
a sorsjegybirlokos közönség felületesen vizs-
galja meg koronkiut a húzások eredményeit. 
Ennélfogva akinek sorsjegyei és más érték-
papírjai vannak, arra nézve rendkívül fon-
tos egy megbízható sorsolási lapnak a jára-
tása. Ilyenként ajánlható a Pénzügyi Hírlap, 
melynek sorsolási részét a Pénzügyi Útmu-
tatót ugy a inagy. kir. belügyminiszter, mint 
a inagy. kir. pénzügyminiszter és a magy. 
kir. kereskedelemügyi miniszter mint meg-
bízhatóan és pontosan szerkesztett lapot 
hivatalosan ajánlottak. A lap olcsó, mert 
egész évre az előfizetés csak 5 koronába 
kerül és ezért még január elején minden 
előfizető kap egy Pénzügyi és Tőzsdei Év-
könyvet, amely sok hasznos tudnivalón kí-
vül közli a hivatalosan kimutatott hátralé-
kosok azaz azon sorsjegyek számait, ame-
lyek bar régebben Kisorsoltattak, kifizetésre 
bemutatva még nem lettek. Az 5 korona 
előfizetés a kiadóhivatalba küldendő be pos-
tautalványnyal (VII. Bákóczi-ut 44 szám alá. 

A felnőtt ember, ha szegény is, köny-
nyebben megküzd a tél fagyával, mint a 
gyermek. Nagyon jul tudják, megérzik ezt 
azok a szivek, akik nemcsak a maguk 
boldogságává!, jólétével telnek el egészen 
hanem érdeklődnek mások iránt, azoknak 
torsa iránt is, akik küzdelmesen élnek. 

Egy ilyen jószívű ember megfigyelte 
egyik télen az iskolás gyermekeket és 
nagy megdöbbenéssel állapitolla meg, hogy 
az elemi iskdás gyermekek között még 
télen is nagyon sok a mezitlábos szegeny. 

Azért huztuk alá a »mezítlábast jel-
szót, mert van lábbelis szegény is, de ez 
már gazdagabb a mezítlábasnál. 

Az a jószívű ember akkor minden-
áron keresztül akarla vinni, hogy ne le-
gyen eyyetlen olyan iskolás gyermek, aki 
mezitiáb legyen kénytelen előadásra járni 
akár télen, akár nyáron. 

Nagyon nagyot akart a nagy szivével; 
de azután bizonyára nem talált akarata 
keresztülviteléhez elég áldozatkész nagy 
erszényt; mert szépen elhallgatott. 

Mi ilyen nagyot nem akarunk; mert 
belátjuk, hogy az kivehetetlen. 

Mi csak ráirányítjuk a becses társa-
dalom jószivü egyéneinek figyelmét azokra 
a kis didergőkre, akik a hideg tél megér-
kezésével meztelen labakkal tipegnek a 
külvárosi utcák kövezetén. Olyan szegény-
kéknek a hidegvetle lábuk, mint a kék 
posztó. 

Ne sajnálják a fáradságot azok, akik-
nek van az ilyen dolgok iránt érző szi-
vök! Sétáljanak egyet a külvárosi ulcák-
ban reggel 7 és 8 óra között, mikor ezek 
a mezitlábos szegények mennek iskolába \ 
Nézzék meg őket! 

Kövessék jószivük tanácsát és meg 
ne hallgassák azokat a tél fagyánál is 
fagyasztóbb szivű embereket, akik még a 
mezitlábos szegény gyermekek szegénysé-
gét sem akarják elhinni. 

Könyörüljetek gazdagoki Könyörül-
jelek I 

A kis didergőkért. 
Jaj, de hideg van! Tél apó már ugyan-

csak rázza a szakállát. 
Lehet, hogy ínég enyhébbre is fordul 

az idő, de már nem igen bizhatunk benne. 
A régi jó öregek nem hiába hagyták reánk 
közmondásul, hogy: »téli napsugárban, 
mosolygós menyecskében nem bízhatunk.« 

Akinek van módja ahhoz, hogy jó 
barátságos meleg szobát és abban a szük-

j ségesekkel megelégedést, boldogságot te-
remthet magának: az fütyül a télre s an-
nak rideg, komor megjelenésére, hanem 
akiknek nincs módjukban védekezni a tél 
fagya és sok kellemetlensége ellen: azok-
nak bizony nagyon sokszor könyet facsar 
szemükből a tél zordonsága. 

közgazdaság. 
Piac i á r a k : 

Buza mmja 11 frt. 11 frt. 60—70 kr. 
Árpa mmja 8 frt. 8 fr. 30 kr. 
Zab mmja 7 frt. 50-80 kr. 
O Kukorica mmja — frt. — kr. 
Uj „ mmja 7 frt. 20-60 kr. 
Csöves „ mmja 5 frt. 40 —50 kr. 
Heremag mmja. 45-55 frt.-ig. 
Serlés kilója 48-50 kr. 
Szalonna 65—70 kr. 

L a p k i a d ó : 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 . 

szám 1145/1908 végrh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végreha j tó az 

1881. évi IX. t.-c. 102. é r t e lmében 
ezennel közhí r ré teszi, hogy a szentesi 
kir. j á r á sb í ró ságnak 1907 évi V. 739/11 
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szánni végzése következtében Dr. Ardó 
Alfréd ügyvéd által képviselt Révai 
testvérek bpesti cég 57o K. lH) f. s j á r . 
erejéig 1908 évi szept. hó 16 n. foga-
natosí tot t kielégítés végrehaj tás u t ján 
felül foglalt és 1110 kor. becsült kö-
vetkező ingóságok, u m. : házi bútorok , 
és más tárgyak nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a Szentesi kir. 
j á rásb í róság 1908-ik évi V. 739/2 számú 
végzése folytán 570 kor. 60 fill. tőke-
követelés, ennek 190H évi J anuá r hó 
1 napjá tó l j á r ó 5 % kamatai , VJ ° / O 

tópij és eddig összesen 162 kor. 45 
fillérben bíróilag már megállapitot t 
költségek erejéig, Szentesen Kossuth-tér 
4 szám alatt leendő megtar tására 1908 
évi december hó 18-ik napjának dél-
előtt i 10 ó rá ja határidőül kiiűzetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel 
olv megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az ér in te t t ingóságok az 1881 évi LX 
t.-c. 107. és 108. §-ai é r te lmében kész-
pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérő-
nek, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni. 

Amennyiben az e lárverezendő in-
góságokat mások is le- és fclülfoglal-
tatták és azokra kielégítési jogot nyer-
tek volna, ezen árverés az 1881. évi 
X L t.-c. 120 $ ér te lmében ezek j avára 
is elrendeltetik. 

Kell. Szentesen 1908. évi dec. hó 2 
napján. 

Végh S á n d o r 
kir. bír. végrehajtó. 

Értesítés! 
Értesítem mindazon uraKat akJK nállam 
diót rendeltek, szives tudomásukra 

hozom, hogy megjött. 
Tisztelettel: 

Győri Sándor 
vendéglős. 

SINGER varrógépek 1 1 a leghasznosabb 

kuglizó, ártézi vízvezeték, megfeleli mel-
lékhelyiségek és külön baromfi udvar. 

Cini a kiadóhivatalban. 

karácsonyi ajándékok. 

SINGER Co. 

A 
SI NGK H 

varrógépek 
valóságban 

a legol-
esóbbak. 

varrógep részvény-társaság. 
Szentes, Kossuth Lajos i 8 

Eladó házi földek. 
özv. Sarki Molnár Lajosné 9 házi < >ldj< 
kedvező fizetési fellételek melleit eladó, ¡.i-

tekezui lehel kispiaci lukasán. 

255/1908 

Hirdetmény. 
Felhivatnak mindazok, kik :i folyó 

évben, vétel, csere, örökösödés , birő 
ítélet, vagy más jogcímeken b i r tokot 
szereztek, hogy ezen változást a bir-
tok szerzésre vonatkozó okmányok , 
mint adás vételi szerződés bírósági vég-
zés bemuta tása mellet t a bir toknyi l-
vántar tó i hivatalban amennyiben ezt 
niindezideig 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 á t í rható legyen, mert fenti 
határ időn tul tör ténendő bejelentés, 
m á r csak az 1910 évre szóló adókiro-
vásnál jöhet figyelembe. 

Szentes, I9<»s. évi december hó 12. 

M a g y a r 
h polgármester 

kiadó szőlőtclcp. 
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 mri i léu ;i várostól ."> f> 
ki lóméter távolságra, legkiválóbb faj-
szőllővel és gyümölcsfákkal berende-
lett 10 ka t . holü 

ICB'IIIO 

a szükséges épületekkel és minden 
hozzá tar tozó szüretelő edényekkel u. 
m. hordók, kádak, pe rme tező és szóló-
zuzó gépek, put tonok, kosarakkal együtt 
igen kedvező f ize tés i fe l té te len mellett 
e l a d ó . — Értekezni lehet e lap kiadó-
hivatalában. 

I k o r o n á s 
heh betétes részjegyek jegyez-
hetők a szentesi Központi laka 

rékpénzláinál. , l0 

Eladó vendéglő. ki«mió s*aim», 
\ D o n n l I I 

Közel a piactérhez egy jó forgalmú, csinos 
berendezésű, villanyuval fels/(i |lt vendéglő 
házzal együtt eladó. A/ épül Ihen \ • n két 
borozó helyiség, 4 szobás lakás, két pince, 

\ Pápai Ferenc-féle hinyáhan, ;i rekellyés 
•»/.élben közel íi köves tilh«#z egy 6 öles k:i-
/:d bu/n szalma eladó. I.rtekezni lehet I ker. 

Nyíri-utca ."» s/ alatt. 

Nyomatott Vajoa Üálii.t utcuai.ai btitilu 1ÍHJ8. 

n i e l ö t t 
sernél / - , je izj iog. r . építés 

ö 2 v * u i i 
iránt intézkednék 

kérjen díjtalanul prospektust 
MLLLER L. E G Y E D 

BUDAPEST 
tx., Lónyai-Utca 7. 
Telefon-Interurban 

46—31 

Lakodalmi meghívókat 

és eljegyzési tudósításo-
kat a legszebb és legizlé-
sesebb kivitelben jutányos 
arakert készit lapunk Ki-
adóhivatala m tm wm 

V a j d a B á l i n t U t ó d a 
Könyvnyomdája Szentesen. 

Kossuth-tér. Ref. bérház. 

A közönség által már ismeri 
kitünö erdélyi taj alma, mely 
eddig a lIofTinann és Pollák Géza 
urak között levő helyiségben volt 
kapható, egy hét óta Széli hentes 
¿s a Gémes-féle kenyeres bolt 
között levő helyiségben kapható 
jutányos árban. 

V i r á g o k 
disznoveuyek, szobafenyők, tuják, pálmák 
stb dus választékban jutányosán kaphatók 

Tóbiás Károly 
városi lőkeiiés/nél 

HirUetösaKet 
a l e g j u t a n y o s a b b 
arakér t vesz fel a 
„Szentesi Lap" ki-
adóhivatala Szentes 

reform, berhaz. 

¡ • r 
I 




