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lünk méret szerint a legjutányosabban számit. 

A régi jó idők. 
„Hja a régi j ó idők«' sopánkodnak 

a mai öregeink, „amikor még egy ezüst 
húszasér t egy hizott libát, vagy egy 
egész malacot lehetett kapni!" Mi fia-
talok pedig fölényesen mosolygunk 
hozzá, me r t nagyon jól tudjuk, hogy 
azokban a réiii j ó időkben épp oly 
nehéz volt az ezüst huszaszt megsze-
rezni, mint ma annak az értékek viva-
lensét, a tíz koronát . Mi modernek ön-
elégülten utalunk a mai kor magas 
ku l tu r fokára s tel jesen be lenőt tünk a 
a kényelmes, angol szabású ruhába. 
Francia pezsgő, hollandi likőr, orosz 
cigaretta, kabarét és a legselymesebben 
suhogó félvilág a mi mai társadal-
munknak épp oly nélkülözhetet len 
életszükséglete, mint akár a franciáé, 
vagy angolé. Az Ízlésünk, de még job-
ban az igényeink tökéletesen lépést 
tar tot tak a világ legelső kulturnemze-
teivel. 

Szánakozva tekintünk vissza a r ra 
a korra , a midőn a magyar háziasz-
szony a háznál főzte a szappant, meri-
tette a faggyúgyertyát , maga főzte be 
télire a szilva és gyümölcsízt ; amikor 
a házigazda nem ismer t még angol bú-
torral berendezet t klubhelyiséget, ha-
nem kedélyes pipaszó mellett a súrol t 
pád imen tomos szobában o t thon fogadta 
barátait és elvtársait , hogy a napi 
ügyek, a nemzet és haza sorsa fölött 
folytasson eszmecserét . Mi már nem 
é r t j ü k azt az ötven év előtti fiatalsá-

got, mely paraíinos padlón rendezte 
bá tyus házi bá l ja i t ; nem foghat juk fel, 
hogyan lehetett kávéház és legalább 
tiz napi és ugyanannyi élclap nélkül 
ellenni és vál ivonogató mosol lyal hall-
gatjuk az öregeket, ha a csézában tett , 
napokig e l tar tot t ú t ja ikról mesélnek, 
melyeken 111a a gyorsvonat kényelmes 
fülkéjében ugyanannyi óra alat t te-
szünk meg. 

Haladtunk, nagyok lettünk a leg-
ratíináltabb kul tura nyú j to t t a élvek él-
vezetében és az e fölött való ö römünk-
ben büszkén ha j t juk le te jünket a se-
lyem vánkosra és a legnagyobb lelki 
nyugalommal pihenünk, mintha a szé-
nánk olyan rendben volna, mint a há-
rom ő- tes tamentombel i j á m b o r i l jué a 
lángkemencében. 

Sa jnos azonban, hogy a mi egész 
kulturai nagyságunk kalkulusában egy 
lényeges számítási hiba lappang! Mi 
kul iurának vesszük azt, ami csak a 
legmagasabb kul tura kifolyása, virága. 
A dúsgazdag francia, angol, a hatalma-
san előrehaladó német nemzet gazda-
sága olyan, hogy e csaknem tu i fmomul t 
élvezeteket megengedheti magának anél-
kül, hogy nemzeti vagyonának mérlege 
ezáltal balra billenne, a tényleges kul tu-
rája, intenzív földmivelése, a művésze-
tig fej lődött ipara, a virtuozitásig emel-
kedett kereskedelme oly óriási értéke-
ket teremtenek évenként , hogy a fény-
űzésre is bőven telik. Hogy e leggaz-
dagabb nemzeteknek is óriási az állam-
adóságuk, — mit sem m o n d mer t 

címleteik ál lampapír jaik a sa já t pol-
gárainak b i r tokában vannak — és így 
az adósságok kamatai ismét csak a 
saját nemzeti jólétét növelik. 

Hogy állunk már most e téren mi 
magyarok ? Földmivelésümk még mér t -
földnyi távolságra van a £ intenzivitás-
t ó l ; iparunk szakada t lan^ pepecselésre 
szorul, kereskedelmünk oroszlánrészét 
pedig a büvös -bá jos buzahutáridó üzlet 
meríti ki. Milliárdnyi adósságaink pa-
pírjai a külföld kezében vannak, mely-
nek évente kamatok fejében százmilli-
ónyi adót tizetünk. Azzal kérkedünk , 
hogy szabad ál lam vagyunk! Szabad-e 
az, ki m u n k á j a gyümölcsével másnak 
adóz ik : nem mindegy-c, az ember t 
b i rom-e rabszolga gyanánt, avagy azt, 
mit ka r jának ere je t e r e m t ? 

Nagy-e a különibség, ha a fa az 
enyém, vagy csak annak a gyümölcse? 
„Az é le temet veszed, ha elveszed az 
eszközt, mely által élek", mond ja Shylok. 
Bizony t r ibutár iusai vagyunk a külföld-
nek akár csak a régi Róma vazallus 
államai. Megváltozott a forma, de a 
lényeg megmarad. 

Fönn is, lenn is oly kul turál is fok-
hoz mér tük az igényeinket, amelye t — 
fájdalom — még nem ér tünk el és ez 
okozója annak az üres, irreális és in-
szolid ál lapotnak, mely a mai társadal-
munkra r á n y o m j a aggasztó bélyegét. 

A „régi j ó idők" nem voltak o ly 
ragyogók és fényesek, mint a maiak, 
de a te lekkönyv ama b izonyos fatális 
lapja, mely a betáblázásokról szól 

A _ „ M E M L A P " T Á R C A J A . 

A lázadó. 
Irt»: I.ouIm «Iii Hol». 

Az 1772. év április havának egyik nap-
ján egy liatal nő, egy kozák és egy barát 
Ültek együtt amaz óriási sziklák egyikének 
tövében, melyek szanaszét hevernek az Irg-
his pusztasi gain. 

Az asszonyt nem lehetett szépnek ne-
vezni, de kimondhatatlan báj ömlött el arca 
vonásain. 

A kozák magas termetű volt és izmos, 
szőke hajának hosszú fürtjei vállat vertén 
és összefolytak borzas szakállavaf Tugar-
rofnak hivlák. 

A lérti a barátruhában kicsiny volt és 
vézna, de szemeiben vad szenvedély izoll s 
noha nem viselt bajuszt és szakállt, arcának 
kifejezése sokkal zordonabb volt mint tár-
sáé. A barát neve Jementha Pugacsev voll. 

A kozákföldön fekvő kicsiny Simoviesk 
faluban születeti, néhány évig az orosz had-
seregben szolgált, de Bender ostroma alalt 
megszökött és Lengyelországba menekült, 
hol a görög szerzeteseknél menedéket lelt 
Itt uj, csodálatos világ nyílott meg előtte s 
midőn később visszatért honi pusztáira, lelke 
tele volt nagyravágyással. 

A kor sajátos viszonyai segítségére volt ' 
terveiben. III Péter titokzatos és erőszakos 
halállal mull ki és Pugocsev külsőleg rend- i 
kivüli módon hasonlotthozzá. Feltette magá-
ban, hogy magára ölti a fejedelem alakját 
Moszkvában ezt persze nem tehette, mert 
itt a cár halála nyilvánvaló volt, miután holt-
teste több napon át nyilvános ravatalon köz-
szemlére volt kitéve, de az Irghss pusztasá-
gon, a félvad parasztok közölt hiszékeny | 
fülekre talált s hivei száma, kik felkelősere- | 
gét alkották, napról napra szaporodott, 

Volt azonban egy kozák, kit Pugacsev 
származását illetőleg nem tudott tévedésbe 
ejteni. Egyazon faluba születeti és együtt 
nőttek fel. Ez embert veszedelmes lett volna I 
ellenségévé tenni, meri nyilvánvalóvá tehette j 
volna a csalást. E kozák Tugaroff volt. 

Pugacsev feleségül vette Tugaroff leá-
nyát s bar titokban arra készült, hogy el-
hagyja, mindazonáltal óvatossággból nagy 
ragaszkodást mutatott atya és leány iránt. 

Tugaroff — szólt apósához a sze-
rencse ránk .nosolyog. Hat évvel ezelőtt nem 
volt egy kopekünk, ina egy millió rubel urai 
vagyunk. Akkor nem volt egyetlen katonánk 
ma egész hadsereg engedelmeskedik paran-
csunknak. 

— Igen — szólt a kozák — a szerencse 
hozzád szegődött. Te bele fogsz ülni a csá-
szári trónba. De vájjon visszaemlékszel-e | 

majd a |feltélelekre, amelyek alatt bűntár-
saddá leltem Neked adtam leanyoinat. Zsó-
fiát. A nőnek, aki szegénységedben osztozott 
osztozni kell fényedben és dicsőségedben is. 

— Ezt sohasem fogom elfelejteni! — 
esküdözött Pugacsev. 

A távolból zűrzavaros lárma hallatszott 
s nagy harcossereg közeledett, kozákok, kal-
mükök, baskirok, nemzeti viseletükben, kö-
zöttük számos paraszt, akik csupán kaszával 
voltak fölfegyverkezve. 

Pugacsev tekintete végigfutott a harco-
sok végtelen során, aztán térdrehullott a 
szent lobogó előtt, melyet a sereg élén vittek. 

Mikor felemelkedett, jelentős tekintetet 
veteti Tugaroffra és felkiálltott: 

- A birodalom a mienk! 
• 

Az ujabb történelem kevés alakjának a 
jelleme oly titokzatos és bonyolult, mint II. 
Katalin cárnőé. Ugy látszik, két női lélek 
lakott benne, melyek folytonos civódásban 
voltak egymással. Az egyik nagy volt a po-
litikában, bátor a tervezésben és erélyes a 
kivitelben, a másik télova, gyáva és rabja 
szenvedélyeinek. 

Mig Pugacsev tartományt tartomány 
után meghódított s már pénzt is veretett a 
saját képével, a cárnő Voltairehez intézett 
leveleivel élcelődött e nagyszabású kalandok 
felett, aki azt képzeli, hogy néhány száz 
részeg paraszttal trónt lehet foglalni. 
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szűziesen fehér volt, inig ma még az 
utolsó műt rágyadombró l sem tudjuk 
biztosan, mikor viszi el a kósza szellő, 
vagy a végrehaj tó dobpe rgő j e ! Hej 
talán mégis j obbak voltak azok a régi 
j ó idők, mer t becsületesebbek és iga-
zabbak voltak, fa junk és nemzetünk 
létérgeke pedig megkívánja, hogy mi-
előbb visszatér jünk a közmondásos sá 
vált ősi e r ényhez ! 

Magyar iparért. 
Szomorú tény, hogy nálunk olyas-

miről is kell beszélni, ami másut t ter-
mészetszerű dolog. Igen, hazánkban 
ö rökké aktuál is téma a honi ipar tá-
mogatása. — Állandóan hány to rga t j ák 
ezt a kérdést és az e r e d m é n y : borsó 
hányás a falra. 

A mi közönségünk, a mi társadal-
m u n k felette közönyösen viseltetik a 
hazai cikkek, áruk i r án t ; mellékes, 
hogy honnan származik a portéka, fő, 
hogy tetszel ős legyen, nem tekintve 
azt, hogy milyen minőségű. 

így azután nem kell csodálkoznunk 
azon, hogy Ausztria egyre másra im-
portál ja hozzánk silánynál s i lányabb 
készítményeit , jó áron túladva ra j tuk , 
mer t a naiv magyar közönség megvá-
sárol mindent , amit elébe raknak. 

így vándorol ki a drága magyar 
pénz kü l fö ld re ; igy vonódik el tő lünk 
sok-sok millió, amire ugyancsak szük-
ségünk lenne, igy gazdagodik a/, idegen 
és igy szegényedünk mi 

Nem csoda, hogy lu-in tudunk talpra 
állani nem tudunk haladni, fej lődni ,boldo-
gulni, mer t szónélkül megfizetünk min-
den árat mindenér t es egykedvűen 
nézzük millióink kül fö ldre vándor lásá t . 

A szeretet ünnepe előtt gondol jon 
mindenki szeretettel a hazára : a haza 
szeretet egy parányi lángocskája lob-
ban jon fel a szivnkben es mielőt t zsi 
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1)linkbe nyúlnánk, fo rdul junk lelkiisnie-
tünkhöz, mely azt fogja tanácsolni, 
hogy a pénzűnket Magyarországon adjuk 
ki a karácsonyi a j á n d é k o k r a ; de nem-
csak itt ad juk ki. hanem arra is te-
kintettel legyünk, hogy valódi honi 
I á rgva!ía t viís áro Ij u n k. 

Tekintettel kell lennünk a magyar 
kereskedőkre és iparosokra, mer t ezek 
a karácsonytól várják helyzetük vala-

, melves enyhülését, eleget szenvedvén a 
, rossz üzletmenet folytán. 

Ha, már most honfitársaink megke-
rülésével, az osztrák kereskedőket és 
iparosokat tápláljuk, azt mi magunk 
lógjuk legjobban megérezni az egyre 
fokozódó drágaság révén, melyet ránk 
sóz Ausztria azért, mer t nyakra lőre 
vásároljuk holmiáit. 

Legyen helyén eszünk és szivünk 
s ilyen a lka lomkor legkivált azt támo-
gassuk, azl vásárol juk, azt istápoljuk, 
ami hazai, mor t csak igv boldogíthat-
j uk honfi társainkat és igy é rhe t jük el, 
hogy boldogulhassunk mi. 

í v K O i d K Á S J E G Y / E T E K . 

Odakünn egészen olyan idő van, miulha 
a télhői oiyan hirtelen cseppentünk volna 
beír a tavaszba, mini aminő hirtelen az ősz-
ből a télbe estünk. Bátran elmehetnéiiek 
ezek a napok a legostobább áprilisi napok-
nak. 

Nem mondom, hogy ebben semmi né-
mú stílszerűség nincs, Meri van. Kllagadlui-
latlanul van. 

Az időjárás bolondot járat velünk. Ha 
kissé alaposabban vizsgálódunk ugy tapasz-
taljuk, hogy manapság az egés/ világi lét 
nem egyéb mint i bolondjáralás. 

l'tóljára ez is e>ak valami. 

Közeledik az ozleudő vége 
Még egy néhányát fordul a főid ;i len-

gebe körül azalan egy esztendő elfordult 
feleltünk. 

Igv ev végén in 'gszámolgat iz ember 
magával. 

A cárnő dolgozószobájában ült Íróasz-
tala mellett, mely tele volt könyvekkel, l.a 
llarpe, Diderot, d*Aleinl>ert munkáival. Vele 
volt Asolí hercegnő és grot' Pauin, tianak 
Pál nagyhercegnek nevelője 

— Igaz az — kerdezte a császárnő meg-
vető mosolylval — hogy ez a kozák oly 
magasan hordja a fejéi, hog\ senki sem 
ismerheti meg arcvonasait ' 

Könnyen felismcrhelők volnának 
szólt a hercegnő ha felséged komolyab-
ban venné. Az egész jobbágyság es u papok 
nagy része hozza csatlakozik. 

— Nos, ez még semmit sem jelent 
válaszolt bos/usan, ajkai h u ;ij»d.il\,i K;ilalin. 
A jobbágyok allalok, akik majd megaláz-
kodnak hatalmam láltara, a papok meg 
kapzsiak. Néhány ezer rubel majd megpu-
hítja őket. Ha nem állnánk háboi n a;wi 1 o-
rökorszaggal es liibikolV tábornok nem volna 
óly tehetet'en, ez a nevcts.-ges fölkelés reg 
el volna fojtva. 

A cárnő tollat ragadott, hogy levelel 
írjon Voltaire-nak. 

L piliatialban sapadlau, portól boriivá 
futár lepett be az ajtón. 

Katalin hulegen végiguiei le, a/inan kér-
dezte : 

- Mii hozott ? 
Hossz hiivkel felség A Pugacsev 

ellen kiïldotl esapalok it megverték. Ila/.ip-
nais » s Katieva a lölkelŐk kezében van. 
Huloir ezredesi az eg» sz oreiiburgi helyőr-
se' *,oI együtt lemészárolták, I.ovieot, a hires 
esiliagaszt, karóba hu ták, hogv mint Puga-
csev allitólag mondta, közelebb legyen a 
csillagokhoz. Szamos varos romban hever s 
a lazadók már csuk h. rom napnyi lavolságra 
vaunak Moszkvától. 

Jol van. Mehet ! szólt nyugodtan 
Katalin. 

Azután I elejezte a Vollaire-naU szóló 
levelet s áladta a vaiakozó karaarasnak e 
parancscsal : 

Futárt Kerneybe 1 (K -iyt. köv.) 
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Nekünk is kellene egy kis számadást 
csinálnunk; de hát bajos. Szörnyűségesen 
bajos ügy az. 

Városi ügyeinkben ez az esztendő na-
gyon is szenzációs esztendő volt. Szinte sok 
is annyi szenzáció egy évre, * 

Kőibe burkolt láthatárban tapogatva 
halad az ember előre. Nos hál nem tagad-
haljuk mink is csak ugy tapogatózva járunk 
előre. Nem nagyon ismerjük még azt sem. 
amit voltaképen akarunk. Városi ügyeinkben 
a többség hiália dönt, csak olyan ködös ma-
rad a láthatár. Nem tudni mit hoz a feleb-
bazések eredménye. Meri közügyeink inté-
zésében tagadhatatlanul igen fontos dolog 
ma már a felebbezés. 

— Hogy miért ! 
Mert lépten nyomon gyanú kisér min-

dent. 
A gyanú pedig öl. 
Most a legfontosabb közügyeket gyil-

kolja agyon. 
Barázda, 

I J i l O N S / U i O k . 

Megyei közgyűlés. Csougradvár-
inegve tör ényhatósági bizottsága folyó 30-án 
délelőtt 10 órakor kezdi évnegyedes rendes 
közgyűlését. A tárgysorozatba 126 ügydarab 
van felvéve, melyek kőzűl nevezetesebbek: 
A vármegye alispánjának évnegyedes jelen-
lése. A vin. házépítő hezottság javaslata a 
varmegye lerűleléu létesítendő munkásházak 
költségeire fordítandó kölcsön felvétele 
ügyében. A kereskedelemügyi m. kir. uiinis-
ter ur leirata az országos vásároknak ün-
nepnapokról való áthelyezése ügyében lett 
felterjesztésre. A közigazgatási ¡»¡zóltságba á 
tag válaszlasa 2 évre és t tag választás l 
évre. Külümhö/ő bizottságokba tagok válasz-
tás.!. Az. aliandó választmányba egy lag vá-
i;isz.l:isa 2 évre. A közig bizottságba helyet-
tes liszli ügyes/, válaszlasa. A »Ne leniere« 
kezdetfi pápai decrclam érvénylelenitése tár-
gyaban Debrecen sz. kii varos kö/önségé-

képviselőhá/hoz, és ti miniszterelnök-
hoz. inté/ett felirata. Soprouváriiiegye kö-
/••nségének kórirata a községi gyógyszerta-
rak intézményének behozatalában. Pest— 
Pilis Solt kiskunváriuegye közönségének 
körirata a közjogi testületek altat hiteligé-
nyeik kielégítésére alapítandó pénzintézet 
létesítése tban. Konc Antal szentesi lakos 
szobrász, művész növendék kérelme tanul-
niáiiyi segélyben való részesítése iránt. Szen-
tes város képviselőtestületének a legeltetési 
szabályrendelet megalkotása tárgyában ho-
zott határozata. Szentes város képviselőtes-
tületének költségvetési hitel átruházása tár-
gyaban hozott határozat. 

A számonkéröszék A számonkérő-
s/ék tegnap délelőtt kezdte meg működését 
l.urián l.ajons városi képviselő elnöklete 
mellett. A vizsgálatot az árvaszék ügykeze-
lésénél kez.dle s olt folytatta egész nap. A 
jövő héten a többi hivatalokat veszi vizsga-
lat alá a számonkérős/ék. 

Presbiter választás a katol ikusok-
nál. A helybeli római katholíkus egyház 
piesbilereíl holnap, hétfőn választják meg a 
r. kalit, hívek. Összesen 40 presbiteri válasz-
tanak hár< un évre. A választás a r. k. köz~ 

Siroiin 
Tüdőbetegségek, hurutok, s^raár-

köhögés, skroluiozSs, influenza 
* * clk-i) UáflHtlM lanit it orvos ákal naponta ajinWa J^A 

utániatokat Is ktailMk, kérjen «uMktttot 
. k o o h a - «redatt c » 9 m * ( « l à i L 

F. Hoífmaao Lm. Boohe * Cie Basel (Bvijo ) 

éí 
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ponti fin iskolában ejtetik meg Dr. L'lár Ist-
ván apátplébános, pápai prelátus elnöklete 
mellett. A szavazatokat hétfőn délelőtt X 
órától délután 4 óráig lehet benyújtani. 

— Hymen. Gálfy József máv. tisztviselő 
lia a napokban váltott jegvet Dunás Varga 
Mariska kisasszonnyal Dunás Varga Fe-
rencué urnő kedves é? szép leányával. 

— A városi tégiatelep. A városi tégla-
telep üzembe hozása végett a városi tanaes 
több olyan várost keresett meg tervek el-
küldése végett, a hol városi téglagyárak van-
nak. A megkeresés folytán Bpestről és Tur-
kevérőt kapott eddig a tanács terveket, me-
lyeket a téglaház felépítésének figyelembe 
lehel venni. 

— Felolvasás a ref. körben. A refor-
mátus kör f. hó 20-án tartja ezídei 7-ik 
felolvasó estélyét. A központon vasárnap 
délután I órakor a ref. kor nagytermében 
ismeretterjesztő feloivasast Unt a természet-
tudomány korébői Király László főgymn. 
tanúr. Szaval: Nagy Vilma urleány. l'gyan-
csak a természettudomány körebői felolva-
sással közreműködik Szabó Árpád nagy 
enyedi tanár. A felsőpárton közreműködnek 
Kúti Ferenc tanító felolvasással. Kocsis J 
s. lelkész szabad előadással. Gyarmati Lajos 
tanító felolvasással. 

— Megfelebbezett tanácsi határozat, 
városi tanács Szentes város tulajdonát ké-
pező, 32161)7 koronara becsült ingatlanait és 
ingósagait tű/ ellen az osztrák Trieszti álla-
lános biztosító társaságnál biztosította,* da-
cára annak, hogy említett osztrák ínlé/elen 
kívül öt magyar bi/.losiló larsasag adolt be 
a tanácshoz hasonló fellélelek mellett aján-
latot. A városi tanácsnak ezt a halarozatai 
Ciálfy Sándor lapunk felelős szerkesztője 
megfelebbezte es pedig azon okon, inert 
Szentes városnak nem szabad a gyűlölt biz 
tosito intézettel ügyletet kötni, Egyébkent n 
a mostani kormány tóbb rendeletben ligyel-
meztetle a városokat és községekel, hog\ 
minden téren csak a magyar intézményeket, 
ipari és kereskedelmi vallalalokat lamogassa 
Reméljük, hogy a felebbe/ésl a képviselő 
testűiét magáévá tes/.i és utasilaui fogja a 
tanácsot, hogy a tűzbiztosítást magyar inté 
zetlel kösse meg. 

— Felolvasás. A Szentesi Iparos Ujak 
Önképző Körénél ma a testület nvg\ termi -
ben lt) tiller belépti díj mellett d. u. • > ura-
kor felolvasás tartalik a következő sorrend 
szerint 1. felolvasás, 2. szavalat, 3. lei li szól«» 
ének, 4. monológ, 5. zene szám, <"». fél li nio-
uolog, 7. tarogató kísérettel, amely utáu 
éjfélutan 1 óráig tané. A tanekedvelok Hl 

Űzetnek, mely a felolva-djál tiIIér belépti 
sásra is szól. 

— Felolvasás. A kalh. kör ma vasár-
nap d. u. 5 órakor ssját nagytermében tartja 
ez idényen utolsó felolvasását a következő 
programmal: 1 Szavalat Kiriadja: .lakó 
Etelka polg. isk. tanilouő. 2. felolvasás, l arlja 
C.sallány Gábor. i». Monolog. Klőadja Panyik 
T. János főgimn. VIII. o. I. I. Fouograpli 
Maróthy Haliul ur. K/en felolvasó estélyekre 
nem köri tagok is s/ivesen láttatnak. 

— Nyilvános köszönet. A vármegyei 
közkórház szegény betegeinek karáesmiNi 
felruházására eddig a következő s/ives ado-
mányok érkeztek be Krdél\ í Adolf (Buda-
pest) 30 kor. Székely József IS kor. I)r. 
Kelemen Béla, Bleier József 10 10 korona 
Központi Takarék, Szentes és Vidéki Taka-
rék, Sajó György, Algyő község, Sövényháza 
község, Metzger Kde, Mindszent község 5 5 
korona. Dósa Béla, íápé kőz m g özv. Szál-
kái Mórné 2 - 2 korona, Sipos István, Polil-
zer Márton, Bcrkovics Ármin, Hónai Lajos, 
(iaál Sándor, Kalkics Gyula, Zomborv .lános, 
Kngclthaler László 1 t korona. A nemes 
szivii adakozóknak ugv a betegek mint a 
korház igazgatósága hálás köszönetét fe-
jezi ki. 

- Halálozás. Részvéttel értesülünk, 
hogy Gulyás Jánosné szülelelt Pánczél Te-
rézia urnő csütörtökön délután hosszas szen-
vedés után elhunyt. A mélyen lesújtott férj. 
következő gyászjelentést adott ki: »Gulyás 
János ugy sajat mint összes rokonai nevé-
ben elszomorodott szívvel jelenti felejthetet-
len feleségeitek Páncél Teréziának f. évi 
december hó 7-én d. u. 2 órakor életének 
55-ik, boldog házasságának 27-ik évében 
hosszas és kinos szenvedés után bekövet-
kezett gyászos elhunytál. A boldogult hűlt 
tetemei december hó 10-én léi 3 órakor 
fognak a IV. ker. Soós-utca 3 szánni gyász-
házlól a.református egyház szertartásai sze-
rint a középtemetőhen örök nyugalomra 
tétetni. Szentes, 1W18. december hó IX. Ahlás 
Emlékére! 

Kmlékeztetö. Szentes város képvise-
lőtestülele mint már emiitettük — holnap 
hétfőn délelőtt tartja meg rendes havi ülését. 
Tekintve, hogv a tárgysorozatban több fon-
tos ügy van felvéve, helyénvaló volna, ha a 
városatyák mentől nagyobb számmal lenné-
nek jelen a közgyűlésen. 

Belügyminiszter a munkásbiztositó-
ért. A betegsegélyző és balesetbiztosító pénz-
tárak több izben panaszkodtak, hogy több 
munkaadó a törvény altal előirt adatokat 
nem bocsájlja rendelkezésükre. A belügymi-
niszter most elrendelte, hogy a rendőrható-
ság azon közegeket, kik hivatalos eljárásuk 
kö/hen a munkaadók által akadályoztatnak, 
szükség esetén rendőri segítségben részesítse. 

Újítás a postabetéteknél. A m. kii. 
postalakarekpén/lar a /egényebb néposz-

; tály takarékossági h-ijl.imának fejlesztése ér-
' »lekében a /art betét és járadckköuyvecs-

kék« intézményé', honosította meg. Knnek 
az intézménynek a lényege az, hogy a be-
tevő a zárt belétkónyveeskére elhelyezett 
összegek tcloldusanak jogáról egy időre 
önként és visszavonhatatlanul lemond s igy 
az egyszer megtakarított összeget el nem 
fecserélheti, még akkor sem, ha a betevő-
nek később jószáudéka megváltozik, avagy 
kitartásai ekés/lette. A belétek 10 százalék-
kal magasabb kamat jövedelemben részesül- j 
nek, mint a lobbi postai betétek. 

A fökapítany kérvénye. Arady Kal-
máii főkapitány, a ki betegsége miatt körül-
belül egy év óla vau szabadságon, napról-
napra egészségesebb lesz. Kezelő orvosa vé-
leménye szerint azonban még szüksége van 
pihenésre. Arady Kálmán éppen e/. okból a i 
december .'l -ével lejáró szabadságát .'» hó-
nappal megtoldani kéri. A képviselőtestület-
től függ, hogy Arady Kálmán méltányos-
ságból megkapja a kéri szabadságidőt. 

feje a szemöldökfába ütődött, Takáes végig 
vágódott a kocsin és egész testét végig sú-
rolta a szemöldökfa. Orvosi vélemény sze-
rint a hátgerinc, jobb oldola és a mell 
csontja zúzódott meg súlyosan. A vigyázat-
lan embert saját lakásán ápolják. 

— Baleset. Vince Mihály 52 éves em-
ber, a ki Berényi László gőzfürész telepén 
dolgozik, folyó 16-ikán rendes muukáját 
végezte, az az a kórfűrészen tőzifát dara-
bol!. Vigyázatlanság folytán a halkezével a 
körfűrészbe/ ért, a mely mutáló ujja első 
izét összeroncsolta. Vince Mihály orvosi ke-
zelés alatt áll. 

— Presbyteri gyűlés. A helybeli refor-
mátus egyháztanács ina vasárnap délelőtt 10 
órakor gyűlést tart, melynek nevezetesebb 
tárgyai ezek LXXXVIII. sz. esperesi körlevél, 
jelentés 190X. évi szept. 30-iki egyházmegyei 
gyűlésről s annak egyhazunkat érdeklő vég-
zései, elnökség előterjesztése a hékédi isko-
lánál tartandó istenítiszteletek ügyében, az 
1009 évi költségvetés beterjesztése, elnökség 
jélentése az egyház ellenében megállapított 
közalapi adóról és az ez ellen beadott feleb-
bezésről, Varga Benjámin számadó gondnok 
kérelme tizelésjavitás iránt, jelentés az egy-
ház épületeibe bevezetett ártézi kutakról s 
javaslat a költségek fedezésére nézve, isko-
laszék előterjesztése, jelentés Kornó Bóza 
ügyében; Kornó Bóza kérvénye korpótléka 
ügyében stb. 

Belterületi csatornázás. Tudvalévő, 
hogy a város a belterületi csatorna tervek 
elkészítésére az aradi kultúrmérnöki hivatalt 
kérte föl. A kulim-mérnökség a felkérésnek 
eleget is tett s a szükséges lejlmérezéseket 
már korabban elvégezte. Mo»t még a terv-
napok elkészítése van hátra, de ez a mun-
kalat is folyamaiban van, *őt közeledik a 
befejezéshez. A kullurmérnökség ugyanis 
tegnap arról értesítette a polgármesteri hi-
vatalt, hogy már csak a vizmesteri munká-
latok vaunak hátra, melyeknek elkészítése 
501 korouaha kerül. 11a ezt az összeget a 
város a kulturmérnökség rendelkezésére bo-
esajtja. akkor mielőbb kész. lesznek a belte-
rűleli csatornázási tervek. 

Tolvaj cseléd. Gally István IX éves 
suhanc ellen többféle lopás miatt folytat 
vizsgalatot a rendőrség. Kddig kiderült de 
Gálfy is beismerte, hogy gazdájától Sipos 
János bognártól másfél véka kukoricát, 
Debreceni Kiss Dánieltől, a ki dr. Vecseri 
ügyvédnél szolgál egy subát lopott. Kzenki-
vtd Loeskai Balazs csauvlcleki esküdt kocsí-
jarol, a mely a Petőin szálloda udvarán volt 
szintén eg\ subát lopott. Az alsópárlou pe-
dig egy berúgott embert zsebelt ki, akitől 
zsebórát lopoll el Valószínű, hogy még több 
turpisság is kifog derülni, a melyei Galfy 
István követte el. 

Névmagyarosítás. Kohn Adolf hely-
beli lakos belügyminiszteri cngedélylyel ve-
zetéknevet »Kemény t-re magyarosi tol la. 

- Vigyázatlan kocsis. Takáes Imre 1!» 
éves kocsist, a ki a Zsoldos tégla-égelő te-
lepen van alkalmazásban, sajat vigyázatlan-
sága folytán súlyos baleset érte. K hó 14-én 
délelőtt agyanis kocsival szenet hordott a 
téglaégető kemence előtt levő eresz. alá. 0 a 
scéntelején magasan Alt és ámbár tudhatta, 
hogv a megrakni! kocsi az eresz alá nem 
léi be. ő mégis behajlott. Kkkor történt, hogy 

A harangláb A katholikus templom 
tornyában par nap óta nem jar az óra en-
nek pedig az az oka, mert az egyháztanács 
határozata folytan a korhadásnak indult 
fa-haranglábakat most cserélik föl vasból 
készült haranglábakkal. Kzt a munkát Thurí 
Ferenc fővárosi harangönlő mester végzi. 

— Sötét bün. A minap egyik helybeli 
éjjeli üzletből három leányka szökött meg s 
ez alkalommal a tulajdonosúé ruháit is ma-
gukkal víllék. A kis szökevények ellen lopás 
miatt bűnügyi feljelentést lett a tulajdonosnő, 
de ugyanakkor bcvadolta Kulcsár Terézia 
kecskeméti lakosnőt is. A vád szerint Kul-
csár 'Terézia leány kerítéssel foglalkozik, a 
megszokott lányok közül keltőt Kulcsár Te-
rézia adott el 1 R) koronáért a panaszosnak. 
Hogy a vad nem alaptalan, arra nézve elég 
bizonyitek van a rendőrség kezében. Ebbrn 
a söléi bűnügyben a rendőrség erélyes vizs-
galatot tart és igy bizonyos, hogy Kulcsár 
Terézia mielőbb megérdemelt bünteléshen 
fog részesülni. 

közgazdaság. 
Piaci árak: 

Buza mmja 11 frt. 11 frt. 60—70 kr.] 
Árpa mmja 8 f r t 8 fr. 30 kr. 
Zab mmja 7 frt. 50 - 8 0 kr. 
() Kukorica mmja — frl. — kr. 
l ' j „ mmja 7 frt. 20 60 kr. 
l'.sőves „ mmja .> frl. 10- 50 kr. 
Ileremag mmja. 15 55 frt.-ig. 
Sertés kilója IX 50 kr. 
Szalonna 65—70 kr. 
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Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végreha j tó az 

1881. évi IX. t.-c. 102. §-a é r te lmében 
ezennel közhír ré teszi, hogy a szentesi 
kir. já rásbí róságnak 1907 évi V. 856/1 
szánni végzése következtében Policzer 
Márton szentesi lakos j avára 300 K. s já r . 
erejéig 1908 évi nov. hó 28 n. foga-
natosí tot t kielégítési végreha j tás u t j án 
felülfoglalt és 949 kor. becsült kö-
vetkező ingóságok, u. m . : bolt i felsze-
relések és másféle tárgyak nyi lvános 
iVrverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a szentesi kir. 
j á rásb í róság 1908-ik évi fenti számú 
végzése folytán 300 kor. tőkekövetelés, 
ennek — évi — hó — napjá tó l j á r ó 
— % kamatai , 7»% váltódij és eddig ösz-
szesen 71 kor. bíróilag már megállapítot t 
költségek erejéig, Szentesen III. ker. And-
rási-ut 5 szám alatt leendő megtar tására 
1908. évi december hó 31-ik napjának dél-
előtti 9 ó rá ja határ időül kitűzetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly 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-
pénzíizctés mellett, a legtöbbet ígérő-
nek, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni. 

Amennyiben az e lárverezendő in-
góságokat mások is le- és felül foglal-
tatták és azokra kielégítési j ogo t nyer-
tek volna, ezen árverés az 1881. évi 
XL. t.-c. 120 § é r te lmében ezek j avá ra 
is elrendeltetik. 

Kelt, Szentesen 1908. évi dec. hó 15 
napján. 

Végh Sándor 
kir. bir. végrehajtó. 

ÖZY. PLÁGEK K.XÁCXK Rákóczi Fe-
renc utca 153 sz. alatt huszonöt é v e 

fennál ló jó forgalmú 

fűszer és vegyes kereskedése 
dohány tőzsde és korlát lan i ta lméréssc l ; 
sa rokházban, házzal együtt nagy telek-

kel és gyümölcsössel eladó. 

SZENTESI LAP 102. Pzáni. 

m J t f iano 
egy bolthelyiség januárl-től 

a DOBRAY-feíe házban. 

Értesítés! 
Értesítem mindazon uraKat akjk nállam 
diót rendeltek, s7ives tudomásukba 

hozom, hogy megjött. 
Tisztelettel: 

Győri Sándor 

S I N G F R varrógépek 
* a leghasznosabb 

» r karácsonyi ajándékok. 
A 

SINGER 
varrógépek 
a lügjoh-

haknak bi-
zonyultak. 

SINGER Co 

A 
SINGEK 

varrógépek 
valóságban 

a legol-
csóbbak. 

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

Kiadó szőlőtelep. 
A Kiskunhalasi határban, tran-

verzál i s műú t mentén a várostól 5—(> 
ki lóméter távolságra, legkiválóbb faj-
szőllővel és gyümölcsfákkal berende-
lett 10 kat. hold 

termo 
i s r ^ x o l o l e l e p 
a szükséges épületekkel és m i n d e n 
hozzá tar tozó szüretelő edényekkel u. 
111. hordók , kádak, pe rme tező és szóló-
zuzó gépek, put tonok, kosarakkal együtt 
igen kedvező f izetési f e l t é te lek melleit 
eladó. — Értekezni lehet e lap kiadó-
hivatalában. 

m 
fl k t i n i i i i Á M 

h e h b e t ó t c s r é s z j e g y e k j e g y e z -

h e l ö k a s z e n t e s i K ö z j i f t n t i t a k a -

r é k p é n z t á r n á l . 2 ,„ 

vendeglös. 

I l l i u l ó s z a l m a , 
A Pápai Ferenc-féle tanyában, a rekettyés 
szélben közel a köves ulhoz egy 6 öles ka-
zal búza szalma eladó. Krlckczni lehel I ker. 

Nyiri-ulca 5 sz. alatt. 

n ielőtt 

személy-, jelzálog- v. épités 
1 4 o I f M l » I I 

iránt intézkednék 
kérjen díjtalanul prospektust. 

MELLER L. EGYED 
BUDAPEST 

IX., Lónyai-utca 7. 

Telefon-lnterurban 
46—31. 

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 j 
berendezésű, villanynyal felszerelt vendéglő 
házzal együtt eladó. Az épületben van két 
borozó helyiség, 4 szobás lakás, két pince, 
kuglizó, ártézi vizvezeték, megfelelő mel-

lékhelyiségek és külön baromfi udvar. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Lakodalmi meghívókat 

és eljegyzési tudósításo-

kat a legszebb és Icgir lé-

sesebb kivitelben jutányos 

árakért készit lapunk Ki-

adóhivatala 1 1 M 

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

Kossuth-tér. Ref. bérház. 

Eladú alma. 
A közönség által már ismert 

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

Virágok 
disznövéuyek, szobafenyők, tuják, pálmák 
stb. du> választékban jutányosán kaphatók 

Tóbiás Károly 
városi főkertésznél 

Nyomatott Vaj a báln.t utódánál Izt-nltt 1U08. 




