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r.yyes példányok kaphatók 
Lapunk kónyvnyomdájá' a 1 

valamint lapkihordóinknál 
kiknél lapunk elófizetésre is 

megrendelhető. 

Hirdetések árát, 
valamint nyílttéri közleményeket kiadóhivata 
lünk méret szerint a legjutányosabban számit. 

Vármegye^ 
Csongrádvármegye törvényhatósági 

bizottsága tegnap tar tot ta meg ez év-
ben utolsó évnegyedes közgyűlését Dr. 
Kelemen Béla főispán elnöklete mellett. 
Kevesen voltak jelen. Még a szentesi 
képviselők közül is számosan marad-
tak távol. Meglátszott a közgyűlés ké-
pén, hogy a l isztuji tás nincs most sző-
nyegen, Bezzeg nem igy volt tavaly 
i lyenkor a nagy restauráció alkalmával, 
a mikor zsúfolásig megtelt a tanácsko-
zási terem: A képviselők akkor min-
den a rgumen tumot igyekeztek a ked-
venc jelölt é rdekében kihasználni. Mi-
kor aztán a választás megtör tén t és 
kitűnt , hogy nem minden állásra az 
j u t o t t be, a kit egyik vagy másik cso-
por t kivánt, j ö t t a nagy harag. 

A képviselők egy része tiltakozott, 
fölebbezett a választás ellen. A másik 
rész azonban azt vitatta, hogy a válasz-
tás tövéin ves volt . 

Két ha ta lmas tábor nézett egymás-
sal farkas szemet. 

A csendes szemlélődő azt hihette, 
hogy Csongrádvármegyében oly áldat-
lan harc fog kitörni, a mely j ó időre 
ismét megbéní t ja e vármegye elóhala-
dásál és a csendes munkálkodását . 

Szerencsére Dr. Kelemen Béla fő-
ispán és Dr. Cicatricis Lajos alispán 
magatar tásának, a kik a küzdelemben 
mint ellenlelek állottak szemben, a ha-

rag. a gyűlölködés végleg elsimult, mi-
előtt gyökeret vert volna. 

A béke megköttetett . A két ellen-
séges tábor kibékült. 

A békének következménye lelt a 
komoly munkálkodás. Hogy ennek a 
munkának milyen lesz a gyümölcse, 
azt a jövő muta t ja meg. 

Tegnap is komoly munkálkodás t 
végzett a törvényhatósági közgyűlés. 
Ha volt is vita egyik-másik tárgynál, 
a vitatkozókat a szenvedélyesség nem 
ragadta el. Minden szónok csak a maga 
igazát akarta érdek nélkül bebizonyí-
tani. 

A gyűlés lefolyásáról, illetve a fon- | 
tosabb tárgyakban hozott határozatok- j 
ról ezeket í r juk : 

Dr. Kelemen Béla főispán az ülést 1 

megnyitván a törvényhatósági közgyű-
lés tudomásul vette az alispáni évne-
gyedes jelentést . 

Némi vita keletkezett a házépítő 
bizottság előterjesztésénél, a mikor is 
az állandó választmány javaslata az 
volt, hogy a vármegye területén épí-
tendő munkásházak felépítésére vegyen 
löl a törvényhalóság 21) évi törlesztés 
mellett egy millió koronát azzal a ki-
kötéssel, hogy az évenként fizetendő 
kamat két százalékai az allam fedezze. 

Dr. Vecseri Sándor hosszabb indo-
kolással Ö00 ezer korona kölcsön fel-
vétele mellett érvel. A vi tában részl-
vell még Balogh János és Korpás Fái. 
A többség az állandó vá lasz tmány 
javaslatát fogadta el. 

A varmegyei alapok és gyámpénz-

tári lőkék gyümölcsöző elhelyezésénél 
az ál landó választmány javaslata az 
volt, hogy a fent érintett tőkék a há-
rom helybeli pé zintézetnél helyez-
tessenek el. Dr. Szarka Mihály a mel-
lett érvelt, hogy a megye által kezelt 
összegek necsak a szentesi, hanem 
arányosan megosztva a t é ^ b ^ i M g g ^ 
beli ~ takarékban is helyezreH^áJÉÍnel. 
A többség azonban az állandó válászt-
mány javasla ta mellett dön tö t t . 

Egy pár apróbb ügy elintézése 
után a kü lömbözó bizottsági tagok 
választattak meg, illetve a főispán által 
kineveztettek. 

A „ N e t emere" kezdetű pápai d e k -
ré tum érvénytelení tése tárgyában, da-
cára Debrecen város felhívásának, a 
törvényhatóság nem intéz fel iratot , 
miután ez a kényes ügy más u t o n -
módon illetékes egyének által nem 
sokára közmegelégedésre log el intéz-
tetni. 

A községi gyógyszertár i in tézmény-
nek behozatala , nemkülönben a tűzbiz-
tositó társulatok megadóztatása ügyé-
ben a törvényhatóság szintén nem 
intéz feliratot a kormányhoz jól le-
hel ezen ügyekben is megkeresés t 
intézett hozza Sopron — illetve Sza-
bolcsvármegye törvényhatósági köz-
gyűlésé. 

A törvényhatósági közgyűlés elha-
tározta, hogy a Kisalpár á l lomás tó l 
Csongrádig tervezeit helyi é rdekű va-
sul építését erkölcsileg tamogatni fogja. 

Ez után déli szünet következet t . 

A gyűlést délután fel 4 óra t á jban 
folytat tak és kisebb je lentőségű ügye-
ket intézték el. 

A JMíKSi LAP" TÁRCÁJA. 
Valami ugy f á j . . . 

Dal az éjszakából. — 
Valami ugy faj. Valami átok 
Sötét árnyéka kísér szüntelen 
Valami háuat Könybe bontja 
Nagy, sóvár szemem. 

Fátyolos asszony Éjszaka — hajrá ! 
Bársony öledhe kéjjel roskadok. 
Szülessek újra rózsa karod közi 
A rabod vagyok. 

Szívd ki a vérem, ne fájjon semmi! 
Csókold a számat, esókold szememet! 
Ily szerelemmel Fjszaka téged 
Senki sem szerel. 

Mosolygó hajnal csípős szeleddel 
Pirítsd pirosra sápadt arcomat ' 
A fa levelek, a merre járok 
Heáiit hulljanak 1 

Érzem a sorsunk nékünk ÍN csak ez, 
Kik mámort űzve mohón loholunk. 
Halai szelétől pirosan-sárgan 
Mi is meghalunk. 

Xagy frerencz 

Levél egy háborús országból. 
A felfordult ország. 

Raguza, december közepén. 

Enyhe, nyári nap ragyog le a kék 
tengerre s Lacroma-sziget datolya-pálmái 
alutt még sem látni idegent, legfeljebb a 
szerzetesek barna csuhája tűnik elő a zöld-
lombú fák közül. Nem jő az idegen, nem jő 
a gazdag nemzetközi elem, zajoug Kaguza 
minden hoteliérje. 

Csak a kultúra előőrsei, a kereskedelmi 
utazók jönnek, kiknek a háború sem impo-
nál s bejárják a forrongó terúletet — ta-
vaszi árúkkal, húsvéti cikkekkel! Mi lesz itt 
húsvétra! 

A kereskedelmi utazók leveleit közli a 
bécsi sajtó s nyomán persze a magyar is és 
telve van minden sor azzal ilyen nyugalom 
még nem volt soha ! 

Igaz. Nyugalom vau. Pokoli nyugalom. 
Vészes csönd. Az ódon, festői falak mögül 
villan a hajonett. a/, esti órákban nem a 
megszokott szerelmes dal csendül, de hal-
laU/.ik az őrjarat lépteinek dobbanása. 

Fegyver nélkül barangolhatsz, csupán 
egy apró igazolójegy legyen nálad s a kutya 
sem állja utadat. A katonai gépezet reá tette 
karját a szőke, a perlid Raguzára és ha ugy 
tetszik, elhihetjük, hogy csönd van, nyuga-
lom és béke. 

De most már ne is mozduljon többé a 
katonaság százezre a Balkan széléről, mert 
a nyomást rettenetes zűrzavar lögja felvál-
tani. 

Nincs ház messze kórnyékén Haguzá-
nak, melyben nem összeeekúvő é'ne, — 
nincs ember, aki ne varja a lang felcsapó-
dását. 

Jó ajanlő levelekkel jöttein azokhoz az 
emberekhez, kiknek itt félleni valójuk van. 
Tisztában vannak a helyzetükkel és a jö-
vővel. 

- Uram, — mondta egy üzletember 
olaszul, — bar lenne már liahoró vagy béke, 
de a mai allapot nagyon tűrhetetlen. Ami 
katonaság itt van, az biztositja a mai napol, 
de ha holnap meuniök kell ' S menniok kell 
mert ötennyi katona is kevés, ha langba-
horul a tengerpart — és Bosznia. 

A helyzet az, hogy a horvátot Ausztria 
lázította az olaszság ellen azután a szerbet 
a horvát ellen. Osztogattak itt Ausztriából, 
Szerbiából, külföldről jövő pénzt, fegyverrel 
ellatva egesz Dalmacia. Hogy a haboru el-
marad, az csak húz/a halasztja a veszedelem 
Kitörését, de a veszedelmet meg nem sem-
misiti. 

Mindenki mindenkivel konspiral. Egy-
formán fejlődik a nagy-szerb és a nagy hor-
vát propaganda. Minden embernek a véle-
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Vége a magyar táncnak. 
Hol a nemzeti j e l l e g ? 

Az ifjúság figyelmébe. 
Minél e rősebben hangsúlyozzuk a 

nemzeti érzés fej lesztésének szükséges-
ségét, minél inkább aka r juk minden 
egyes a lka lommal k idomborí tani haza-
fiságunkat, annál inkább há t té rbe szo-
rul az igaz, önzetlen meghamisi tat lan 
magyar nemzeti szellem. 

Kezdtük a hazafiságot a magyar 
ipar pártolásával s a vége az lett, hogy 
tízszer annyit fizettünk a külföldnek, 
mint annakelőt te . Erős nemzeti szint 
adlak a poli t ikának s íme labancab-
bak lettünk a j boro tvá l tképű Smólen 
Toniknál . . . 

Most meg még a régi szép idők-
ből fennmaradt nemzeti táncunkat , a 
csárdást is k ivetkőzte t jük eredeti jelle-
géből s a tüzes, ropogós magyar tán-
cot kiküszöböljük a szalonokból, a tánc-
termekből, mindenünnen, hogy helyet 
ad junk az idegen bosztonnak. 

A ruhánk nem magyaros , iparunk 
nincs, nyelvünk nem elégséges a meg-
élhetésre, politikánk, hadseregünk oszt-
r ák ; — ezután m á r mulatni is vala-
mely idegen náció ta lá lmánya szerint 
fogunk. 

Nem tudjuk, a t inomabb miveltség, 
ar erkölcs, vagy a duha jkodás i ha j lam 
parancsolja-e ezt. annyit azonban mond-
hatunk, hogy fáj a szivünk, amikor a 
magyar i f júság és mivelt magyar kö-
zönség táncmulatságai alkalmával rá-
zendít a cigány a csárdásra és a sziv-
ben-lélekben magyar^táncosok kalamaj-
kás bosztont j á r n a k rá. Ez már az 
utolsó, ami e ladható s ha sikerül tel-
jesen kiirtani a mitől már nem va-
gyunk nagyon messzire, — akkor nem 
marad más magyar, mini a név, belső 
tar ta lom és súly né lkü l : leszünk mi-
veitek és névleg magyarok, de egyéb-
ként holmiféle szedett-vedett néppé 
válunk. 

ménye az, hogy a háború első kitörésére 
lángba borul Dalmácia. Ezeknél az cinbe-
reknél nem mű a forradalmi láz, előkelő 
állású szerb embereket láttam az uton, kik 
halálos komolysággá! készülnek a végső 
összeütközésre. 

Kilenc millió szlávot tart a jövő gon-
dolata forrongásban. Minden porcikája a 
Délkeletnek mozog. Csak llaguzal kell meg-
nézni: a szlávva váll olasz várost érez-
zük az idegek remegését, a forradalmi 
lázt. 

Felfordult ország közepén állunk. Nincs 
senki benne, ki sejtené, hogy miért fog ba-
lálba indulni, kinek a részére ontja vérét, — 
de ha megszólal szerte távolból a szláv test-
vér jajgatása vagy diadal ordilása l'o- a 
vér ömleni patakban 

Ki tudja — holnap vagy holnapután'! 

SZENTEK! LAP 

Tekintsünk csak szét a külföldön, 
Föláldozza-e a lengyel az ő mazurká-
ját , az olasz a tarantellát, a francia a 
gavotteot , a balkán népek a kólót stb. 
csak azért, hogy bosz tonozhassanak? 

Ugyebár n e m ? Mert a nemzet i ér-
zés erősen összeforro t t a nemzet i tánc-
cal, egyik a másiknak kiegészítője. 

Szólunk hát mos t a bálok, zsurok 
és más láncmulatságok rendezőihez, 
egyesületekhez, intézetekhez, az ilju-
sághoz, az egész t á r sada lomhoz : ne 
engedjék, hogy nemzeti t áncunka t az 
idegen táncok teljesen kiszorítsák. 
Őrizzék meg a maga eredet iségében s 
ha kell, mondják ki, hogy magyar 
csárdásra csak csárdást s/.abad táncolni. 
Jut elég idő a bosz tonra is, de a csár-
dás marad jon csárdásnak. 

Mert hát vagy magyarok vagyunk, 
vagy n e m ! 
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E lmondha tom Antóniussal temetni 
j ö t t em és nem dicsérni ; mer t a j ó a 
meghol t ta l igen csak sirba száll, a rossz 
azonban tul élé ót. 

Hát panaszkodó szóval temetek 
amint, hogy panasz szóval fogadtam az 
ur születése után való lUOS-akik esz-
tendőt. Panaszkodom talán csupa meg-
szokásból . A magyarnak ugy sincsen 
egyebe, mint csupán csak igaza, meg 
csupán csak panasza. Igazunk van; mert 
azt m o n d j u k és hisszük. Panaszkodunk 
m e r t azt hisszük, hogy használ. 

Ma az utolsó nap ez esztendőből. 
Holnap márcgygvel nagyobb számot 

mondunk . Vénebb az öreg föld és mi 
mindannyian gazdagabbak vagyunk egy 
esztendő tapasztalataival és bizó re-
ményt szeretnénk lápiáim a lelkünk 
mélyén. 

Vajon jobb lesz-é ? 
Bizony j ó volna, iia j o b b lenne 

egyszer. 

Az 1908-adik esztendő városunk 
históriájában arról lesz érdekesen ne-
vezetes, hogy ebben az esz tendőben 
akar tunk legtöbbet tenni s az e redmény 
az akaratnál maradi , nini magyarán 
k imondva nulla, - semmi. 

De tapasztalainak ez is sok. Sok 
és nagy tapasztalat. 

Tanulság. Vajha megértenék. 

reméln i jö t tem nem dicsérni., 
Nem is gyászoló vagyok. 
De nem is uj jongok. 
Ki ludja mit hoz az l'JOU. 

K-I. szám 

- - B o l d o g uj é v e t kívánunk 
lapunk t isztelt o lvasó inak . 

— A főispán Szentesen. l)r. Kelemen 
Béla főispán pár nap óla nejével együtt 
Szentesen időzik. Értesülésünk szerint a 
főispanék csak január J-án utaznak vissza 
Szegedre. 

— Jótékonyság. A menházi ápoltaknak 
is volt némi részük a karácsonyi szeretetből. 
Vigh Mihály menházgondnok tudatja velünk, 
hogy Fekete Marlonné ni nő 10 koronát, Ba-
logh Szabó István pedig b kiló juhhust, b 
kgr. kenyeret és egy kanna bort küldött a 
menhazi szegények javára. Ugy a pénz, mint 
élei iluinemüt a menházgondnok karácsony 

, első napjai) kiosztotta az apollak között. A 
jószivű adakozóknak e helyen mond köszö-
netei a menhazi ápoltak nevében is a men-
házgondnok. 

Kik pályáztak? A városi javadalmi 
kezelőségnél betöltendő állásokra a követ-
kező egyének pályázlak és pedig 

A javaduluii hivatali főnöki állásra: 
Léderer Lipól, Welber Sándor, Fábián Tóth 
István, Beliczay Sándor, Dénes János, tiálly 
Sándor, Gulyás János és Csúcs János; 

Fogyasztási ellenőri állásra: Szijjartó 
Sz. Benjámin, Hegedűs Bertalan, Judik Sán-
dor, Sárközi József, Kohu Fülöp, Berger 
Tóbiás, Labadi János, Székely János, Szta-
jauovics János, Piti Imre, Jaksa Ferenc, Pecze 
Karoly, Deli Mihály, Balogh Sándor, Janik 
Imre, Bazsó József, ooUnar Lajos, Gombos 
István, Janik Budolf, Kalai Pál Imre, Sarkadi 
N. István, Depszer Karoly. 

i'amielugyelö ut¿biztosságra Kiss Jenő, 
Táinadas Islvan, Dóczi Ferenc, Csőszi Ben-
jámin, Balogh Sámuel, (iullay Bertalan, Papp 
Sándor, Katona Ferenc, l'abiau Tóth István, 
Aradi Vendel, Borsos Lajos, Pázmány Géza, 
Czirbus Józsii, Depszer Karoly, Sándor Má-
tyás, (iulyas János, Csúcs János. 

Ja va da hu i ¡jó u Z la ru ok i a Ha sra : Sarkadi 
N. Hona Margit, Fazekas Eszter, Páncél Jo-
lán, Sulc Ida, Ma lé Ily Mariska. 

Eljegyzés. Lakos József állami la-
niló karacsony masodnapjau váltott jegyei 
l'app Jolauka urleanynyal l'app Imre allaini 
iguzgato-taniló kedves szép leányával. A 
nasznagyi liszlel a vőlegény részéről Yida 
Lajos allaiui tanító, a menyasszony részéről 
Szeder Ferenc városi hivatalnok teljesítetté) 

Bohu Alajos pöröl ? Bohn Alajos, a 
ki a varosház terveit készítette, ugy lalszik 
már nagyon türelmetlenkedik, szeretné azt 
a pénzt mielőbb lclcsipm a varos pénztárá-
ból, a mire eddig meg nem dolgozott, de 
amit március óta követel. Dr. Hets Ödön 
bpesti ügyvéd uljan mar fel is szolitotla a 
varost, hogy azonnal Űzessen, meri külön-
ben baj lesz. Ugyan ki az, aki Bohn Alajost 
ennyire izgatja és a mumust mutogattatja 
vele ? 

Ilymen. Szőke Sándor a csongrádi 
járás szolgabiraja karacsony inasuapjáu tar-
totta eljegyzései l'ili Ilonka kisasszonynyal 
Piti Islvan sövényházi jegyző szcrclclrcuiéllo 
kedves leanyaval. A nasznagyi liszlel a vő-
legény részéről Dl i.siics János csongrádi 
los/.olgabiro, a menyasszony részéről Dr. 
Pili Islvan orvos leljesiteltek. 

Ueforniátus istenitiszteletek Ma o 
ev ulolsó uapjau délulau a halaadó isteni 

tiszteletet végzi Fulo /.ollau, ii| év első nap-
jait déb lőll prédikál Futó Zoltán, délután 
pedig Kocsis János segédlelkész. 

Siroiin 
áz é tvlgyal é s • t f j tsulyl , nit 

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár 
köhögés, skrofulozis, influenza 

t-Ueo i 
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— Segély a szentesi szobrásznak. A 
vármegyei törvényhatósági közgyűlés tegnap 
tárgyalta Konc/ Antal helybeli illetőségű fia-
tal szobrásznak tanulmányi segély nyújtás 
iránti kérelmét. A közgyűlés egyhangúlag 
500 korona segélyt szavazott meg a tiatal 
szobrászművésznek. 

— Szilveszter estély. A inai Szilveszter 
estélyi következő tarsas körök, illetve egy-
letek ünneplik meg társas vacsorával: 

1, a refurumtus kör a hol a vendégek 
2 koronáért paprikas husi és csuszát kap-
nak, de kivilagos-kivirradtig kedvökre tán-
colhatnak. 

2., az iparos ifjak egylete, ilt a belépő-
díj személvtfukéut férfiaknak - kor. 40 fii., 
nőknek 2 korona ; lesz vacsora ingyen bor 
és reggelig táncmulatság. 

3., a 11. 48-as körben házavalássál egy-
bekötött társasvacsora és táncmulatság tar-
lalik 1 kor. 20 fillér belépódij mellett. 

4., a szentesi kaszinóban finom malac-
paprikás és kitűnő ital mellett tölthetik az 
estét a jelenlevők. 

— Feloldott határozat Pár hónappal 
ezelőtt Szentes város képviselőtestülete a 
baromfi piac tartását a jelenlegi helyéről a 
Rákóczi térre (vásátér) helyezle át. A köz-
gyűlési halarozatol Köblös Gábor megfeleb-
bezte. A törvényhatósági közgyűlés ^Szentes 
varos képviselőlestülelénck határozatát fel-
oldotta és utasitotta a képviselőtestületet, 
hogy ez ügyben hozzon ujabb határozatot. 
E szerint a baromfiakat továbbra is a mos-
tani lyukpiacon fogjak árusitani. 

— Névmagyarosítás. Hédrich József 
helybeli keményítő gyáros kérvényt adolt be 
a varoshoz vezetéknevének Kápoluai«-ra 
való magyarosítás iránt. A polgármester a 
kérvényt az alispani hivatal közbenjöttével a 
belügyminiszterhez terjesztette föl. 

— Halálozás. Részvéttel vettük hírül, 
hogy Deinjén luire kerékgyártó iparos folyó 
hó 27-én meghalt 58 éves korában. Mindenki 
törekvő, becsületes iparosnak ismerte s így 
korai lialala méltó megdöbbenésl, özvegye 
és szép családja iránt pedig élénk részvétet 
kellett. Az elhunytat kedden délután helyez-
ték örök nyugalomra. 

Esküdtek Szentesről. Par év óla alig 
sorsollak ki esküdtet Szentesről a szegedi tör-

ényszék részére. Most ugy latszik fordult a 
kocka, mert a jövő évre egész sereg szentesi 
embert hívnak majd be esküdként a szegedi 
kir. lörvéuyszékhcz, nagyobb bünügyck lar-
gyalasara. Szentesről a következő egyének 
sorsoltattak ki esküdteknek Aradi Péter, 
Balogh János tpéuzlari igazgató, Bariba 
Sándor gazdálkodó, Berényi László gőz-
malom-lulajdonos, Bíró József, Buzi lózsef 
kereskedő, ifj Debreceni József, Dobosi Dá-
vid, Dósa Béla tpénztári igazgató, Dr. Ecseri 
I.ajos, Halasz istván gazdalkodó, llalasz Sz. 
Lajos kereskedő, Kadar Árpad, Kovács Já-
nos mészáros, Morvái (iábor és Piti Péter 
gazdálkodó. 

— A kath egyház tisztviselői. A hely-
beli r. kath. egyház most megválasztott pres-
bitériuma mar meg is választotta az egyház 
tisztviselőit. Az egyhazlauács világi elnökévé 
ilj. Várady Lajos gyógyszerész, jegyzőjévé 
Bíró Pal városi kiadó, pénztárnokká Kovács 
Ferenc, gondnokká Muesi János választatlak 
meg. 

— Pásztorjáték A helybeli római kath. 
elemi népiskola növendékei karácsonykor 
szépen sikerüli Pásztorjátékot rendezlek a 
kath. kor. helyiségében. A jelenlévő szülők 
és gyermekbarátok alig győzték megtapsolni 
a kedves, aranyos kis művésznőket és mű-
vészeket.« I e\ első napján a Pásztorjátékot 
újra megismétlik a kath. körben Az előa-
d a s d é l u t á n l órakor kezdődik. 

A kéményseprők öröme A kereske-
delmi miniszter még a/, év elején leiratol 
intézett Szentes varos képviselőtestületéhez 

a kéménysepretési dijak felemelése iránt. A 
közgyűlés azonban a miniszter leiratának 
nem telt eleget. Kz ellen Vajdovics János 
és Berényi János kéményseprő mesterek 
felebbeztek. F. felehbezés folytán a kereske-
delmi miniszter ujabb indokolt rendeletben 
hivta föl a városi képviselőtestületet, hogy a 
kéményseprési dijakat 12 fillérről legalább 
1(> fillérre emelje föl. 

A polgári leányiskola ünnepsége. 
A helybeli polgári leányiskola katholikus 
növendékei január b-ikán szini előadással 
és éjőképekkel egybekölött ünnepélyt ren-
dez a katholikus körben. A műsort közölni 
fogjuk. 

— Figyelmeztetés. A betáblázott tarto-
zások január hóban okvetlen bejelentendők 
pótadó leengedés végett a városi adóhiva-
talnál (Jureuák ház.) A bejelentéshez szük-
séges: adókönyv, törlesztési (bank) köny-
vecske és bekebelező leiekkönyvi végzés. 

— Aki a város fáját lopja, Győri Sán-
dor városgazda észrevette, hogy a város tű-
zifájál a Jurenák-ház udvarán állandóan 
megdézsmálják. A rendőrök aztán kinyo-
mozták, hogy a fatolvajlást Takács Lajos 
követte el, aki mint favágó volt alkalmazva 
a városnál. Takács Lajos bevallotta a ter-
hére rótt cselekményt, de a d mondja, hogy 
bűntársai is voltak, a kik szintén lopták a 
város fáját. Takács Lajostól 22 darab ha-
sáb fát, — mely a város tulajdona, — kobo-
zott el a rendőrség. 

— Megzápult borok. Megtörténik, hogy 
az uj boron záptojásszag érezhető, Fz a 

| borba kerüli kéntől ered. Az ilyen bort. ha 
a szag csekély, egyszerűen a csap alá tartott 

I ciroksöprüli kérésziül fejtsük le és gondos-
kodunk arról, hogy a csapból a bor csep-
pekre fürve ömöljön • fertályosba. Fzeti 
esés alatt a bűzös gáz, mely roppant illé-
kony, a cseppekből beleomlik a pince leve"-

! gőjében. Fs igv a borszaga megszűnik. Ha 
a zápszag nagyon erős, akkor a bort lefejt-
jük olyan hordóba, mely hektoliterenként 
5 gr. kénszeletel kapott. Hz a kénszelet 
meggyújtás folytán kénes savvá alakul át, 
amelyben a bort vékony sugárban eresztjük 
át. Fz a kénsav a borral érintkezve átalakul 
kénné és vizzé. Az a néhány csepp viz sza-
porítja a bort, a kén pedig láthatatlanul apró 
porszemekben úszva marad a borban Ha 
most fejtés után három hétre a bort meg-
deritjük akkor a derítő szer ezeket a por-
szemeket magával ragadja a fenekére és a 

I bor nemcsak tükrös, hanem szagtalan is 
! lesz. 

A kath. kör mulatsága. A szentesi 
katholikus kör 1909 évi január hó 10-én 
sajat helyiségének diszes termeiben az első 
magyar zenekar közreműködése mellett, 
házalapja javara jotékonycélu, zártkörű 
táncmulatságot rendez. Belépti-díj : szemcly-

( jegy 1 korona 20 fill csaladjegy 3 személy 
3 korona. A mulatság kezdete este 7 órakor. 
Felülfízelések köszönettel fogadtatnak és 
hirlapilag nyugtaztaluak. 

— Betöréses lopás. A napokban Botos 
István tanyáján a zárt kamarát ismeretlen 
tettesek feltörték és 4 zsák huzat 2 zsák lisz-
téi, 3 pár csizmát é\ egy subát loplak. A 
betörőket a rendőrség keresi. 

— Bitang ló. Nagymágocson hétfő óta 
egy 3 éves sótél pej csődör ló van a köz-
ségi bitang akolba befogva. Tulajdonosa 
mielőbb jelentkezzék. 

Harminc év. Jelentős kor egy lap 
életében. F.zt töltötte be december 15-én a 
Pesti Hírlap, melynek első szama 1878 de-
cembar 15-én jelent meg, uj szellemet, uj 
formát hozva a magyar ujságirodalomba. 

! Függetlenség minden irányban, alkut nem 
i ismerő, radtkalis szabadelvőség, bálor szóki-

mondás változatlan programnipouljai ma 
is a Pesti Hírlapnak, mely ép-n eme mindig 
híven követett elveknek köszönhette a ma-

gyar sajtóban példátlan gyors föllendülését 
s máig változatlan népszerűségét. A Pesti 
Hírlap egész írói és újságírói nemzedékeket 
nevelt föl s alig van ina is neves író, aki 
korábban vagy későbben munkatársai közé 
nem tartozott. Innét van, hogy ma — har-
minc év multán — Magyarországon a Pesti 
Hírlap a legelterjedtebb, tehát legolvasottabb 
és legkedveltebb lap. Újévtől kezdve Mik-
száth Kálmán, a legnagyobb magyar író, 
ismét sűrűbben fogja dolgozataival fölke-
resni a Pesti Hírlapot, melyhez majd húsz-
éves munkatarsi viszony fűzi. Tehál a két. 
legmagyarabb iró Eötvös Károly és Mik-
száth Kálmán kerül össze a Pesti Hírlap 
íróinak táborában. Hogy a Pesti Hírlap min-
den mas napilapot meghaladó bő tartalom-
mal jelenik meg naponkint, azt mar évek 
sora óta minden magyar újságolvasó jól 
tudja. A Pesti Hirapnak minden mas laptól 
eltérő specialitásai: külön rovatai és külön-
féle kedvezményei az olvasó közönség ré-
szére, harminc év során mindig voltak és 
ezentúl is lesznek. Egyik legnagyobb ked-
vezménye a Pesti Hírlap nagy képes nap-
tára, melyet minden előfizető karacsonyi 
ajándékul kap, iminár 19-ik éve. Az 1909-ik 
évre szóló naptár mar megjelent gazdag 
szépirodalmi tartalommal és 32 képes ol-
dallal. Másik kedvezmény, hogy az előfizető 
fél áron rendelheti meg a Divat-Salon cimű, 
gazdag tartalmú képes divatlapot, melyet 
Szabóné-Nogáll Janka, a jeles írónő, szer-
keszt igen ügyesen. A Pesti Hírlap ára egy 
hóra 2 kor. 40 fillér, 3 hóra pedig 7 korona 
s a Divat-Salonnal együtt 9 korona. A kia-
dóhivatal címe, hova az előfizetési pénzeket 
küldeni kell. Budapest V., Váci-korul 78. 

— Gyomorbajokat és minden oly bajt 
mely erjedessel van egybekötve, leggyorsab-# 
ban és legbiztosabban a teljesen artahnaúan 
• Sirolin-Roche« gyógyítja, mely a bukkfa-
katrány elég elismert gyógyliaiasait tartal-
mazza annak kellemetlen ize nélkül. Méreg-
leien, nem izgaló és jóízű. A gyógyszertá-
rakban kapható. 

Irodalom. 
(*) A Vasárnapi Újság41 karacsonyi szá-

mahoz van mellékeive a hat nagy ívre ter-
jedő pompás karácsonyi album, mely B. 
iiirsch Neili művészi kompozicióju színes 
címlapjai! kívül négy színes műmellékletet 
ad, tartalmaban pedig Mikszáth Kalman, 
Ambrus Zoltán, Bársony Istvu:;, Szőllősi 
Zsigmond, Lux Terka és Szívós Béla novel-
láit, Endrődi Sándor Szubo.^ska Mihály, Ady 
Endre, Lampérth Géza, Farkas Imre, Ha-
raszthy Lajos verseit s Wallis S. A. C ba-
zankban élő holland írónő egy teljes regé-
nyét közli, valamenynyit kiváló magyar mű-
vészek rajzaival. Az aibumot a »Vasarnapi 
Ujsag* előfizetői — az újévkor újonnan be-
lépők is — ingyen kapják. A lap rendes 
szama képeket közöl a trónörökös puszta-
szeri vadászatáról, a balatoni vasútról, Gaál 
István művészi rajzát, az uj Werbőczy-szob-
rot, Mikszáth Kalman regényét, Szabolcska 
Mihály és Dutka Ákos verséi, Szebenyei Jó-
zsef novellaját, Lemaitre regényét. Egyéb 
közleményei: Seress ímre cikke a térről és 
időről, Sziklay János ismertetése az uj ba-
latoni vasútról, tarcacik a hétről s a ren-
des heli rovatok Irodalom és művé-
szei, Közinlézetek egyletek, Sakkjáték, Kép-
talány Egyveleg stb «Vasárnapi Újság» előfize-
tési ára negyedévre négy korona, a »Világ-
króniká»-val együtt négy korona 80 fillér 

! Megrendelhető a «Vasárnapi Újság> kiadó-
hivataláhan Budapest IV., Egyetem-utca 4.) 
sz. Ugyanitt megrendelhető a «Képes-Néplap» 
a legolcsóbb újság a magyar nép számára 

! félévre két korona 10 fillér. 

Lapkiadó: üálfy Sándor. 
L a p t u l a j d o n o s . V a j d a B. u tóda . 
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Meghívó 
A »Szentesi 11-ik 48-as Népkör« 1909 

évi rendes közgyűlését 1909 évi január hó 
10 napján délután 2 órakor tartja meg sa-
ját helyiségében, amelyre a tagokat tisztelet-
tel meghívja 

az elnökség. 
Tárgysoroza t : 

1. Jelentés az 1908 évről. 
2. Az 1908. évi zárószámadás. 
3. AZ 1909. évi költségvetés megállapítása. 
4. Indítványok. 
5. Tisztújítás. 

Boldog újévet 
és sok szerencsét kíván tisztelt vevői-
nek és barátainak 

Kolodinszky József 
órás és ékszerész. 

Szentes, Petőfi bérház. 

Boldog uj évet kivan mélyen tisz-
telt vendégeinek és jó akaróinak 

Deutsch Lajos 
„Korona"-káv*s 

Boldog nj évet kívánok vendége-
imnek és barátaimnak. 

Pirithy Mátyás 
a Petőfi szálloda bérlője. 

Szentes város tanácsától. 

16259/1908. szám. 

Hirdetmény. 
Szentes város részére szükséges 

hat előfogatnak az 1.909. április Mól 
1915. március 31-ig 6 évre leendő biz-
tosítására, 1909. évi január hó 15-én 
délelőtt 9 órakor a gazdasági tanács-
noki hivatalban nvilvános s/( >!>eli ver 
senvtárgyalás fog tartatni. 

Ennélfogva felhívom mindazokat, 
kik az előfogat előállítására vállalkozni 
óhajtanak, hogy a feni megnevezett idő-
ben tartandó versenytárgyaláson jelen 
jenek meg. A képviselőtestületnek 870/ 
908. szánni határozata értelmében a 
szükséges hat előfogat két részre osztva. 
- három előfo^atnak egv vállalkozó 

által leendő előállításával fog biztosii-
tatni. 

Kötelesek pályázók a versenytár-
gyalás megkezdése előli 500 korona 
készpénz ovadékot letenni. 

A részletes feltételek a gazdasági 
tanácsnoknál hivatalos óra alatt bete-
kinthető. 

Kelt Szentes város tanácsának 1908 
évi december hó 2M-ik napján tartott 
üléséből. 

Dr. Mátéffy, 
polgármester 

4*> filléres 
heti betéses részjegyek jegyezhetők 
újévtől kezdve hétfői és csütörtöki na-
pok délutánján a szentesi Kölcsönös 
Segélyzö Szövetkezetnél Mócz Kálmán 
kereskedő házában. 

O l c s é b o r . 
Kiss Sándor saját termésű borát 1 

ajánlja a t. közönségnek zárt üvegekben. 
Lakása Tóth József-utca 51. sz. a, van. 
Ugyanott két padolt szoba és üzlethe-
lyíség, eselleg három szobás lakás hoz-
zátartozékával azonnal kiadó. 

1 k O I O I I i Í N 
het i b e t é t e s r é s z j e g y e k j e g y e z -

hetők a szentesi Közponli taka-
rékpénztárnál. 4_,o 

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

tekezni lehet kispiaci lakásán. 

ÖZV. PLÁGEK K.NÁCNÉ Rákóczi Fe-
renc utca 153 sz. ; latt huszonöt éve 

fennálló jó forgalmú 

fűszer és vegyes kereskedése 
dohánytőzsde és korlátlan ilalméressH; 
sarokházban, házzal egyíitl nagy leiek-

kel és gvümölcsössel eladó. 

Lakodalmi meghívókat 

és eljegyzési tudósításo-

kat a legszebb esjegizje-

sesebb Kivitelben jutányos 

¿ r a ^ r t Keszit lapunk k^ 

adóhivatala m* ub. oa 

Vajda Bál in t Utóda 
Könyvnyomdája Szentesen. 

Kossuth-tér. ReJ. bérház. 

faöBEii 

Eladó alma. 
A közönség által már ismeri 

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

\ i r á í í l í * Í 4 

röta/s®saD 
w f^jm&m 
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Hladó s/.ülőtelep. 
A Kiskuníialasi határban, tran-

verzális műút mentén a várostól 5 ti 
kilóméler lávolságra, legkiválóbb faj-
s/.őllővel és gyümölcsfákkal berende-
lett 10 kat. hold 

a szükséges épületekkel és minden 
hozzá tartozó szüretelő edényekkel u. 
in. hordók, kádak, permetező és szőlő-
zu/.ó gépek, pullouok, kosarakkal együtt 
igen kedvező fizetési feltételek mellett 
eladó. Értekezni lehet e lap kiadó-
hivatalában. 

dísznövények, szo|tttfenyők, tuják, palinak 
slh. dus választékban jutányosán kaphatók 

Tóbiás Károly 
városi lokertés/uél 

• • 
i i 

Hirdetéseket 
a 1 e g j u t á n y o s a b b 
á r a k é r t vesz fe l a 
„Szentes i Lap" k i - < 

j 
adóhivatala Szentes | J 

reform, bérház. -

» • 1 í 1 ! 
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