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F.gyes példányok kaphatók 
Lapunk könyvnyomdájába! 

valamint lapkihordóinknál 
kiknél lapunk előf izetésre is 

megrendelhető. 

Megjelenik hetenkint kétszer: 

csütörtökön é s vasárnap, 
a kora reggeli órákban. 
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G Á L F Y S Á N D O R 
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Hirdetések árá t , 
valamint nyílttéri közleményeket kiadóhivata 
lünk méret szerint a legjutányosabban számit. 

Adjatok, adjatok 
V Magyarország szivén kopogtatunk, 
mely sohasem volt bezárva azok előtt, 
akik könyörületre szorultak. 

Zaklatott időkben egymással ádáz tu-
sában, gyilkos versengésben vannak egyesek 
és a sokaság, népek és országok. Érdek 
és hatalomvágy félelmesen fegyverkezik 
végzetes mérkőzésre. 

S mikor már szinte az emberir tó 
háború réme jár közöttünk, gondot és 
aggodalmat hordva tűzhelyeinkbe, akkor 
íme egy l i tokzalos éjjelen hirtelen föl-
t ámadnak a földméhébe zárt ret tentő erők ; 
a bősz elemek kitörnek kénköves barlang-
jaikból : lűz és tengervíz és földindulás 
rövid szempilanalok alatt romba dönt 
virágzó városokat, nagy vidékeken csendes 
falvakat ; e lment szigeteket és emberlakta i 
p a r t o k a t ; düledező házak alá temeti e 
házak nyomorul t a k ó i t ; a megnyílt föld 
szakadéka iba taszí t ja , és a medréből félel-
me ién kiágaskodó tengerbe sodorja a ve-
szendő lelkek százezreit, gyanútalan á lmuk-
ban rohanván meg őke t ; megseuimis ti 
évszázadok alkotásai t , nemzedékek össze-
hordot t kincseit , emberek tanyáit , Isten 
házai t , és mérhetet len pusztulást , nyomort , 
ínséget és kétségbeesést borit aina nyomo-
ru l tabbakra , kiknek sikerül gyakran csonka 
testtel megmenteniök meztelen élelóket. 

Nekünk távoli nézőknek pedig a rengő, 
repedező föld fü lünkbe tnenydörgi semmi-
ségünket , míg az elemek fékevesztetten 
tombolnak ra j iunk . Kevélységünk, gőgünk, 
századunk fenhéjázása, szívtelen verseny-
gése, hala lom- és kincsvágyunk leomlik 
az Istenség előtt, aki egyedül parancsol a 
re t tentő elemeknek. 

Vájjon a háború izgalmaitól zaklatott 

Európa, tüzelve a vak emberi szenvedel 
mektől, nem dermedte meg ez Istenitélet 
lá tványán ? Az elemek e rémes had já ra ta 
váj jon nem hári tot la-e el fe jünkről a: 
emberek háború jának veszedelmét ? 

A megindult föld, a medréből kikelt 
tenger, az összeomló városok nem azt 
dörgik-e felénk megfélemlítő r oba j j a l : Em-
ber szállj magadba t 

A csatázó elemek pusztí tó kedve ellen 
fegyverünk n incsen : a világ legdicsőbb 
hadseregét elfújják egy leheletlel. Ám ha 
nincs fegyverünk a föld s a lég kiszaba-
dult erői ellen, van fegyverünk, mely el-
veszi ádáz munká juk fu l lánkjá t s a romokon 
teremt u j életet. 

E fegyver a —sze re l e t . 
Ezzel vértezve indul junk hadba a 

gyász és siralom ama tar tományaiba . Lép-
jünk be a könyörületes emberek szolidari-
tásába. Szív és elme, becsület és emberies-
ség ezt az utat jelölik ki nekünk i s ; ez 
lesz a nemzetek legfelségesebb, emberhez 
legméltóbb versengése. 

Nyujtsuk ki seg/iő kezünket amaz 
irtóztalóu megpróbált ember társa ink fe lé : 
ad junk az étlennek ennie, a mez nélkül 
maradottnak ruhára, a ha j lék ta lannak ha j -
lékot, a nyomoréknak mankót , a betegnek 
orvosságot, az árváknak, özvegyeknek, 
szomorúaknak és kétségbeesetteknek vigasz-
talást és reményt. 

Adjatok, a d j a t o k ! Adjon kiki amit 
adhat és az Isten virágos kertje, az áldott 
narancsligetek, üdülők enyhelye, u tas em-
ber gyönyörűsége, a kedves Itália büszke-
sége új ra felemelkedik és virulni fog a ti 
könyörületes szivetektől, szereteteteknek 
általa. 

Vaszary Kolos. 

Wekerle Sándor. Kossuth Ferencz. 

Az olasz szerencsétlenekért. 
zentes és Csongrádmegye segítsége. 

Annak a szívhez szóló fe lhívásnak, 
melyet lapunk vezető helyén közlünk, már 
is van eredménye : az egész ország meg-
mozdult és segítségére siet azoknak az 
olasz szerencsétleneknek, a kik a mult év 
utolsó nap ján történt földrengés következ-
tében vagyonukat veszítették és most 
haj léktalanul , összeroncsolt testtel, kiéhezve, 
elcsigázva vár ják a jólelkű emberek segít-
ségét. 

Szentes város 'és Csongrád vármegye 
közönsége szintén siet, hogy segítségére 
legyen a szerencsétlenül jár t siciliai és 
kalabriai népnek. A segítő akció élén Dr. 
Kelemen Béla főispán áll, a ki mindent 
elkövet, csakhogy Szentes város és Cson-
grádmegye oly a rányban vegye ki a részét 
a segítő akcióból, a inely miatt nem kell 
senkinek pironkodnia. 

Dr. K e l e m e t / Béla főispán a segítő 
akció megindítása céljából hétfőn dé lu tán 
i ó r á r i értekezletet hívott öss^e. Az ér te-
kezleten jelen voltak : Dr. Cicatricis La jos 
alispán, Dr. Nagy Sándor megyei főjegyző, 
Dr. MátéfTy Ferenc polgálmester, Scotta 
Df?zső kir. tanfelügyelő, Szeder János , Dr. 
Ve<sery Sándor, Dr. Csergő Károly megyei 
aljegyző, Bugyi Antal városi főjegyző 
MátéfTy László gazdáikodó, Bánfalvi Lajos , 
Dr. Vajda Antal és Gálfy Sándor lap-, 
szerkesztők. 

Dr. Kelemen Béla főispán röviden 
ismertetvén a siciliai és kalabria szerencsét-
lenséget, az értekezlet egyhangúan e lhatá-
rozta, hogy akcióba lép, hogy Szentes 
város és Csongrádvármegye mél tóképpen 
segítsen a szerencsétlenül já r l olaszokon. 

Á JBKHTESI LAP" TÁRCAJA. 

Az Ítélet napja 
A bibliai Sodorna és Gomora pusztulása 

valóra váll. De inig azokat csak tűzeső sem-
misitette meg. Itália Gyöngyét, a bájos Szi-
cília székhelyét Messinat és Kalabria fővá-
rosát Reggiót a világkatasztrófák legréme-
sebbje fold és tengerrengés törülte le a föld 
színéről más 25 virágzó községgel együtt 

Hihetetlen dimenziókat öltölt olt a pusz-
tulás. Pár pillaaat alatt 150 ezer emberélet, 
mérhet i tlenértékű vagyon és a fel nem be-
csülhető javaknak oly óriási tömege sem-
misült ott meg, melyhez fogható az emberi-
ségre a bibliai özönvíz óta nem sújtott le. 

És a büszke »mber lérdre roskad az 
elemek ilyen rettenetes pusztulása előtt. Ott 
nincs védekezés, olt nincs menekvés, ott 
csak egy van halai és pusztulás. 

A rémes hajnal váratlanul történt a 
szendergő vidékre. Semmi előjel, semmi fi-
gyelmeztető szimptoma nem adta hirul a 
katasztrófa bekövetkeztét. 

Csak jötl a föld alatti moraj, mely mar 

nem is moraj, de ezer és ezer ágyú torok 
rémes bömbölésébe olvadt egygyé : megmoz-
dul a szilárdnak Iliit talaj. Irtózalos erejű 
lökések, egy, kettő és az imént büszke palo-
ták romba dőlve temették maguk alá béké-
ben alvó lakóikat. 

De nem csak a föld, a biztos és moz-
dulatlannak képzelt anya-föld hullámzik. 
Megrendül a tenger sima tükre. Torony ma-
gasságú hullámok vetődne« a szélcsendes 
időben és neki vágnak a partnak, a romba 
döntött városoknak és a beiszapolt terü-
leten minden életnek a civilizáció minden 
jelének nyoma sem marad I 

Amit a föld remegése megkímélt, amit 
a kitört iszonyú vihar épen hagyott, azt a 
tenger szennyes árja elmúlhatatlan erővel 
seperte he a hullámárba, a megsemmisülés 
ölébe. 

Megfagy a vér a szívben annál a gon-
dolatnál, hogy a 80 ezer lakosú Messina rom-
jai alatt (H) ezernél is több emberélel pusz-
tult el! 

Egész Olaszország tele van gyásszal és 
a gyászból részt kér az egész müveit világ. 

Csak ha az utóbbi évtizedek katasztró-
fáit tekintjük is, azok összes aldozatai uem 

érik fel sem számban, sem értékben a mos-
tani rémességét. 

1883-ban aug. 6-án a Krakalav vulkán, 
Szumatra és Jáva között, 800 méter magas 
kúpját dobta levegőbe a vulkánikus kitörés 
a tengerbe nyúló alapzatával együtt. Harminc 
méter magas hullám töri Jáva szigetére és 
mindent elpusztítva, 75 ezer emberáldozatot 
követelt. 

Martinique szigeten e század elején a 
Mont-Peleé tűzhányó egy éjjel olyan óriási 
tömeg izzó lávát dobotl a hegy lábánál fekvő 
Saint-Pierre városra, hogy az lakosaival és 
épületeivel egyült pillanatok alatt hamuvá 
égett. 27 ezeren felül volt az emberáldozatok 
száma. 

San Franciskót tll)6 április 19 -21 -én 
földrengés döntötte romba, de a város fél-
milliónyi lakosságából cs«>k alig 2000 pusz-
tull el. 

Kalabriát is sújtotta földrengés 1903-ban, 
nagy volt ekkor is az emberáldozat a mos-
tani azonban minden eddigi elődjét felül-
multa. 

A tudósok dolga vitázni a fölött, mi volt 
okozója ez iszonyatnak. Szemtanú kevés 
akad, aki el tudná mondani aunak a rémes 



4. oldal 

Ezu tán Dr. Kelemen Béla fő i spán elő-
te r jesz téséhez képest e lha tá roz ta to t t , lio^y 
f eb ruá r 2 - ikán a városi sz ínház t e remben 
az olasz szerencsét lenek j avá ra felolvasó 
estély tar ta t ik . A felolvasó estélynek külö-
nös érdekességet kölcsönöz az, hogy részi-
vesz azon Báró J e n ő hazánkf ia is, a ki 
jelenleg Mexicó á l l amnak budapes t i fő 
konzula . Bánó J e n ő Mexicó ál lamról lar t 
felolvasást , melynek keretében 120 vetített 
képet fog bemuta tn i . A felolvasó estély 
p rog ramja vá l toza tos lesz, mert lesz mű-
kedvelői előadás, zene, ének s ezek mellett 
t u d o m á s u n k szer .n l a »Szentesi Daloskör« 
is közre fog működn i . 

A belépőjegyek árai rendesek lesznek, 
hogy Szen tes város t á r sada lmának m i n d e n 
rétege képvise lhesse magái . 

Ezen kivül az értekezlet ha t á roza t a 
fo ly tán Dr. Kelemen Béla főispán és Dr. 
Cicatricis La jos a l i spán Szentes vá roshoz 
és a megyebeli községekhez, pénz in téze-
tekhez, egyletekhez, t á r su la tokhoz fe lh ívás t 
in téznek, hogy a d a k o z z a n a k a ha j l ék t a l a -
nu l éhező olaszok számára . 

Szentes város főkapi tánya , va lamin t 
a főszolgabirák fe lh iva tnak, hogy az idei 
f a r sangon csak ugy a d j a n a k ki bálengedé-
lyeket, ha a bá l rendező bizottság a bál-
jövede lem bizonyos százalékát az olasz-
országi szerencsét lenek j a v á r a ford i l ják . 

Remélhe tő , hogy ilyen akcióval Szen te s 
vá ros és Csongrádvármegye közönsége ön-
magához mél tó összeggel fog segíteni a 
siciliai és kalábr ia i szerencséi leneken. 

Városi közgyűlés . Szentes város 
képviselőtestülete folyó hó 18-íkán, 
vagyis hétfőn délelőtt 9 órakor tartja 
meg ez évben az első rendes havi köz-
gyűlését. A közgyűlés fontossbb tárgyai 
Legeltetési szabályrendelet kihirdetése 
A számonkérőszék jelentése a hivata-* 
lok megvizsgálásáról. A számonkérőszék 
újjáalakítása. Intézkedés u város pén-
zeinek az 1909. évhen hol leendő el-
helyezése ügyében. Csongrádvármegye 
főispánjának és alispánjának felhívása 
az olaszországi földrengés által sújtot-
tak részére adomány megszavazása iránt 
A város épületeinek tűzkár elleni biz-
tosítása tárgyában hozott tanácsi hatá-

hajna lnak hiteles történetét . Észbontó volt 
az a jelenet és megzavart gondolkozású em-
ber nem lát tisztán. Egy azonban bizonyos 
hogy gigászi erők fogtak össze a föld méhé-
ben és kezük egy mozduiatával semmis í t e t -
ték meg az ember i szorgalomnak alkotásait 
egy szempil lantásnál röv idebb ' idő alatt. Klet, 
vagyon, virágzó városok, bujazölden pompázó 

.narancserdők, a vegetáció remekei lett o t t 
semmivé. 

Az ember pedig tehetetlenül, porba 
bálivá réveteg szemekkel tekint a pusztulás, 
a borzalom tája felé, honná halál hörgés 
hallatszik a romoK alól, ahol ezer és «zer 
számra hevernek a hullák eltemetlenül, mert 
az i rgalomnak n inc s ' anny i keze, hogy egy-
szerre tudjon segíteni az elevenen el temette-
ken, a megcsonkitol t testű nyomorul takon 
és enyészétnek á tadandó dögletes bűzt ter-
jesztő hul lákon. 

Szeged katasztrófája a művelt világ fi-
gyelmét felénk fordította és özönlött hozzánk 
a könyörület adománya A magyarságon van 
a sor, a jó té teményt hasonlóval viszonozni. 
Aki gyorsan ad, kétszer ad. 

rozat ellen Gálfy Sándor és t. által be-
adott felebbezések. A városi téglatelep 
üzembe helyezésére vonatkozó javaslat. 
Jelentés a városi előfogatozás vállalatba 
adására nézve megtartott versenytár-
gyalás eredményéről. Páhi János és 
társai indítványa a szabályrendelet mó-
dosítása iránt. Vámsorompók elhelye-
zése ügyében kiküldött bízottság ja-
vaslata. Tanácsi előterjesztés a vámház-
gáti apróföldek eladása tárgyában. A 
tanyai iskolák építési költségének fe-
dezésére póthitel engedélyezés iráni 
tanácsi előterjesztés. Tanácsi elő ter-
jesztés a városi színháznak Tóh József 
nevéről leendő elnevezése iránt. Cson-
grád község kérelme a Kisalpár Cson-
rád között tervezett vasút előmunká-
lati engedélyének Csongrád részére le-
endő megadása iránt. Koncz Lajos volt 
városi utász kérelme kegydij megadása 
iránt. Kocsis József rendőr, özv. Lakos 
Imréné, özv. Buzi Istvánné és Lázár 
Lajos rendőr nyugdíjazási iigye stb. 

ÚJDONSÁGOK. 

— Közigazgatási b izot tsági ülés Cson-
grádvármegye közigazgatási bizottsága ja-
nuár 10-ikéii vagyis hétfőn délelőtt tar tot ta 
meg rendes havi ülését Dr. Kelemen Béla 
főispán elnöklete mellett. Fon tosahb tárgya 
nem volt a gyűlésnek. Ezen ülésen alaki t la t -
lak meg a különböző bizottságok. A fegyelmi 
választmányba Kiss Zsigmond, Ternovszky 
Alajos, Dr. Szarka Mihály és Scossa Dezső 
a gyámügyi bizottságba Kiss Zsigmond és 
Dr. Vecseri Sándor választattak ineg, ugyané 
bizottságba a főispán által Dr. Szarka Mihály 
és Korpás Pál neveztetett ki Az adófe lszó-
lamlasi bizottság tagjai dr . Nagy Sándor , 
Szeder János, Korpás Pál és Onodv (iéza 
lettek. Megalakít! ittak még a b ö r t ö n ü g y i 
erdészeti bizottságok is. 

T h e a estély a r e f o r m á t u s körben . A 
ref. kör j a n u á r 23-án rendezi ez évadban 
harmadik thea estélyét, melynek műsorát 
legközelebb közölni fogjuk Addig is felhív-
juk a ref. kör tagjainak és vendégeinek 
figyelőn! fesztelen családias jellegű estély re 
amely programjával az előbbiekhez hasonló 
s ikerül tnek igézkezik 

Állami gyermekmenhe ly Szegvá ron . 
RulTy Pál minjsteri tanáesn«; állami gyer -
mekmenhelyek országos löleiug)elöje hé t -
főn este Szentesre érkezett s másnap dr. 
Kelemen Béla főispán és dr. Cicatricis La jos 
alispán társaságában kiment Szegvarra, hogy 
megtekintse a régi megyeházi épületet, a 
hol az állam egy nagyobb g y e r m e k m e n h e -
lyet szándékozik létesíteni. Ugy halljuk, hogy 
Ruffy Pál Szentesen is tárgyalni szándéko-
zik a helyben felállí tandó gyermekmenhely 
iránt. 

I 
— Az egészségtelen tanyai iskolák Á 

; most épült tanyai iskolák közül eddig a 
veresegyházi, a kiilsŐ dónát i es mucsiháti 
iskolákat zaratta be a rendőrség azért mert 
azok nedvesek és igy az egészségre ár -
talmasak A mul tkorában még a bezárás előtt 
jeleztük, hogy nagy bajok vannak az iskola 
építkezéseknél Mi tudtuk, hogy azokat az 
iskolakat használatba venni nem lehet, inert 
a vályog a melyből a vallalkozok építkeztek 
nem volt száraz. Az épilő vállalkozókat nem 
hibáztatjuk, mert nekik sürgősen kelleti az 
iskolákat elkészileni. Ili egyedül a tanács a 
hibás, mert több mint másfél hónapig feküdt 
e kérdésen, a helyett, hogy az építkezésre 
idejében kiirta volna a palyázalot. A legme-

legebb tartós s/ár:izsái! volt az elvesztegetett 
másfél h ó n a p alatt. Akkor l hét latt 
; n kiszáradt, hanem csaknem kisült volna 
a napon a frissen kivert vályog. A tanács 
azonban — nem tudni mi okból — húzta 
halasztotta az épitke/.ésl. A j ó idők elmul-
tával aztán anná l jobban sürget te az iskolák 
azonn li felépíttetését. Hasztalan volt a kép-
viselők egynémelyikének ellenvetése, a tanács 
kierőszakolta, hogy az ö javas la ta győzzön 
Nyomban hozzá kellett látni nedves időben 
a vályog veréshez. Az épí tkezésre a közgyű-
lés (H) ezer koronát szavazóit meg, de ed-
dig 133 ezer ko ronáná l is több a kiadás és 
valószínű, hogy a !."»() ezret is meghaladja . 
Mit szól mindezekhez a közgyűlés. Ötvenezer 
koronával többet költ a lanacs olyan iskolák 
építésére, a melyek egészségtelenek és igy 
haszná lha ta t lanok 

A tanyák ú j r a számozása . Farkas 
Mihály adóügyi tanácsnok a tanyai épületek 
u j raszámozásu i ránt tett e lőter jesztést a ta-
nácshoz. A tanyai épületeket több mint 0 
évvel ezelőtt számozták meg, azóta épült ta^ 
nyai l akásoknak nincs számuk, ami pedig 
nagy há t rány ugy a hatóságra , mint a ta-
nyai lakosságra. Mi korábban szóvá is tet tük 
a tanyák u j raszámozásá t , de annak nem lett 
e redménye . Most már ezt a dolgot e lodázni 
nem lehel és igy remélhető, hogy a képvi-
selőtestület el fogja rendelni a tanyák uj 
házszamozásá t . 

Egy földink ünneplése. Messze tő-
lünk a bérces Erdély Székelyudvarhely vá-
rosa folyó hó 7-én, vagyis vasá rnap szép 
ünnepélyt lart abból az alkalomból , hogy 
Deréki Antal színművész és színműíró, a ki 
1849. évben Szentesen szülelett, most érte 
meg 4(1 éves irói működéséi . Deréki Aulai 
több színművet irl, mint például a „Búza-
virág", „Eleven Ördög", „Dreifusz kapi tány" 
stb. A legelső sz ínműve „Miksa császár ha-
lála" ezelőtt 10 ével került először Szegeden 
sz ínpadra és nagy hatást lett Deréki neni -

| csak mini iró, hanem mint színművész js 
! kiváló sikereket aratolt s a mikor Szentesen 

játszott, az itteni közönségnek azonnal n ieg-
í nyerte rokonszenvét . Az utóbbi időkben a 
; színpadtól visszavonult s ez időszcrinl m 

»Székelyudvarhely* cimíi politikai lap szer-
kesztője. A niesszetávolból mi is őszinte 
ö römmel üdvözöljük a jubi leánst . 

Megfel lebbezett rendőrség i ha t á roza t 
Másik h í rünkben megemlít jük, hogy dr. Her -
czeg József helyettes rendőr főkapi tány ha -
lom tanyai iskola tantermét bezaratta. A be-
záratást dr. László Vilmos városi főorvos 
előterjesztése folytan az 1870 évi XIV t c 
111 *-áia való hivatkozással rendel te el. A 
főkapitaiiv rendeletéi P a p p Imre allatni nép -
iskolai igazgató tegnap megfellebbezte s u 
fellebbezésben azt vitatja, hogy a bezárt is-
kolák tantermei nem életveszélyesek s erő-
sebb lutes altat azok mielőbb teljesen ki-
s /a radnak A tanítók kulomben eddig i^ 
gyakorta szellőztették a termeket, nehogy * 
nedves fal kigŐzölgese á r ta lmára legyen a 
tanulóknak. 

- Olcsó fürdő. A közegészségügynek 
tesz hasznos szolgalatot Vereb István városi 
turdőbérlő azon elhatározasával , hogy e z e n -
túl minden vasarnau délután 1—4 óráig 20 
fillérért ad meleg fürdőt ruhahaszuala t nélkül. 
Ezzel tehát módot és alkalmat nyúj t a r ra 
nézve, hogy a legszegényebb ember is egész^ 
séges, meleg fürdővizet használ jon, ami pe-
dig az egészségnek nagy előnyére szolgai. 
Ugyancsak minden vasárnap délelőtt lesz a 
zóna gőzfürdő, a melyei 70 fillérért vehet 
bárki igénybe. Reméljük, hogy Vereb fü rdő -
bérlő nemes szándék « kellő par tolásra fog 
találni a szegényebb néposztály között 

A Református Kör 9-ik fe lolvasó es 
télye A Bef. Kör az a / igazán nagy missziót 
teljesítő egyesület jan. 10-én tar tot ta 9-ik 
felolvaso estélyét. A központon Derzsi Kovács 
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Ferenc fógimn. tanár az állalvilág szerelme 
ciinrn lartull népies, szellemes nagy szak-
ismeretről tanúskodó és ismeretterjesztő fel-
olvasást, felolvasásának közvetlenségével 
meglepve a közönségei. Kutas Erzsike Tom-
pának költeményét mutatta be. Föllépésével 
tapsot bőven aratott. Kocsis János s. lelkész 
»A keresztyénség és a vagyon kérdése* tanul-
mányát olvasta fel, tisztázva azt a kérdést, 
hogy a biblia a magántulajdon és nem a 
szoeiologusok által hirdetett kommunizmus 
alapján áll. Ezt a kommunizmust belemagya-
rázzák csak a bibliába de benne nincs a 
történelmi fejlődés is inast igazol. Örömmel 
látjuk a közönség érdeklődésének nagy-
arányú megnyilatkozását. A felsőpárton 
Papp Lajos körlelkész és .Szilágyi Károly 
tanító nyújtottak a közönségnek szórakozást 
élvezetes felolvasásukkal 

Sorozás t 'gy értesülünk az idei so-
rozások Szentesen március 22 25, Mind-
szenten március 27 30, Csongrádon már-
cius 18—24, Kiskundoi ozsmán április 24 — 30 
napjain tartatnak meg. A folyó évi sorozá-
son az 1888. 1887 és 1880 évben született 
hadköteles ifjak kerülnek mérték alá. 

— Meghívó. A szentesi építőiparos szö-
vetség f. hó 17-én vasárnap d, u. 2 órakor 
farija tisztujiló közgyűlését, melyre is kére-
tik a tagok teljes számmal való megjelenése, 
ti hirdetmény egyúttal mint meghívó is j 
szolgál.Budai János elnök 

»— A holt város beszentelése. Olasz-
országban általános szokás, hogy a halotta-
kat a templomben szentelik be Messinát, a 
holt várost is beszentelték, mielőtt teljesen 
eltakarították volna a romokat. L)' Arrigó 
az agg érsek végezte a szertartást aranyos 
csipkézetű fehér ornatusban, a fején csillogó 
süveggel. Messziua mindegyik eletben maradt 
papja segédkezett neki és körülöttük hozs-
szú szomorú, sötét tömegben állt a városát 
gyászoló, szerencsétlen lakosság. Szuronyos, 
katonák vigyáztak az utvonalakon, hogy 
senki ne háborgathassa a szertartást. Az 
egész tájékon szünetelt a munka. Az ősz ér-
sek a sírástól szaggatott hangon mondta 
»Hequeim aeternain«, amit a nők halkan 
ismételtek. Az érsek felemelte a Kezét, hogy 
áldást osztogasson. Mintha elmúlt volna testi 
gyöngesége és hangjának fáradsága, mikor 
azt mondta, hogy Dona ei, domine« és a 
p a j o k kórusa viszonozta, hogy »Kequeim 
aelenium, dominus te apellat» A tömeg mar 
szinte nem is hallotta e szavakat, csak a 
varos óriási temetését latta. »Kequiescat in 
pac«, mondta az érsek és hangos zokogásba 
tölt ki. Könyezett mindenki, a katonaság is. 
Véget ért a szertartás A nők a földre vetet-
ték magukat és imadkoztak a halt varosért. 

- Megyebal A megyei tisztikar nagy 
mulatságra készül, február 30-ikán táncmu-
latságot rendez Bizonyára Szentesen u 
megyebal lesz a legfényesebb inulatsag ezen 
farsangon. 

Csongrádmegye népesedése Cson-
grádvárinegye területén mull év december 
havában született 263 férfi 214 nő összesen 
477 egyén, meghalt 28ft egyéu (154 térti 127 
nő). A születéssel 191 egyénnel szaporodott. 
Házasságot kötött 48 pár. 

- Gyógyuló félben. Megírtuk, hogy 
Hajós lmréné született Bazsó Etel 17 éves, 
menyecske a mull héten öngyilkossági szán-
dékból gyufaoldatot ivott. Az első segélyben 
Dr Lábos Endre kerületi orvos részesítette 
a fiatal asszonyt, a ki ma mar annyira jol 
ér i uiagát, hogy felgyógyulása bizonyos. 
Jobban rendőrhadnagy mar ki is hallgatta a 
fiatal asszonyt, aki apró kellemetlenséget ho-
zott fel ami miatt el akarta magát emészteni 
Ma már megbánta tettét, újra megkedvelte az 
életét 

Nyilvános köszönet. Csongrádvár-
mrgye kozkorhazaban levő szegény betegek 
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karácsonyi felruházásához még a következő 
nemes szívű adakozók járultak : Gróf Károlyi 
Imre 500 koronát, Gróf Károlyi László ura-
dalma 50 korona, Kun Árpád 20 korona, 
Szegvár község, Szentesi Evang. Nőegylet, 
Szentesi Jótékony Nőegylet 1 0 - 1 0 koronát, 
Dr. Cicatricis Lajos 6 koronái, Korpás Pál, 
Zsoldos Ferenc, Zsoldos Elek, Banyai József 
utóda, özv. Podhraczky Kálmánné, Derecskey 
Mihály, Szentes városa, Hoffiuan Jakab 5 5 
koronát, Református Egyház, ifj. Kovács 
Sándor, Czakó Imre 3 3 korona, Ladányi 
Mihály, Bánfalvi Lajosné, Engelmann Test-
vérek, Sarkady N. Ferenc, ifj. Várady Lajos, 
Ulvashatlaii aláírás, Ferencz Andor, Schneider 
József, Szép Gáspár, Cicatricis Béla 2 - 2 kor. 
özv. Kutas Jánosné, Vajdovics György, Tóth 
Imre, Újhelyi Nándorné, Szende Vilmos, 
HolTer Mór, Gajda Erzsébet, Kecskeméthy 
Gyula, Horváth Béla, Körösy Sándor, if j 
Jordán Zsigmond, Schyvarcz Mór, Pláger 
Miksa, Toncs Gyula, özv. Stammer Sándorné 
özv. Gilieze Istvánué, Dr. Kiss Gábor, Dr' 
Nagy Sándor, Alt Miksa, Hegdon Geyza, Weisz 
Zsigmond, Soós Pál, Dr. Csergő Karoly, Dr. 
Kövér Imre, Tóth Imre. Tóth László, Kovács 
Károly, Vecsery János, Andrássy József. 
Engelthaler László. Dr. Weisz Henrik Dr^ 
Vecsery Sándor, Jurenák Béla, Stammer Béla, 
Dr. Dósa István, Nagy Ákos, Tomcsányi N-
1 l koronát. Fogadják a nemes szívű ada-
kozók ugv a kórház betegei, mint a kórház 
igazgatósága i , a | ás köszönetét 

Uj rendőr Dr. Mátéfly Ferenc pol-
gármrster az elhunyt Lakos Imre helyére 
Patai Szabó Imre volt honvéd szakaszveze 
tőt nevezte ki közrendőrré. 

Titokzatos rabló támadás Molnár 
József 15 éves béres gyerek titokzatos rabló 
támadásról tett feljelentést a rendőrségen A 
gyerek azt adja elő, hogy gazdájának Balogh 
Sándornak nagytőkéi tanyáján az istállóban 
aludt. Péntek reggel 4 órakor két ismeretlen 
ember ment be az istállóba. Az egyik ember 
torkon ragadta, száját rongyokkal betömte, 
jobb combját pedig egy bicskával megszúrta 
a másik ember pedig eloldotta a gazda két 
lova kötőfékjét és azokat kivezette az istálló-
ból. Mikor a kél rabló a lovakkal elment, a 
gyerek kiszedte a szájából a rongyokat és 
bezörgetett a gazdájához. A gazda kiment a 
tanya udvarra, és a gyerek előadása után 
keresni kezdte a rablókat. Egyszerre azon-
ban meglepetve látták, hogy a lovak a tanya 
udvaron vannak. Hogy mi igaz a gyerek 
előadásaból azt a rendőri nyomozás fogja 
kideríteni. 

— A ki belőtt megyeház ablakán 
Megírtuk, hogy pénteken este valaki belőtt a 
vármegyeház levéltári helyiségének ablakán. 
A golyó a betett vastáblában akadt fon, és 
így kart nem okozott senkiben, de nem is 
okozhatott mert a lövés idején a hivatalban 
senki nem tartózkodott. A rendőrség kiderí-
tette, hogy Cscpcsényi József mázoló inas 
volt a tettes. A rendőrség a lövésre használt 
Hóhért pisztolyt töltényekkel együtt elko-
bozta az inas gyerektől. 

— Á „Háziorvos" cimű népszerű egész-
ségügyi folyóirat — mely jóformán egy csa 
pasra hódította meg a művelt magyar kö-
zönséget, legújabban megjelent januári száma 
tartalmának változatosságánál és érdekessé-
généi fogva talán az eddig megjelent sza 
mokat is túlszárnyalja Különösen kiemeljük 
dr Kemény Ignác törzsorvosnak A gyerme-
kek nemi felvilágosítása, dr. Sandberg berlini 
egyetemi tanárnak A gyomorégésről, dr. 
Gruber Károly szakorvosnak A helytelen 
táplálkozás befolyása a vesékre, Gyulai György 
tanárnak A gyermeknevelésről, dr. Sipos 
Dezső karlsbadi fürdőorvosnak Az eskü-
vőkről, dr F Zs.-nek A kuruzslásról szóló 
cikkeit Ezenkívül igen sok, bár apróbb, de 
felette érdekes és tanulságos kérdéssel fog-
lalkozik a »Különféle« rovatban, a »Beteg-

ápolók érdeke, pedig a betegápolás felette 
fontos és kéuyes tennivalóival ismerteti meg 
az olvasót. Nemes-Keve címen, a január i 
szamban megkezdett cikksorozata pedig egye-
nesen úttörő a magyar szakirodalomban, 
amennyiben érdekes és vonzó szépirodalmi 
keretben vázolja elénk egy közegészségileg 
társadalmilag és közgazdaságilag teljesen 
elzüllött magyar községnek céltudatos eré-
lyes és helyes vezetése által való újra fel-
virágozását. Szent meggyőződésünk, hogy ez 
a cikksorozat nemcsak a közönség, de az 
illetékes faktorok érdeklődését is magára 
fogja vonni. Szinte bámulatos, hogyan lehet 
azért a csekély előfizetési árért (a lap előfi-
zetési ára egy évre csekély 2 korona 40 fil-
lér) ennyit nyúj tani ! A magunk részéről 
legmelegebben ajánljuk a művelt magyar 
közönség pártfogásába »A Háziorvost«, mely-
nek egyetlen család asztaláról sem volna 
szabad hiányoznia. A lap szerkesztősége és 
kiadóhivatala Budapest, VI. Andrássy-ut 27. 
szám alatt van. Mutatványszámot készséggel 
küld a kiadóhivatal. 

- Jószágbetegségek. Derekegyháza köz-
ségben a sertésvész betegség, Csanytelek 
községben pedig a sertés orbánc fellépett 
Az illető községek a szükséges óvintézkedé-
seket megtették. 

— Országos vásárok. A téli országos 
vásár Hódmezővásárhelyen január 15—18, 
Gyulán pedig januar 20—24 napjain fog meg-
tartatni. 

ván 

Szerkesztői üzenet. 
Méltóságos és Főtisztelendő dr. Ulár Ist-
apátplébános pápai prelátus urnák 

Szentesen. Az „Alföldi Ellenzék" vasárnapi 
számában hozzánk intézett iuterpellációjára 
vasárnap adjuk meg az érdemleges választ. 
Addig szives türelmét kérjük. 

Meghívó . 

A szentesi I. függetlenségi és 48-as kör 
1909. évi január hó 17-ik napján vasárnap 
délután 1 órakor tartja 

évi rendes közgyűlését 
melyre a kör tagjait tisztelettel meghívom 

Dr. Tasnády Antal 
elnök. 

Tárgysorozat. 

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

Lapkiadó: Gálfy Sándor . 
Laptulajdonos: Vajda B. u tóda . 

Szentes város polgármesterétől. 

15617/1908 szám. 

Hirdetmény. 
A Szentesen lévő lóállomány, vala-

mint a teherhordásra használható sza-
marak, ószvérszamarak és öszvérek, to-
vábbá a teherhordásra és személyszállí-
tásra alkalmas automobilok, útimozdo-
nvok, önműködő mozdonyok, szántó 
mozdonyok és utcai hengerek végül a 
kocsik, szekerek, teherhordásra alkalmas 
nyergek és hevederek 1909. évi össze-
írásával Dr. Szánthó Lajos jegyzőt bíz-
tam meg. 

Ezen munkálat teljesítésére az 1909 
évi január hó 20-tól bezárólag február 
hó l-ig terjedő időtartamot, — az össze-
írás helviségéül pedig Dr. Szánthó Lajos 
jegyzőnek a lul a kurcai kertben lévő 
hivatalos helyiségét tűzöm ki. 
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A bejelentések megtételére a dél-
előtt 9—12-lg és délután óráig 
terjedő időt tűzöm ki, a vasár és ün-
nepnapoknak kivételével, mely napokon 
csak délelőtt 9—12 óráig fogadtatnak 
el bejelentések. 

A bejelentések a fenti határidőben 
való megtételére s az adatok bemondá-
sára azzal a figyelmeztetéssel hivom fel 
a közönséget, hogy a bejelentést elmu-
lasztók, vagy a lovak, szekerek és egyéb 
összeírás aki kerülő tárgyak pontos szá-
mát eltitkolok érzékeny birsággal fognak 
sújtatni. 

Szentesen, 1908. évi december hó 29. 
Dr. Mátéffy Ferenc, 

polgármester 

Olcsó bor. 
Kiss Sándor saját termésű borát 

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

1 koronás 
heti betétes részjegyek jegyez-
hetők a szentesi Központi taka-

rékpénztárnál. 7 |o 

Eladó házi ffidek. 
Özv. Sarki Molnár Lajosné 9 házi földje 
kedvező fizetési feltételek mellett e ladó Ér-

tekezni lehel kispiaci lakásán. 

• • 
1 1 

Hirdetéseket 
a l e g j u t á n y o s a b b 
árakér t vesz fel a 
„Szentesi Lap" k i -
adóhivatala Szentes 

reform, b é r ! & . 
1 1 

• 

l 

• 1 ! • 

K G N N J Ó Z S E F 
| TÚRÓGYÁRA LOSONC • 

I rendű különleges to csemege túró 1 Korona 
I. „ vajpuha liptói túró , . . , 9 0 t i l ler 
I. „ l u m e n j vágó túró 8 0 „ 
II. »» i i i i 7 0 „ 
Kitűnő erett , munkás-turo 5 0 „ 

ki logrammonként 
5 , 1 0 , 2 0 , 3 5 és 5 0 ki logrammos bödónökben. 

I I 
Megrendeiesek a fönti cimre küldendők és 
mindig a beerkezés napján intéztetnek el. 

KITÜNTtTVe 
Mezőgazdasági Orsz. Kiállítás Szeged 1889. 
Mezőgazdasági Orsz. Kiállítás Pozsony 190?. 

1 Alapíttatott I880" | 1 1 

i i r í i ^ o l i 

disznövéuyek, szoba fenyők, tuják, pálmák 
sth dns valasztékhan ju tányosán kaphatók 

Tóbiás Károly 
városi főkertésznél 

Hladó szőlőtelep. 
A Kiskunhalasi határban, tran-

verzális műül mentén a várostól 5— ti 
kilométer távolságra, legkiválóbb faj-
szőllővel és gyümölcsfákkal berende-
led 10 kat. hold 

I c r m o 
s s r N r / ö l ö í o l e p 
a szükséges épületekkel és minden 
hozzá tartozó szüretelő edényekkel u. 
111. hordók, kádak, permetező és szőlő-
zuzó gépek, puttonok, kosarakkal együtt 
igen kedvező fizetési feltételek mellett 
eladó. — Értekezni lehet e lap kiadó-
hivatalában. 

I l l n i l ó N y a l n i a . 

A Pápai Ferenc-féle tanyában, a rekettyés 
szélben közel a köves nthuz egy 6 öles ka-
zal buza szalma eladó. Értekezni lehet I. ker . 

Nyiri-ntea 5 sz. alatt. 

5041 aü./908. 

Hirdetmény. 
Felhivatnak mindazok, kiknek in-

gatlanaira betáblázott tartozásuk van, 
hogy ezt az adóügyi tanácsnoknál pót 
adó leengedés céljából 1909 Január 
1-tól 31-ig okvetlen bejelentsék, magok-
kal hozván a törlesztési könyvecskét, 
adókönyvet és a bekebelezést elrendelő 
telekkönyvi végzést, 

Szentesen, 191)8. dec. 24. 

2V3. Farkas Mihály, 
aü. tnok. 

E l a t l ó Int z* 
Soós Józsefnek 111. kerület 64 számú 

háza, mely korcsmának és bolt helyiségnek 
is alkalmas, kedvező fizetési feltételek mel-
lett eládó. — Értekezni lehet a helyszínen. 
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I Névjegyek 

1 Gyászjelentések 
Lakodalmi és báli meghívók 

a legjutányosabb árakért Készíttetnek 

VflJbfl BÁLINT UTÓbfl VflJbfl BÁLINT UTÓbfl 
I | 

• 

KÖNYVNYOnDÁJflBflN 
1 , 1 SZENTES I 

1 

• REF. BÉRHÁZ 

I 1 l 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 

Nvomal. U Vajda báliul utódánál Satun* IbOtí. 




