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A „nemzeti inunkat 
Tiz hónapja van már uraimén a 

„nemzeti munka,, kormánya, de még 
mindig csak a folyó ügyeknél tart. 
Csak most, október végén jutottak 
hozzá, hogy beterjessze az 1011 -ik évi 
költségvetést, miután az 1910-ik évit 
elsikkasztotta. Munkátlanságát, meddő-
ségét azzal leplezi, hogy kigyót-békát 
kiált az előző kormányra. Nem a maga 
becsütetes munkájából akar megélni, 
hanem az előző kormány hibáiból. 

Világosan az volt e tendenciája a 
Lukács László expozéjának is. Heteken 
át folyt a hangulatkeltés a sajtóban, 
hogy az a expozéban milyen nagy 
„slágert" fog kivágni a pénzügymi-
niszter, amikor majd megmutatja, hogy 
a koalíciós kormány 130 milliós defi-
citjét hogyan tünteti el, hogyan vál-
toztatja át némi fölösleggé. És csak-
ugyan, az expozé arra fektette a fő-
súlyt, hogy kiélezze az ellentéteit a 
koalíciós rendszer pazarlása és az ők 
bölcs takarékosságuk között, aminek 
köszönhető, hogy a 137 millió korona 
deficitből 50 ezer korona fölösleg lett. 

Hát ez nagyon szép dolog, csak 
egy hiba van az összehasonlításban. 
Az, kogy a Wekerléék 1909-ik évi 
137 millió deficitje zárszámadási ered-
mény, a Lukács László 50 ezer korona 
fölöslege pedig költségvetési előirány-
zat. Ugy véljük, hogy a nagy mellve-
regetés csak akkor lesz helyén ha a 
zárszámadás igazolja a költségvetést. 

Vffjjon ugyanazt cselekszi e Lu-
kács László, amit Wekerle, amikor 
rengeteg összeggel, 115 millió hét-
százezer koronával emeli az állam ki-
adásait? Hol van hát az a hires taka-
rékosság, a kiadások emelkedésének 

„nyugvó pontra" juttatása? A minisz-
ter azzal igazolja magát, hogy van 
egy csomó törvényünk, kivált az „ujabb 
időben" létrejöttek, amelyek az állami 
kiadásokat „lavinaszerűen" emelik. A 
kiadások emelkedésének tehát nem ő, 
hanem megint csak a koalíció az oka, 
amely ezeket a gonosz törvényeket 
meghozta. A kormány már gondolko-
zik is arról, hogy ezeket a törvénye-
ket revízió alá vegye. 

Hát nézzük csak, melyek azok a 
rossz törvények, amelyek a munka-
párti kormány nemes takarékossági 
szándékainak útját állják? 

Magának Lukács Lászlónak fel-
sorolása szerint ezek a revízióra, tehát 
részben eltörlésre kárnoztatotott törvé-
nyes intézkedések a következők : a köz-
utakról, a vármegyék közigazgatási ki-
adásairól, a betegápolásról, a községi 
jegyzők illetményeiről, az orvosok 
államosításáról, az állattenyésztés eme-
léséről, a népoktatás rendezéséről, a 
fiatalkori bűnösökről, a lelkészi illetmé-
nyek kiegészitéséről, a földadókataszter 
kiigazításáról szóló törvényekés törvé-
nyes rendelkezések. 

Távol áll tőlünk azt vitatni, hogy 1 

ezek a törvények mind hibátlanok és 
revizíóra egyikük-másikuk nem szorul. 
De hogy Lukacs László éppen ezt a 
körét jelölte meg az állami feladatok-
nak olyan gyanánt, ahol a takarékos-
ságot, a költségek redukációját alkal-
mazni akarja, amely az ország belső 
gazdasági, kulturális és szociális fejlő-
dését és az itt mutatkozó bajok orvos-
lását akarja szolgálni: ez a jellemző 
az egész munkapárti kormányzati rend-
szerre. 

így állván a dolog, kár volt Lu-
kács Lászlónak olyan nagyon provo-
kálni az összehasonlítást a koalíció és 
a munkapárt pénzügyi politikája között. 
Amaz lehetővé tette, amire még nem 
volt eset Magyarországon, hogy az ál-
lampolgárok adóterhe könnyittessék és 
az adórendszer kiáltó igazságtalanságai 
orvosoltassanak: leszállította a földadót, 
eltörölte a szegény emberek adóját, az 
úgynevezett fejadót, bizonyos igazsá-
gos progressziót hozott a jövedelmi 
adóba és megteremtette a létminimum 
alapjait. 

A munkpoárti rendszernek első 
dolga volt ezeknek a törvényeknek az 
életbeléptetését elhalasztani, ma pedig 
azt jelentik be, hogy alighanem uj 
források megnyitására, uj adókra lesz 
szükség. 

Nos hát, ezt a „változást", ami a 
pénzügyi politikánkban bekövetkezett, 
az orsság aligha fogja megköszönni. 

Sztrájkolnak a tanítók. 
Nem ipari munkások, akiknél ez 

rendes fegyver, a tanítók gondolnak a 
sztrájkra s. 

Az Állami Tanítók Országos Egye-
sületének a tagjai tegnapi elkeseredett 
ülésükön állapodtak meg abban, hogy 
az 1907-iki törvény rájuk nézve elvi-
selhetetlenül sérelmes, tehát ismerjék el 
őket is állami tisztviselőknek. 

Ennek kivívására november 18-án 
nagy tüntető közgyűlés lesz, amely 
után felvonulnak a közoktatási és pénz-
ögyi miniszterhez. Ha pedig a kor-
mány nem segit sályos bajaikon, ak-
kor el vannak készülve a legvégsére 
is. Szóval a sztrájkra is! 

BRÜLL FERENC Nagyáruháza Szentesen 
a Szentes-Vidéki Takarék uj palotájában. 
Külön osztályban elhelyezett kész férfi-, női és gyermekruha raktárát úri 
szabósággal bővítette ki, ahol mérték után a legdivatosabb, föltétlenül 
elegáns szabással készit megrendelésre úri ruhákat. Az itt rendelt ruha 
kevesebbe kerül, mintha azt a fővárosból, esetleg vidékről szerzi be, 
mégis jobban áll, mert alkalom van ölpróbálni és a testálláshoz szabni. 

Kész íérfl-, női és gyermek ruha-
raktár. - Angol úri szabóság. 
Legnagyobb raktár angol, homes-
pum és belföldi divatkelmékből. 
Szabászom a legújabb divalu 
mintákkal házakhoz is ki-
# megy mértéket venni. 
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A városok 
államsegélye. 

Három 
mi l l i ó ! 

Még az idei évre szólólag sin-
csen kiutalványozva, sőt még parla-
mentileg megszavazva sinesen a váro-
sok részére kilátásba helyezett állam-
segély s már is afölött örvendeznek 
tisztviselői körökben, hogy ez a sedély 
a jövő évben 2 millióról felemelkedik 
3 millióra s igy a tisztviselők fizetése 
ismét jelentékenyen fog emelkedni. Az 
örvendezés a „Városok Lapja" alább 
idézett közleményének tulajdonítandó: 

„Lukács László pénzügyminisz-
ter szerdán terjesztette a képviselőház 
elé az 1911 évi állami költségvetést a 
szokásos expozé kíséretében. A váro-
sokat kölönösen az expozének az ál-
lamsegélyre vonatkozó része érdekli, 
mely szerint a belügyi tárca szükség-
lete emelkedik 10 millió koronával, 
amiből 3 millió korona uj tétel, a tör-
vényhatósági és rendezett tanású vá-
losok segélyezésére, melyből tulajdon-
képen csak 1 millió korona a valódi 
emelkedés, mert 2 millió korona be 
volt állítva az előző évi költségvetésbe, 
de a pénzügyi tárcánál". 

Nem tudjuk, hogy a jövő évi ál-
lami költségvetés tárgyalására mikor 
kerül a sor s a városok mikor jutnak 
hozzá az államsegélyhez, de azt tud-
juk, hogy a 3 millió koronás előirány-
zat becsapás a kormán)' részéről, mert 
hiszen azt az igéretét, hogy a segély 
évenként legalább is 2 millióval emel-
dik, míg eléri a kilátásba helyzet ösz-
get. És azt is tudjuk, hogy mindenféle 
állami teendőkkel nyomorított törvén}'-
hatc ' ^ok ezen becsapási szándék ellen 
fel fofeJuk emelni tiltakozó szavukat. 

Elevenen elásta 
a gyermekét. 

Falusi rémségek. 
Példátlanul embertelen rémségről 

értesitenek bennünket alsolendvárról. 
Söreg János martonosi gazda felesége 
ellen névtelen följelentés érkezett a 
csendőrségre, amelyben elárulták, hogy 
az asszony elevenen elásta a gyerme-
két. Mialatt Söreg Amerikában volt, 
az asszony viszonyt kezdett egy falubeli 
legénnyel. A tiltott viszonyból gyermek 
született, akit nyolc hónapig nevelt 
Süregné. A férje ekkor irt neki, hegy 
hazajön. Az asszony erre nagyon meg-
ijedt és a fiút elásta a kert végére. 

A csendőrök felkutatták a kertet 
és a sövénykerités mellett megtalálták 
a holtestet. Most megmutatták a hullát 
az anyának, aki a rémeslátványtól el-
ájult, majd pedig, mikor magához tért, 
töredelmesen bevallotta szörnyű bűnét. 

Megfojtani sajnáltam, hát egy-
szer, mikor elaludt, beletettem a gö-
dörbe s eltemettem, — mondta. 

A gyilkos nőt letartóztatták és el-
szállították a zalaegerszegi ügyészség 
fogházába. 

Aki valamit tud, lát, vagy hall: 
mondja el a Szentesi Lap szerkesz-
tőségében, vagy irja meg leidéiben. 

A Szentesi Lapnak mindenki 
munkatársa. 

L gyesbajos dolgokban minden-
kinek ingyen felvilágosítást adunk 
a szerkesztőségi irodában: Kálmán 
Nyomda, Harucker-utca, Stark-féle 
ház. 

Ü g y v é d i i roda 
Dr Révész Ferenc ügyvéd | 

irodáját megnyitotta 
Dr. Reis Samu orvos házában 

at evang. templomai szemben. 

1 1 i r e k . 
Dózsa György szobra. Vasár-

nap megalakították Szegeden az alföldi 
szociáldemokrata pártot. A párt Sze-
geden termelő és fogyasztó szövetke-
zetet alakit. Politikai működését pedig 
azzal a határozattal vezeti be, hogy 
Dózsa Györgynek, a 400 év előtt tü-
zes vastrónuson vassal megkoszorú-
zott paraszt — vezérnek szobrot állit. 
Err° a célra országos gyűjtést indít. 

Csabáról Budapestre. Krái Ist-
ván cs. és kir. alezredes, aki több mint 
egy évtized óta minden évben megje-
lent városunkban, sorozások alkalmá-
val, mint a császári bizottság elnöke, 
most felelős szerkesztőnkhöz írott le-
velében tudatja, kogy a tegnapi nap-
pal Budapestre helyezték, az ottani 
térparancs nokságnálj szolgál tovább. 

Az át nem adott vasúti jegyek. 
Felületességből, néha puszta kedvtelés-
ből eléggé gyakran lordul elő, sőt 
mondhatni, napirenden van, hogy az 
utasok nem adják át a végállomásokon, 
vagy egyáltalán ott, ahol leszállanak, 
a vasúti jegyeiket. Ez természetesen 
nagy akadálya az ellenőrzésnek s igy 
most a kereskedelmi minisztériumban 
oly rendelkedés megalkotásán fáradoz-
nak, amely az utazóközönség e hanyag-
ságának elejét venné. A legújabban vár-
ható kereskedelemügyi miniszteri rendel-
kezés alapjául a német rendszert veszik, 
amely szerint a menetjegy be nem szol-
gáltatása, bárha azt nem is haszonle-
sésből mulasztják el, a büntető törvény 
könyv értelmében okirateltulajdonitás 
vétsége, tehát büntetendő csslekményt 
képez. 

— Cifra világ l e s z . . . Ez a fer-
tályi adó november 15-ig kamatmen-
tesen fizethető, hát elő a bugyellári-
sokkal, meg a strhfli szárakkál, oszt 
szurkoljuk ki az a* , mert aki a fenti 
napig nem tizet, arra#cifra világ l e s z . . . 

igy mondja a szigorú adóügyi 
tanácsnok ur. 
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Diákok megrontója. Szombat-
helynek is meg van már a maga kinos 
homoszekszuáiis botránya. Névtelen föl- : 

jelentés hivta fel a rendőrség figyel- i 
mét Gampert Lajos volt kőszegi ká- j 
véháztulajdonosra, mint gvermekron- 1 

tóra. És a rendőrség nyomozása kide- ! 
ritette, hogy körülbelül huszesetben i 
követte el azokat a rémségeket, ame-
lyekkel vádolták. Serdülő fiukat, na-
gyobbrészt iskolásgyermekeket, gimná-
zistákat és polgáristákat csalogatott el 
a lakására, ahol pénzzel és értékes j 
ajándékokkal szédítette el őket, ugy | 
hogy aztán elkövethette ellenük erkölcs-
telen merényleteit. Már régóta van Szom- j 
bathelyen s valószínű, hogy a már le- I 
leplezett eseteken kívül még több gaz- 1 

ság terheli a lelkiismeretét. Az iskolai 
hatóságok is erélyes nyomozást indi- | 
tottak. 

Le az alkohollal! Ez az elv , 
jutott érvényre Jásznagykun-Szolnok ' 
vármegye tegnapelőtti gyűlésén. A i 
törvényhatósági bizottság dr. Bozóky 
Árpád indítványára egyhangúlag ki-
mondta, hogy a vármegyei korcsmai 
szabályrendeletet olykép módosítja, hogy 
az összes korcsmák ezentúl szombat 
este 8 órától hétfőn reggel 5 óráig 
zárva tartandók. így akarják meg-
akadályozni a vasárnapi részegeskedé-
seket. De hogy ezzel csakugyan elér-
jék ezt, abban biztosan még Árpád 
úr is Tamás. 

— Népiskolai almanach. A folyó 
iskolai évre való népiskolai almanach-
ból, melynek tanítók igen nagy hasznát 
vehetik, az Állami Népoktatás szer-
kesztősége küldött egynehányat hoz-
zánk, hogy azoknak a tanító uraknak, 
akik ezért befáradnak szerkesztősé-
günkbe, ingyen kiosszuk. Ennek a kí-
vánságnak meg is akarunk felelni, azért 
kérjük, hogy akiknek a birtokában ez 
a könyvecske, mely több mint 200 ol-
dalas, még nincs meg, vegye át szer-
kesztőségünkben. 

— A Vásárhelyi fogatok. Hód-
mezővásárhely tegnap előtti közgyűlé-
sében ki volt a városi előfogatokról s 
a bizottság Dr. Endrey Gyulának azon 
indítványát tette magáévá, hogy fogatot 
a város ezentúl nem tart, hanem eset-
ről-esetre veszi igénybe a magánvállal-
kozók kocsiját. így a város tulajdoná-
ban levő 8 lovat, 3 hintót meg egy 
kocsit újévkor elárverezik. 

Varrógépet nem szabad visz-
szatartani. A napokban ért véget egy 
pör, mely értéknél fogva nem tarthatna 

— Pontos járású órák, a legdivatosabb 
ékszerek, elismert legolcsóbb bevásárlási for-
rás Pláger Miksa Kossuth-téri műórás és ék-

! szerész üzlete. Valódi ezüst és kina-ezüst 
számot nagyobb érdeklődésre, de figye- ajándék tárgyak. Menyasszonyi és nászaján-

dékok óriási választékban. Beszélő répek ren-lemreméltó, mert igen tanulságos pél-
déja az ipari létminimum bírói meg- \ 
védésének. Az eset ez volt; Egy bu- ; 

dapesti varrónő adós maradt házbérével, 
dapesti varrónő adós maradt házbéré-
vel. A háziúr felmondta a lakást és 
a varrónő ingóságait, köztük egy varró-
gépet is visszatartotta. A gépet minden 
kérés dacára sem adta ki. Perre került | 
a dolog. Utolsó fokon az itélő tábla i 
döntött és a háziurat a gép kiadására 
és 205 napra járó napi 4 K. kártérítés 
megfizetésére kötelezte. 

— Vasárnapi mulatság. Szabó ; 
Sándor kocsis ember, nagyvérű ember. | 
Különösen ha felönt a garatra. Pedig ' 
gyakran felönt, nem csuda, házasság j 
tekintetében is váltó jazgaságot folytat. 
Hun nős, hun nőtlen, asszérint, hogy 1 
béke vagy háború van-e a házastársak 1 

közt. Vasárnap is nekibusulta magát. 
Berúgott ugv hogy az eget is bőgő-
nek nézte és hogy a mulatság telje- | 
sebb legyen, először a kiséri ártézikut 
árkában hempergett meg vagy ötször, 
aztán a mulatság betetejezésekép ru-
hástól még a Kurcába is belefordult 
kihúzták azonban, s a fene egye meg, 
hétfőn már csak a fejfájás, meg a 
sáros gúnya emlékeztette a murira. 

A gőzgépkezelők és kazán-
fűtők legközelebbi képesítő vizsgái Sze-
geden, november hó 13-ik napján d. e. 
8 órakor, a szegedi felső ipariskolában 
fognak megtartatni. A vizsgálati kér-
vények kellően felszerelve a m. kir. 
ker. iparfelügyelőséghez beküldendők. 

A 4 8 - a s Kör bálja. A Szentesi 
függetlenségi és 48-as Népkör saját he-
lyiségében, (Kispiac-téren, Halász Sza-
bó-féle ház) november hó 20-án vasár-
nap, saját könyvtára javára, az első ze-
nekar közre nüködése me'let táncvigal-
mat rendez. Belépődíj s. nélyenkint 
1 kor. 20 f. Kezdete este 7 órakor. A 
csinos meghívó a „Kálmán Nyomdád-
ban készült és már a napokban ki lesz 
bocsátva. 

des és tűnélküli. Polhé lemezek. Törött arany 
és ezüst beváltás. Külön óra és ékszer javitó 
műhely. 790 

— Szép jó és divatos árut mindenki-
nek saját érdeke, hogy hol szerezze be leg-
jutányosabban erre a legalkalmasabb bevásár-
lási forrás, Schvvarcz Antal divatáruháza Szen-
tes, Kossuth-utca a lutheránus templommal 
szemben hol a nyári saison előre haladott-
sága miatt leszállított árban árusítja a követ-
kező cikkeit u. m. Selyem, Pouplin Cristalin> 
Grenádni, Francia gyapjú delain, hímzett 
batiszt, madeire,himzés, nyári szövetek, Cosma-
nosi mosó árúk, továbbá cérna és pamut 
vásznak, kanavászok, blousel ing, zep-
hiérek, ruha vásznak minden szinben. Schif-
fonok, ágy és asztal teritők damaszt árúk, 
szőnyegek és függönyök nagy választékban, 
állandó nagy raktár paplanokban. 084 

Panaszkönyv. 
Interpelláció. 

Tisztelettel kérdjük a gazdasági tanács-
nok urat, meg a városi mérnök urat, van-e 
arról tudomása, hogy az Alkotmány és Vil-
logó utcák sarkán a műút épités következ-
tében tarthatatlan állapotok uralkognak és pe-
dig nem történt gondoskodás arról, hogy 
a mély levágások és még mélyebb árkokon 
keresztül egyik oldalról a másik oldalra leg-
alább ugy juthasson keresztül az ember, 
leginkább pedig az iskolába járó apró gyer-
mek had, hogy testi épségében és ruházatá-
ban ne szenvedjen kárt. 

Miután úgy gondoljuk, hogy a dolog-
ról tudomásuk van és azt tudjuk, hogy a 
dolgot rendezni és helyrehozni az ő hivatá-
sukba tartozik: 

Tisztelettel kérjük, hajlandók-e a dolgot 
addig rendezni, amig nagyobb szerencsétlen-
ség nem esik. 

Nem szívesség amit kérünk, hanem a 
közönség jogos igényeinek teljesítésére kér-
jük azokat. 

Tisztelettel 
Több Villogó- és Alkotmány 

utcai lakos. 

Szerkesztőségi és kladóhlvatall telefon 20 s*. 
Kiadótulajdonos : 

KÁLMÁN NYOMDA ÉS KIADÓVÁLLALAT. 

Alapíttatott: 1899. évben. 

Legalkalmasabb 
hely 

K0L0DMÍSZKY JÓZSEF 
műórás és ékszerész üzlete SZENTESEN 
Hol a lepontosabban járó pormentes valódi svájci órákat és a legfinomabb 
ékszereket úgymint: valódi fémjelzett arany gyürük, függők, nyak és karékek, 
női é s férfi láncok, fali é s ébresztő órák, valódi ezüst cs alpakka et.készletek 
é s dísztárgyak: taiték árúk é s szemüvegek leszáll ított áron vasarol lutok. 
A legdivatosaoD menyaszonyi é s nászajándékon. A javítások s a j í t műhelyemben 
jőtá lással olcsón készíttetnek. Tört arany, ezüst beváltás legmagasabb áron 

IluNzár A 
lakás, bútorozott szoba, üzlethelyi-
ség, fővárosi és vidéki ingatlan 
vétel-eladási és hirdetési irodája 

T t U D A P E S T , 
Zrinyi-u. 1. GrcMCliam pti loln. 

T e l o f o n » 1 — 0 » 
Külön osztály ingatlan birtok fő-
városi házak vételére, eladására, 
cserére. - Ezenkívül mindennemű 
ügyben 5 kor. előleges beküldése 
ellenében útbaigazítást, felvilágosí-
tást ad. E célra külön informatios 

osztálya van. 
Loirmoy:l)Í#.luttól>l) vűllulitt. 

MOrnn«{ n ) n u i n i o s . 
V á l a s x b é l y c y . 725 
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f A p r ó h i r d e t é s e k , j 
! Hirdetések felvétetnek lapunk kiadóhivatalában í 
• Kálmán Nyomda Szentes Br. Harucker-utca 8. / 
v 

Bölcskei Molnár Sándornak 
Saját termésű tübb mennyiségű bora 
van eladó es heregubócséplést is elvál-
lal. Értekezni lehet II. ker. Széchenyi-

utca 124 sz. alatt. poö 

Kása Sándor. 580 
ajánlja mész só, fa és kőszén, koksz tűzifa 
raktárát Vörösmarty-u. 1 szám alatt. 
kissebb mennyiséget is a házhoz szállít. 

VASÚTI MENETREND. 
Oda 

Olcsó pénz! 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 és fél százalékos kamatú 
kölcsönnel akarja kicserélni, forduljon bizalommal ifj, 
Fazekas Antalhoz I, ker, Tóth József-utca 46 szám Tüz 

biztositások legolcsóbban felvétetnek, 482 

Sinóros Sz. Esztike 
harisnyakötő elvállal harisnyakötéseket 
javitásokat, fejeléseket a legjutányosabb 
áron, I. ker. Törs-Kálrnán-utca 1. sz. 

Purjesz János ügyvéd háza mellett. 

Váci István ~ 
örököseinek Nagyhegyi egy hold szőllő 
földjük eladó, és Berekháti házi földjük 
szintén eladó. Értekezni lehet Lakos j 
Lajossal alsóréti újtelep 128 sz. alatt. 

Méz van eladó. 
ifj. Garai Csák Sándornál H-ik ker. Hon-
véd átca 57 sz. alatt akácfaméz kiló-
gramonként 2 kor. virágméz 1 kor. 40 
«II. 5 kilós megrendeléseket házhoz szál-
lít. 895 I 

Motor Mutor ¡Vegyes 

4» goo 
— 3 * 

| 83Q|8H> 

Motor 

1156 
, 702 
: 7M 

— 1030 

- j 310 

; i2M 

I í » 
I 2ül , 
1 1 

6» 
55S 
606 
633 

Kiskunfélegyháza Orosháza Vissza 

Motor 

51s lind, 
440 I 

Motor Vegyes 

«U í -
— ! 836 

3S0 
1*> 

w 
3? 
323 
390 
386 
339 
342 
349 
3W 
357 
405 
423 
430 
4»7 
441 
440 
456 
5<W 

g36 
«44 
84* 
8W 
9/i 
900 
9<* 
915 
91« 
O23 

930 
947 

9 M 
10™ 
lOOf, 
10" 
lOlf 
10« 

51(1 j 1033 
626 118 

3» 
8»3 
219 
328 
336 
340 
345 

3 5 3 
358 
407 
417 

4 4 2 
450 4» 
504 
51« 
522 
528 
5« 
721 

740 
930 

343 ! 
230 910 

— 
6&3 
657 
703 
708 
711 
714 
720 
721 
727 
734 

750 
756 
8Ö2 
806 
813 
819 
823 
8*3 
1110 
HÓI 

8g [ind. 
9?? ¡érk. 
034 lind. 

1002 térk. 

ind. 

Bpest. î -
Szeged 
Szolnok 

érk. 732 

Kiskunfélegyháza |érk. 
;ind. 
érk. 
ind. 

Csongrád 
Szentes 
Szolnok 
Hmvásárhely 
Hmvásárhely 
Szolnok 

érk. 

Szentes 
Kántorhalom 
Lapistó 
Dónát 
Kórógy 
Pusztatempl. 7.sz.őrh. 
Sváb-major 
Fábián 
Fábián 
Királyság 
Újváros 5. sz. őrház 
Gádoros 
Jurenák-major 
Justh-major 
Eötvös-major 
Szen/etornya 
Gyopárosi szőlők 
Gyopárosi fürdő 
Orosháza 
Békéscsaba 
Szeged-rókus 
Mezőtúr 
Mezőhegyes 

— 

4OÓ J 25 
1130 914 

3*4 
10» 

Motor 

6$j74Ő 
6(̂ 716 

840 

341 I 912 
3 3 6 I 9 0 2 
310 I 8» 

férkT 

8» 

10») 3OC 

JM 
147 
120 

81« 
807 
goo 
76a 745 

741 
737 
726 
724 
715 
70s 
6Ü4 
634 
62« 
621 
613 
6 05 
600 
546 
434 
320 
224 

942 
722 

655 
110 
!(B 
12** 
12s0 

1244 

1241 
1238 
1231 
1221 
1 2 " 
1207 
1158 
11« 
1134 
1130 
1123 
Hl« 
1112 

1102 

824 

9I8 

Motor 

1029 

— 
712 
702 
634 

— 
350 

835 
1006 

Motor 

532 
524 
51» 
512 
50c 
f)08 
500 
453 
452 
445 
437 
421> 
412 
40f, 
400 
353 

3 4 6 
3« 
331 
148 

1 0 ™ j 
1215 I 

-M4r 
8» 
833 
826 
8» 
817 
814 
807 
806 
75.» 
751 
743 
727 
720 
716 
709 
702 
658 
647 

350 

Megjegyzések. 1. Az állomások nevei mellett 
felfelé olvasandók. 2. Az éjeli idő esti 6 órától — 

balról álló időadatok felülről lefelé, a jobról állók pedig alulról 
559 percig, a perceket jelző számjegyek 22 vannak jegyezve. 

Mindenkinek az érdekében áll megtekinteni 
Bődi Sándor kész férfi női és gyermek ruha 
raktárát, (a posta báz mellett) hol a legújabb divat dolgokat túlhamo-
zott raktár miatt mélyen leszál l í tott árban árusítja. A raktáron levő 

árúk a legkényesebb igényeknek is megfelelnek. i 1 

Káirrián Nyomda 
Telefon: 

20 Szentesen Telefon: 
20 

á legolcsóbb áron készit 

: Meghívókat bálakra • •<« 
: vagy lakodalmakra. : 
j Névjegyeket j • 
i Gyászjelenteseket a j T 

: legrövidebb idő alatt >« 9 • 
% : 

Levélpapírokat, bori 
tékokat, számlákat, 

Táblázatokat 
Csinos, diszes üzlet 
nyomtatványokat 

Hirdetni pedig csak itt érdemes! 
Kálmán Nyomja Szentes 




