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M á r c i u s I d u s á n . 

Szabadság szent napja fölvirradtál újra 
Ünnepelni küldesz, emlékezni szólitsz . . . 
Ragyogó lángoszlop gyúlad föl az éjben, 
Ragyogó káprázat, mintha mesemondás 
Egy bűvös regének tündéri világát 
Varázsolná elénk . . . Hatvan esztendeje 
Március Idusán elhangzott a nagy szó: 
„Talpra magyar nemzet, tépd le bilincsedet !l 

Negyvennyolc! az emlék elragad magával, 
Lelkem rajongása visszavisz a múltba; 
Nem a beszéd éltet, a tett visz előre 
Cselekvésben van a nemzetek élete 
Rozsdás rabbilincsek, századok átkai, 
Lehullnak a kézről a varázsos szóra. 
Hatvan esztendeje, vér nélkül köny nélkül 
Lehullott a bilincs és győzött az Eszmét 

Március Idusa! Az ágak rügyeztek, 
A tavasz fuvalma virágot csalt elő — 
S a szivekben mintha lángot gyújtott volna, 
Amely acélozta a karok izmait 
S amelynek tüzétől a lélek fölébredt . . . 
Föltámadás volt, mely szólott ezredévre 
És egygyé formálta, egyetlen nemzetté 
A gazdagot, koldust; kiváltságost, jobbágyt. 

Szabad Magyarország, testvér minden fia! 
Halomba omolva ostoba hazugság, 
Mit éltetett addig az elő Ítélet 
Egyenlő az ember — Krisztus hirdette ezt, 
S a Krisztusi ige imé valóra vált 
Március Idusán. Egy órának műve: 
Mert együtt dobbant meg millióknak szive 
És együtt szólalt meg millióknak szava! 

Még zengett az ajkon az ünnepi ének 
S már százados átok kélt újra erőre 
Márciusi nagy nap vértelen győzelme 
Nem lehetett még sem a magyar öröme 
Mint valamikor régen, kurucok koráBatiT 
Szabadságért folyó véres küzdelembe 
Hivott már a szózat . . . És fölcsendült a dal 
Ajakról ajakra: „Kossuth azt üzente!" 

Zokogó panaszba, gyászmelódiába 
Szivtépő sirámba fult bele a szent dal 
Amelynek szavára mindenki elindult. 
Daliás időkben, a csaták terére: 
Március Idusa vértelen gyózélmét 
Vérhultatásával, élet áldozattal 
Örökké megtartni, hogy legyen a magyar 
Szabadság honának, büszke, szabad fia! 

Vértengerbe fúladt a szabadság napja, 
Hol a harcra hivó trombiták harsogtak 
Haláltól nem féle, félislenek hősök 
Ifiu serege vonult ütközetbe, 
Ahol ágyuk dörgtek, fegyverek ropogtak 
Hol férfi ajkakról szólott lelkesítve 
„El kell mennünk" dala — a bakó dolgozott, 
Rabláncok csörögtek, halálhörgés hallott. 

Ezredéves tölgyfa viharral szembe néz 
Letörhetik róla akár vezérágát 
Ezernyi sebhelyet vághatnak törzsébe 
Szilárdan megáll még, ki birja, kiforrja. 
Évezredes tölgyfa a magyar szabadság! 
Zsarnokok hatalma, léha korcs utódok 
Minden rombolása soha nem bir véle — 
Viruló üde zöld lombok borítják el! 

Hatvan esztendeje március Idusán 
Esküt tett a nemzet, hogy szabad nemzet lesz. 
Hatvan év elmultán emlékezés napján, 
Mikor minden harang imára kondul meg 
Tegyünk szent fogadást: magyarok maradunk, 
Magyar lesz gyermekünk, szeretjük hazánkat, 
S ha megzendül újra a hivó harsona 
Haláltól nem félve elmegyünk mindnyájan. 

Sima László 
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KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 

Mikor e sorok napvilágot látnak n ma-
gyar nemzet a nagy márciusi nap hatvana-
dik évfordulóját ünnepli. A mi szűkebb kis 
hazánk Szentes városa fényes ünnepséget 
rendez, hiven méltóan a hagyományokhoz. 

Szóval ünnepelünk. 
Isten látja a lelkem nem akarok ünne-

pet rontani, mert talán minden bűnök kö-
zül ez az egyik legnagyobb bün — de olyan 
aktuálisnak találom a dolgot, hogy a nagy 
nap évfordulóján a nagy költő ezt az egyet-
len rövid kis strófáját idézzem: 

»Mars idusa, te nagy napok tanúja 
Nem kérünk tőled esdve áldva más t . . . 
Fújj, mint hajdan harsány trombitádba 
S teremts itt erkölcsi föltámadást?« * 

Mert adassék még tisztelet minden em-
bernek, aki manapság a közélet fórumán 
működik és önzetlen becsületességgel dol-
gozik a köz javán; de ilyenkor épen a nem-
zeti ünnep napokon látjuk, hogy mennyire 
jutottunk s a nagy márciusi nap évforduló-
ján érezzük, hogy nincs ember, akiben azok 
az erkölcsök lakoznának, amelyek azokat a 
régi embereket jellemezték. 

ünnepelünk, imádkozunk s talán észre 
se vesszük, hogy az ünnep fényébe homály j 
vegyül, az imádság is mintha valami külö-
nös hangon szólana . . . 

Bizony erkölcsi föltámadásra volna 
! 

A letűnt időknek harsonája — egyik 
helyi laptársunk — azon elménekcdik, hogy 
a 48-as balpárti követ (ez dr. Molnár Jenő) 
és a 48-as jobbpárti kormány exponens (ez 
a főispán), hogyan fogjak érezni magukat 
együtt a 48-as kőr március 15-iki bankettjén. 

Hát kérem én se tudom, hogy majdan 
mint fogják találni magukat. l>e azt se tu-
dom, de nem is értem, vajon a lejárt idők 
harsonája miért érdeklődik olyan dolgok 
iránt, aminő ez is. 

Vagy talán attól fél, hogy ezért a ban-
kettért szó éri a házelejét a főispánékuál? 

llgy minek fáj a leje és minek fői ilyen 
dolgokban?! 

• 

Az utca kövezés körül megindult a há-

. Megsokszorosodtak az igények, meg-
szaporodtak egy-egy érdeknek harcosai. 

Nagyon helyes. Azonban van egy nagy de. 
Ez a de pedig az. hogy az igény, a 

méltányosság sokat követel meg ; de nincs 
rá mód a gyors megoldásra. Ezzel pedig 
szintén számolni kell ! 

Barázda. 

ÚJDONSÁGOK. 

Március 15. 
— Az ünneplő város — 

— Március 14. 
Régi hagyományaihoz illő dísszel ké-

szül ünnepelni Szentes város közönsége 
1848 március 15-ikének hatvanadik évfordu-
lóját. Mint régi idők óta az ünnepséget a 
polgárság és a hatóság közösen tartja meg 

A központ térmészetesen, az idén kü-
lönösen szépnek ígérkező, városi ünnepség, 
amely a színház teremben folyik le. Az ün-
nepséget isteni tiszteletek előzik meg. Reg-
geli 8 órakor a Katolikus templomban ün-
nepics szent mise lesz, amelyet dr. Ulár Ist-
ván pápai praelatus celebrál, ezt követőleg 
a református templomban lesz ünnepi isteni 
tisztelet, amelyen Futó Zoltán mond imát. 

A helybeli két 48-as Kör lestüleg vesz 
részt az ünnepségeken. A második 18-as Kör 
tagjai raggcli 7 órakor gyülekeznek a kör 
helyiségében s onnan vonulnak az isteni 
tiszteletekre. 

A »Református Kör« mint már jeleztük 
a felsőpárton rendez ünnepségei. Az ünnep-
ség délután 3 órakor kezdőpik s programja 
a következő: Himnusz, énekli a közönség. 
Ünnepi beszéd tartja Baróthy István segéd 
lelkész; ünnepi költemény irta és szavalja 
Sima László lapszerkesztő, záróbeszéd és 
ima, Futó Zoltán lelkész, kör elnöktől. Szó-
zat énekli a közönség. 

Este a kör helyiségében 2 korona rész-
vételi-dij mellett bankett lesz, amelyen a kör 
a 18—19-es öreg honvédeket megvendégeli. 
A vacsora áll paprikás, túrós tepertős csosza 
és félliter borból, részvételt riójegyezni déli 
1 óráig, a társas vacsorát tánc követi. 

A »Katolikus Kőr« szokásához hiven 
az idén is megüli március 15-ikét délután 
fél 4 órakor a következő programmal: 1. 
Ének. Előadja: a »Szentesi Daloskör« 2. Sza-
valat. tartja: Tóth János ur. 3. Felolvasás. 

Tartja: Bugyi Ferenc ur. 4. Ének. Előadja: 
a »Szentesi Daloskör.« Este 7 órakor a kör 
helyiségéhen társas vacsora lesz. Egy terí-
ték ára 80 flll. 

Este 7 órakor társas vacsora lesz az 
első 18-as kör kispiactéri helyiségében, ame-
lyen megjelennek dr. Kelemen Béla főispán 
és dr. Molnár Jenő országos képviselő is. 

Társas vacsorát rendez még az ipar-
testület helyiségében az iparos ifjúság ön-
képző köre is, ahol Orbán Géza alkalmi 
költeményét lógja elszavalni. 

A városi ünnepségre vonatkozóan a 
következő figyelmeztetést adták ki: 

Azok, akik a földszinten vagy a páho-
lyokban kaptak ülőhelyet, vagy pedig a pá-
holyfolyosókon állóhelyet: helyeiket 10 órá-
tól kezdve, legkésőbb fél 11 óráig okvetlen 
foglalják el, mert pontban léi 11 órakor 
szabad bemenetre nyittatnak meg a szinház-
tereiu kapui s akkor a tömegen át előrelát-
hatólag lehetetlen lesz az ülőhelyekhez jutni. 

Bejárás az ülőhelyekhez és a paholy-
folvosókra: a Petőfi-utcai oldalbejárón a 
Várady gyógytárral szemben. 

— Március 14. 
- Személyi hír. Dr. Molnár Jenő or-

szágos képviselő nejével s leánykáival és dr. 
Kelemen Béla főispán a március 15-iki ün-
nepség alkalmaból ma este Szentesre ér-
keztek. 

A jövő évi követválasztók. A bel-
ügyminiszter rendelete folytán a központi 
választmány intézkedett már a képviselő-
választók jövő évre érvényes névjegyzékének 
összeállítása i rán t A névjegyzék összeállítá-
sával Bugyi Antal főjegyző, Soós Bálint és 
Varga József bízattak meg. A bizottság a 
névjegyzéket március 23-tól április 1 l-ig 
lógja egybeállítani. 

A mult esztendei számadások. A vá-
rosi számvevőség tegnap terjesztelte be a 
városi tárnicshoz a városi közpénztár által 
kezelt apróbb pénztárakra vonatkozó 1907. 
évi zárószámadásokat. A számadások előre-
láthatólag az áprilisi városi közgyűlés elé 
kt fülnek. 

Tóth Gyula utóda, Csütörtökön vá-
lasztotta meg a városi képviselőtestület az 
elhunyt Tóth Gyula adóügyi igtató-kiadó 
utódát. Az elrendelt szavazas eredményéhez 
képest nagy többséggel megválasztottnak 
Halász Szabó Ferencet jelentette ki az alis-
pán. A megválasztott a hivatali esküt nyom-
ban letette. 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 
TITKOK. 

Irta : Kanizsai Ferenc. 
— Ennek nem lesz jó vége, kedves 

Nándor. Ha nem tudnám, hogy csak exal-
tált vagy, kétségbeesném rajtad. Még nem 
késő. Még segíthetsz magadon. Arra vigyázz, 
hogy sohasem légy sötétben. Soha. 

A fiatalember, akihez ezeket a szókat 
egy idősebb ur intézte a kávéházban, egy 
magános asztalnál, nem figyelt túlságosan. 
A gondolatai messzi barangoltak és egy-
szerre több helyen. De azért válaszolt. Nem 
értelemmel, hanem inkább csak ugy, mint 
egv fonográf: 

— Ne legyek soha sötétben. Soha ! 
— Igen. Lámpánál kell aludnod. Égé 

és világító lámpánál. Rosszul világított utcák-
ban ne kóborolj És majd, ha jobban leszel... 

— Ha jobban leszek . . . 
— Igen, akkor, de csak akkor, vissza-

térhetsz a sötétséghez. Majd akkor nem for-
dul elő többet, liogv kalapot emelsz a gáz-
lámpa előtt és hogy megijedsz némely em-
bertől, meri nem látszik a leje. Rögeszme 
ez, hidd meg rögeszme. Még tudod, hogy 
rögeszme. Még megítélheted és kárhoztat-
hatod. De ini lesz holnap, ha esküszöl rá és 
azt hiszed, hogy így van . . 

A fiatalember szórakozottan cigarettát 
vett elő a tárcájából. Meggyújtotta a gyufát 
és elnézte, hogyan lángol. 

— Látod, — magyarázta az öregebbnek 
— ez a lángolás van legalább is olyan igaz-
ság, mint Pythagoras tétele. Az emberek 
elfogadják, mint egy meglevő igazságot, mely 
bizonyításra nem szorul. Nagyszerű. Amit 
nem tudunk bizonyítani, ráfogjuk, hogy 
axióma. 

— Kérlek, hagyd abba . . Gyere. Ját-
szunk egy párti karambolt. 

Elfogadjuk a kétszerkettő négyet, 
de senki sem esik gondolkozóba azon, hogy 
miért nem öt? Ez nekem akkor jutott 
eszembe, amikor a laboratóriumban a spiri-
tuszláng lobogott. Abban a lilában öt is leltet 
a kétszerkettő. Ha mondom! l:s mit gondolsz 
a lila kozmoszban mennyi négvszer négy? 

— Kj • • • 
Huszonöt, barátom. Mert négy a li-

lában öt. Illetve nem. A négy már nem prím-
szám, hanem szorzat. Egyszerűen kimarad. 
Négy nincs, t'grík egyet a menvnyiségek 
láncolata és három utáu jön az öt. Ezt te 
nem érted. A lila . . . Ah a lila . . . 

— Ha nem hagyod abba, elmegyek és 
magadra maradsz. Petiig félni fogsz egyedül 
hazamenni. 

Ne menj. Inkább hallgatok 
— Beszéljünk a nőkről. 

— Nem. A nőkről máskor legyen szó. 
Most azt akarom megkérdezni, öregem . . . 
De nem haragszol meg ? Kezet rá. 

— Csak semmi szamárság. 
— Nem, óh . . . Arra felelj, öregem, 

hogy ha például elmégy az asztalomtól és 
nem látlak, vagy-e? És általában vagy-e te? 
Beléd szurhntom-e a késemet, vagy csak 
levegői találok ?! . . . Van-e levegő? Megfu-
ladok . . . No maradj, maradj . . . Ne hagyj 
itt, mert nincs az óralancomon delejtű és 
holnap vehetek csak egyet. Akkor magam is 
hazatalálok. Kérlek, ez csak egy simplex 
kérdés, ami a logika szempontjából jogosult. 
Néz, kérlek, én vagyok az ember. Mondhat-
nám, hogy az egyetlen ember. Már gyerek-
koromban azon töprengtem, hogy voltakép-
pen ha a szobában vagyok, nincs ulca, nincs 
város. Nyomban eltűnik, ha a szobába lép-
tem. Viszont, ha kimegyek az utcára, a szoba 
tűnik el. Ha beszélek az apámmal és hátat 
fordítok neki, ő nyomban köddé változott, 
csak a hangja hallatszik. Minden csak gépe-
zet, csak dekoráció, mely a ködből keletke-
zik abban a pillanatban, amikor odanézek. 
Ti gépezetek vagytok mind, ugy-e és csak 
én vagyok az ember. Fantomok vagytok, 
akár élők. akár hullák. Es miért respektál-
lak benneteket ' 
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— Házasság. Kapus Jenő hajduszováti 
gazdálkodó e hó 22-én délután tartja eskü-
vőjét a helybeli református templomban Füsti 
Molnár János és neje Sotnodi Zsuzsanna ked-
ves és szép leányával Esztikével. 

Molnár Lajos e hó 18-án délután 
tartja esküvőjét a református templomban 
Dóczi Jusztikával. 

— Magyar név. /\ belügyminiszter meg-
engedte hogy kiskorú Friedman Móric a ne-
vét Bárdosra változtassa át. 

— Halvacsora. Kiriák Árpád vendéglős 
a Delelő csárda bérlője vasásrap, március 
15-én, este halvacsorát rendez. Egyúttal azok 
részére, akik a halnak nem barátjai bárány 
paprikást is készitlet» 

— Baromfi lopás. Tanczik József szent-
lászlói téglatelepéről két pulykát, három tyú-
kot és egy kakast loptak el ismeretlen tette-
sek. A károsult feljelentésére a vizsgálatot 
meginditották. 

— Elütötte a kocsi. Bereczki Sándor 
mindszenti lakos csütörtökön délben kocsi-
jával elütötte a Petőfi utcában Böcskei Ma-
riska hat éves kis leányt. A kis leány lábán 
a kocsi keresztül ment. Giecsó Imréné aki 
az eset szemtanuja volt a kis leányt nyom-
ban bevitte dr. Lábos Endre kerületi orvos-
hoz, aki megállapította, hogy a kis leánynak 
komolyabb baja nem esett. Bereczki ellen 
az eljárást meginditották. 

Meghivó. 
Szentes város tanácsa március 15-ikc 

emlékének megszentelésére a folyó hó 15-én 
vasárnap délelőtt ünnepélyt rendez, amelyen 
való részvételre és együttüneplésre ez uton 
liivom meg városunk egyleteit, testületeit és 
egész polgárságát. 

Az ünnepély sorrendje a következő: 
Heggel 8 órakor istenitisztelet a róm. 

kath. templomban, 9 órakor pedig a refor-
mátus templon. 

Pontban fél 11 órakor kezdődik a vá-
rosi színházteremben tartandó ünnepség, a 
következő program szerint: 

I. Ima: (Oláh Károlytól.) Énekli a Szen-
tesi Daloskör. 

II. Mátvius lö. Irta és felolvassa Nagy 
Imre úr. 

III. Mi a haza :} (Ábrányitól) Zsoldos Géza 
zongorakisérete mellett a Szentesi Daloskör 
közreműködésével előad ja . Zsoldos Ferenc ur. 

IV. Fohász. (Hűbéritől) Énekli a Szentesi 
Daloskör. 

V. Kossuth. (Illyés Bálinttól) Szavalja: 
Tóth Ilonka, a szentesi és szabadkai színtár-
sulat drámai hősnője. 

VI. Élőképek a 48-as időkből. (Összeállí-
totta Könyves Jenő, a szentesi és szabadkai 
színtársulat főrendezője.) 

1-ső kép : Honvédtoborzás. 
II-ik kép: Bem apó. 

III-ik kép: Talpra magyar! 
IV-ik kép: Kossuth Lajos és nagy idők 

élő tanúi. 
Szentesen, 1908. évi március hó 11-én. 

Dr. Mátéffy Ferenc, 
polgármester. 

Meghivó. 
A «Szentesi Heformátus Kör» ez évi ren-

des közgyűlését 1908 évi március hó 22-én 
délután 3 órakor tartja a kör székházának 
nagytermében amelyre a Kör tiszteletbeli, 
alapító és rendes tagjait meghívom. 

Szentes 1908 március hól2-én. 
Futó Zoltán 

elnök. 
Tárgysorozat . 

1. Éves jelentés. 
2. Az 1907 évi zárószámadás. 
3. Az 1908 évi költségvetés. 
4. Igazgatósági előterjesztések. 
f>. Indítványok, an\elyek a közgyűlés 

előtt legalább 3 nappal az elnökhöz beadattak. 
ti. Tisztújítás. 

Nyilttér.*) 
Ha 

az «t'stökös» kiadóhivatala cimérc (Budapest 
V. Szabadságtér 11.) 9 (kilenc) koronát be-
küld, akkor 

9 hónapig 
azaz 1« évig (ápr.-dec.) kapja a legjobb, leg-
mulatságosabb illusztrált élclapot; azonkívül 

megkapja 
az 1908. jan. 1-óta megjelent számokat köz-
tük az 56 oldalra terjedő 

50 éves 
jubileumi számot rendkívül érdekes tartalom-
mal. Végül megkapja az «Cstökös» 

1907 évi 
teljes bekötött évfolyamát! (600 oldal éle, kép 
humoreszk stb. stb. 

Csak 9 korona. 
ügyetlen alkalom. 

gMf Ne tessék elmulasztani. 
*£ rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget 

a szerkesztő 

A kis méltóságos asszony. 
— Regény. — 
Irta: Sima Júlia. 

(Folytatas.) 

Gelléri mosolyogva, szelíden simogatta 
a leányka arcát. 

— ltl volt Kelendi gróf ? 
Igen papa. 

— No édes lányom, most már elhiszed-e 
hogy nékem van igazam? 

— Hiszem papa. 
Gelléri megcsókolta a homlokát és csak 

annyit mond : 
— Hollónak édesem kiadjuk az utat. 

Ezl akartam mondani. Isten véled kis mél-
tóságos asszony! 

— Kis méltóságos asszony ! — ismétli 
a leány amint magára maradt. — Mily szép 
név lesz! Bizony nent leszsk a Holló neje 
soha! 

Hz az elhatározása másnap még inkább 
erősödött. Gellériné valahova látogatást tett 
és mivel Gelléri, Kálmánnal együtt a házon 
kivül hivatalos üggyel volt elfoglalva, Adél 
egyedül volt otthon. 

Ábrándozott. Szőtte a fényes álmokat. 
Egyszerre Lidi jelenik meg a szobában : 

— Kisasszony kérem, Kelendi gróf ur 
tiszteletét óhajtja tenni. Mit tegyek kisasz-
szony kérem ? . . . talán nem tetszik fo-
gadni ? Nincs itthon sem a tekintetes asz-
szony, sem az ur vagy a fiatal ur. 

A leány kicsinylőleg nézett a cselédre. 
Azután parancsolá : 

— Bocsásd a gróf urat a szalonba és 
mondd, hogy azonnal megyek. 

Körül nézte az öltözetét és ugy találta; 
elég csinos. 

— Menjünk monda magában és egy 
perc múlva már megjelent a szalonban. 

— Hallottam ugyan — kérdé a gróf, — 
hogy kedves szülei nincsenek itthon, de én 
ennek dacára is, nem akartam addig eltá-
vozni inig a nagyságai nem láthattam. 

Szüleim nagyon fogják sajnálni, hogy 
nem találkoztak a gróf úrral. Monda 
Adél. 

— 11a nem vagyok terhére néhány 
percig maradok. 

- Kérem I — Hajtja meg Adél moso-
lyogva a fejét. — 

— Nagyon jól esik látnom, beszél a 
gróf, — hogy teljesen helyre állott kedves 
egészsége. 

— Oh! nem is voltam beteg — moso-
lyog a szép leány. 

En azt hiszem — vélekedik a ven-
dég — az a Hutai ur, akivel korcsolyázott, 
túlságosan merész korcsolyázó. Az ártott 
meg. 

— Nem. Én jobban szeretem a jeget 
mint bárki más. A jég! Ez az életem! — 
És Adél vágyva nézett az ablakra, arrafelé, 
ahol a jégpálya van. 

— Mily külömbség van közöt tünk! — 
Szól élénken Kelendi. — Én, mióta magács-
kát először láttam, elfeledtem a jege t Nem 
is gondolok reá. Nem. Semmire és senkire, 
mert mindég, mindég ide gondolok. 

— Feltéve, ha más gondja nincs! — 
kacag Adél. 

— Ezt azért mondja — viszonzá a gróf, 
— mert maga nem gondol én reám. Pedig 
ha tudná, mily boldog volnék én reám is 
gondolna Adél! 

Ez volt az első eset, hogy a gróf a ne-
vét mondta. Adél el volt ragadtatva. Ipar-
kodott azért komoly maradni és lehetőleg 
kedves lenni. 

— Ezentúl gondolni fogok! 
— Mily boldoggá tesz! — És a gróf 

hálásan megcsókolta a szép kis fehér kezet. 
— Most pedig, folytatá, — hamár ily kegyes 
hozzam tegyen még boldogabbá! 

— Hogyan? — kérdé mosolyogva a 
lany. 

A gróf félénk alázatossággal nézett a 
szép lány ragyogó szemeibe: 

— Engedje meg nekem, hogy a kereszt-
nevéről mondhassam ! 

— Ha csak ez a vágya — legyen telje-
sítve ! 

S mig a gróf, hálából ismét kezet csó-
kolt, Adél örömmel gondolta, hogy igen, 
igen, ő méltóságos asszony, grófné lesz. 

— Tehát Adél! — Örvendezik a gróf. 
— Nem. Nem Adél. Dellike. Így fogom mon-
dani. Így szebb. Dellike, világszép Dellike. 

(Folyt kftv.) 

Szentes város polgármesterétől. 

3946/1908. szám, 

Hivatalos hirdetmény. 
Értesítem a közönséget, hogy a 

központi választmány kebelébői kikül-
dött összeíró küldöttség az 1909. évre 
érvényes országgyűlési képviselő-vá-
lasztói névjegyzék alapját képező kiiga-
zítási munkálatokat a városi adóhiva-
talban a folyó évi március hó 23-tól 
kezdódóleg április hó 14-ikéig bezáró-
lag fogja végezni, mely idő alatt bár-
kinek, aki az országos képviselőválasz-
tásra magát jogosítottnak véli: jogá-
ban áll, hogy az összeíró küldöttség 
előtt személyesen megjelenjen s igé-
nyének igazolása mellett a névjegy-
zékbe való felvételét kérje. 

Szentesen, 1908. évi március hó 14. 
Dr. Mátéffy, 

polgármester. 

Hirdetmény. 
A szentes-kunszentmártoni trans-

versalis állami műuttal párhuzamosan 
a várostól számított 1-ik ciüllötől ki-
felé fekvő nagynyomási föld 1908 évi 
március hó 30-án délelőtt 9 órakor a 
helyszínen tartandó nyilvános árveré-
sen elfog adatni, 

Bánatpénz a kikiáltási ár 1 0 ° / o ~ a -

Részletes feltételek és térkép a 
gazdasági tanácsnoki hivatalban a hi-
vatalos órák alatt betekinthelő. 

Kelt Szentes város tanácsának 1908 
évi február hó 20 napján tartott ülé-
séből. 
3V2 MAGYAR, h. polgármester. 



oldal 
' " IJ \ * ~ 

2374/1908. szám. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonút képező, 
' 'i szólók végénél, a tőkei ut 

mellett lévő 1377 négyszögöl területi] 
saroklegelőföld 1908 évi áprillis hó 2 
napján délelőtt 9 órakor a helyszínen 
tartandó nyilvános árverésen elfog 
adatni. 

bánatpénzül a kikiáltási ár 10 %-a 
teendő !e készpénzben. 

Részletes árverési feltetelek és tér-
kéj) a gazdasági tanácsnoknál hivatalos 
órák alatt betekinthető, 

Kelt Szentes város tanácsának 1908 
évi február hó 27 napján tartott ül' 
séből. 
3V2 Dr. Mátéffy, 

2373/1908. szám. 

Hirdetmény. 
A város tulajdonát képező böké-

nyi csárda közelében lévő úgynevezett 
Virágos-féle 2m*/i«m hold kistókei told 
1908 évi Március hó 24-ik napján dél-
előtt 10 órakor a helyszínen tartandó 
nyilvános árverésen el fog adatni. 

Bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-a 
teendő le készpénzben. Részletes lel té-
telek és térkép a gazdasági tanácsnoki 
hivalalban a hivatalos órák alatt bete-
kinthető. 

Kelt Szentes város Tanácsának 1908 
évi Február hő 20-án tartott üléséből. 

3V:i 
Dr. M á t é 

2369/1908. szám. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát képező 

úgynevezett kökényzugi 7*";/lfl0„ hold 
területű ingatlan a hely szilien tartandó 
nyilvános árverésen, parcellákra osztva 
1908 Március hó 23-ik napján délelőtt 
9 órakor el fog adatni. 

Bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-a 
teendő le készpénzben. 

Részletes árverési feltételek és tér-
kép a gazdasagi tanácsnoki hivatalban 
hivatalos órák alatt betekinthető. 

Kell Szentes város Tanácsának 1908 
évi Február hó 20-án tartott üléséből. 
.ÍV<{ Dr. Mátéi 

12300/1908. szám. 

Hirdetmény. 
A város tulajdonát képező Borsos 

és Dombai Szűcs-féle nagvhegvi szőlő-
földek 1908 évi Március iíő 2<>-ík nap-
ján délelőtt 9 (írakor a helyszínen tar-
tandó nyilvános árverésen elfognak 
adatni. 

Bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-a 
teendő le készpénzben. 

Részletes feltételek és térképek ;i 
gazdasági tanácsnoknál ;i hivatalos órák 
alatt betekinthető, 

Kelt Szentes város Tanácsának 19u.S 
évi Február hn 20-án tartott üléséből 
3 V 3 MAGYAR, | polgármester. 

SZENTESI LAP 22. f-zím 

Uj. %NOl<l»N Ferencnek Alapíttatott 1860-ban. 

lavasz buzája van eladó. SZBÜÍGS V3Í0S l6pr69ÍI)lj BS 

legszolidabb ékszerüzlete. 
Klsőrangű összeköttetéseim folytán 

abban a kellemes helyzetben vagyok, 
hogy mindent közvetlenül vásárolva, 

arany, ezüst, és drágakő ékszertár-
gvakal és evőeszközöket, gyűrűket, lán-
cokai, órákat és tajték árukat a Kos-
suth-téri református bérházban levő 
ÉKSZERÜZLETEHBEN a legjulányo-
sabban és a legdivatosabb fazonban 
szolgálhatom ki t. vevőimnek s válla-
lom arany és ezüst tárgyak javítását. 

Csaknem ötven éve a szentesi pi-
acon levő ÉRSZERÜZLETEHNEK lá-
togatása tehát feltétlenül érdekében áll 
mindenkinek, aki e nemű szükségleteit 
előnyösen akarja fedezni. 

Ara ím olcsóságáról és áruim ízlé-
ses voltáról könnyen meggyőződést sze-
rezhet magának, egy vásárlással bárki 
is. Arany, ezüst tárgyakat újonnan ké-
szítek, valamint azok javítását is jutá-
nyosán elvállalom. 

Szentesen, 1907. október hó 
Kiváló tisztelettel: 
CSILLAG Á R H I N 

26—1« arany- és ezüst műves 

Szolöojlváin ük: 
zöldojlással készítve ezre 100 fit. Telepi-
lésre gyökeres zöldojtvány ezre 80 Irt. — 

Telepítésre sima zöldojtvány ezre 15 frt. 

Fásojtványok: 1 
Szépséghibával, eredési biztosítással ezre 15 
frt. Mind Ripária-portáiisra ojtva a következő 
fajokban: Fehér bo r f a jok : Olasz Rizling, fe-
lér és p 

Fehér bo r fa jok : Olasz itizlUig, fe 
piros Szlankanienka, Furmint, Sarfc 

bér, Mézesfehér, Ezerjó, Erdei, Bakator, Kö-
vidinka, Mirkováesí, Muskotályok, Hárslevelű, 
Sauvignon, Bánáti Rizling. Vörös borfa jok : 

Oportó, Nemes Kadarka, 
ifajok: fehér és piros Chas-
lOkaji Chasselas, Ezredéves, 

Magy burgundi, 
Aramon. Csemegefaj 
selas, Passatutti, Tokaji Cliasselas,' Ezredéves, 
Muskotályok stb. Sima Ripária-portális I. 
oszt. 8 frt. sima Ripária-portális II. oszl. 3 ; 
frt., gyökeres Ripária-portalis I. oszt. 10 frt, 
gyökeres Ripária-portális II. oszt. 10 frt. gyö-
keres 2 éves gvökerű 18 frt. Hazai neriies 
vesszők sima 1 frt. a fenti fajokból. Ojtvá-
nyaimért teljes felelősséget vállalok s ha a 
vevő azzal nem volna megelégedve, azt vissza-
veszem s pénzét visszaadom. Előlegül az ár 
' * részét kérem beküldeni. Hegyi bor fehér 

50 kor., siller 50 kor., vörös 60 korona. 

Székely S, József ? S X 

^ i i a l v a c M i r a ! 
Kirják Árpád a Delelő-csárda he ly i sé -
gében ma e s l e halvaQSorát rendez, egy 
idejűleg kjtunö bárány paprikás is kap-
ható nálla, a legkiválóbb csongrádi 
sillerről is gondolkozott. 

K l a * I é lií¿1%. 
A néh. Borbély Jánosné féle, Far-

kas Mihály u. (>. sz. ház eladó. Krle-
kezni lehel Futó Zoltán lelkésszel. 

( J r i - H K a h ó í í x l o l 
Kossuth utca 32 sz. dr. Mateffy polgármester ur háza 

Van szerencsém Szentes és Vidéke I. 
közönsége b. tudomására hozni, hogy szabó 
üzletem újból megnyitottam és mini szabász 
hal hómipot töltöttéin a budapesti szabó 
iparosok hitel és termelő szövetkezeténél és 
az itl szerzett tanulmanyaim lölylnn abban 
a helyzetben vagyok, hogy ;i legkényesebb 
igényeket is képes vagyok kielégíteni és ;i 
legszabálylalauabb lesíekre is a legújabb 
modern szahászati remiszer szeriül kilög;is-
talan ruha darabokéi tudok előallikmí. 

Magamai ;i volt megrendelőimnek jó-
indulatába ajálva vagyok kiváló tisztelettel 

Papp Ferenc 
uri-szabó az orsz. szabászegyesulef tag ja. I I 

Egy ügyes liut tanoncul azonnal felveszek. 

n Valódi brünni szövetek" 

i M t Harzi kanári tenyézde 
S Z E N T E S E N . 

i M i ^ r W l l l f t T í i l l o i l 
a piac legforgalmasabb és legszebb he-
lyén 1 szép nagy üzlethelyiség ,X remek 
nagy kirakattal és kézi raktárral, amely 
rőfös üzlethelyiségnek esetleg vas-
kereskedésnek bulor raktárnak vagy 
confecuiós üzletnek igen alkalmas neon-
nal kiad«'), evi haszonbér 250 IV|. 
Ugyanott e y modern szép teljes rőlós 
berendezés is igen olcsón eladó. 
Bővebb felvilágosítási nvujl Szabó 
Géza Csongrádról. K) 10 

Arany és díszoklevéllel kitüntetett Ilim 
és nőstény kanári madarak, melyek 
nappal, valamint lámpa fénynél kitű-

nően énekelnek. 
Ilarzi madaraim meg tekintésére az 
érdeklődők s/ives ügyeimét felhívom. 

Jutányos árakban kaphatók! 
Tisztelettel s 

C S I Z H f l b l f l I H R E 

Bocskai u 13. (Ezelőt t Bet lehem utca.) 1 

B i l i a r i t ú r ó 
minden heti piacon a ferter 
s a p K á s n a i kapható kilónként 

4 8 fillérért. 9 




