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E l ő f i z e t é s i á r a k : 
H e l y b e n : 

fcgész évre 10 kor., fél évre 
5 kor., negyed évre 2 k. 50 f. 

V idéken : 
fcgész évre 12 kor., fél évre 
6 kor., negyed évre 3 kor. 

Egyes szám ára 10 fillér. 

Szerkesztőség és k l a d é k l u t i l 
Vajda B. Utóda könyvnyom-
dája Szentes, Kossuth- té . 

egyes példányok kaphatói 
Lapunk könyvnyomdájá t , n 

valamint lapkihordóink.i « 
kiknél lapunk előf izetésre is 

megrendelhető . 

Megjelenik lietenkint k é t s z e r : Telefon szám: Felelős szerkesztő: Telefon szám: Hirdetések árát , 
c s ü t ö r t ö k ö n é s v a s á r n a p , 

a kora reggeli órákban. 
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lünk méret szerint a legjutányosabban számit . 

Kisiparosok szövetkezése. 
Egyesülésben van az e rő ! 

Bármennyire titkolnák is, való tény, 
jbogy a mai szociális viszonyok egy tár-
sadalmi osztállyal sem bánnak el oly ke-
gyetlenül, mint a kisiparosokkal. Sem az 
állam, sem a társadalom, sem maguk a 
kisiparosok nem gondolkodnak elég ko-
molyan és határozot tan a magyar fajnak 
megmentésén, mely a múltban dicsőségünk 
és büszkeségünk, a jelenben már szánal-
munk tárgya lett. A kisiparosok pusztulá-
sát, mint mindent ez orszagban a n;igy 
jelszavak okozták. Alikor néhány elkese-
redett és nagyralörö euiber lát (a a külföld 
óriási gazdagságát, melyet az ipar szerzeit, 
irni és szónokolni kezdett a magyar gyári 
ipar, nagyipar, szabadipar stb. melleit, nem 
gondolta meg, hogy a mi sajá tságos vi-
szonyaink mellett a szabadipar és nagy-
ipar áldozatul követel egy erös, hazájához 
Utolsó csép véréig hűséges néposztály!, a 
magyar kisiparosok százezreit. 

A magára hagyott kisiparnak az okozza 
enyészetét, hogy nem lud versenyezni a 
nagyipar terményeivel, inert anyagi bol-
dogulás iak legelső eszközét, a tisztességes 
hitelt megvonták tőle. S ez a hiteluiegvo-
nás folyton és folyton nagyobb méreteket 
öli. Napja inkban pedig, mikor az u j vég-
rehajtási törvény már élőibe lép, mikor az 
országos betegápolási adó mind nehezeb-

ben nyomja a kisiparosok vállát, mikor a 
kerületi betegsegélyező pénztárak súlyos 
befizetéseit már csak keserves panaszok 
között tudja teljesíteni a kisiparos s mi-
dőn végül minden megdrágult, egy kisipari 
műhely fentartásában, de leginkább a fel-
dolgozásra szükségelt nyers anyag, manap-
ság a kisiparos nem jut hitelhez, becsuk-
ha t ja műhelyét s pipázgatva (ha ugyan 
van dohánya!) kesereghet az idők mostoha 
sorsa fölött. 

Csakhogy kesergéssel még soha sem-
mire sem mentünk. Régi mondás, hogy 
mindenki megérdemli azt a sorsol, amibe 
van. Élhetetlenség és nem lörődömség nem 
szülhet mást, mint nyomorúságot. S itt 
nem egyesek törekvéseiről van szó. A 
pusztulás az egész kisipari nrigával ránt ja , 
tehát az egész kisiparos osztálynak lábára 
kell állnia és szövetkeznie. 

Mily hatalmas, erőteljes, megingatha-
tatlan személyi és áruhitel szövetkezetet 
tudnának a szentesi kisiparosok létrehozni, 
ha egységes volna akaratuk és volna tü-
relmük hozzá. Kisiparos ina nálánk nem 
remélhet, de* neui «tnphat más helyről 
segítséget, jó és olcsó mühelyanyagot, mint 
a saját szövetkezetüktől. Keli kell állítani 
városunkban minden kisipari ágnak a 
maga szakipari szövetkezetél I 

Az egész országban megmozdultak a 
kisiparosok s már majdnem minden vá-
rosban van egy szakipari szövetkezet, tnely 
tagjainak lengődését, pusztulását egy csa-
pásra megszüntette. Egyik-másik szakipari 
szövetkezet annyira föllendült, hogy tag-
jainak nemc ak személy és áruhitelt tud 

nyújtani , de virágzó gépműhelyeket, á ru -
csarnokokat nyí lhat lak, melyekben az ipa-
ros dolgozhat és értékesítheti tisztességes 
áron keze munká já t . 

Szentesen nem nagyon régen a csiz-
madia iparosoknak voll is börbeszerzési 
szövetkezete, a hol a szövetkezeti tagok 
olcsó, előnyös árért ju tha t tak jóminőségd 
anyaghóz. A szövetkezel azonban felosz-
lott. Hogy miért ? — nem tudjuk. A pénz 
azonban meg van, amelyből ú j ra fel le-
helne állítani a szövelkezetet. Kitartó 
munkássággal oda lehetne fejleszteni ezt 
a szövelkezetet, hogy a tagok nemcsak 
olcsón ju tha tnak feldolgozandó anyaghoz 
de a készmunkára a megszorult tag még 
előnyös ideiglenes kölcsönhöz is ju tha tna . 

Hasonlóképpen kellene szövetkezniük 
a többi iparosoknak is. Igaz, hogy a szö-
vetkezet megalakítása nehézségekkel j á r 
de kitartó buzgalommal a nehézséget ha-
maroían le lehet küzdeni és a küzdés 
ára a helybeli kisiparosok boldogulása lesz. 

KROfllkAS JEGYZETEK. 
Ö méltósága Szeged sz. kir. varos és 

Csongrád vármegye főispánja dr. Koleuiea 
Béla haza érkezett külföldi tanulmány út já-
ról és hétfőn már szerencsénk lesz Szente-
sen üdvözölhetni. 

Őméltósága hazaérkezése bizonyára nagy 
befolyással lesz varosunk jövő fejlődésére. 
Az a sok szép és nagy dolog, amit Parisban 
és Londonban tapasztalt föltétlenül i rany-
mutatóul fog szolgálni a jövőben a főispán 
ni előtt. Legközelebb ha majd egy főispán 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

Foszlányok az élet komédiáiból. 
Doktor Diogenes. 

A ruhája rongyos voll. Mert nem birta 
megcsináltatni. A szakadozott fakó kabát 
zsebében — iszonyú púpot csinalva meg-
húzódott a t. ügy védi oklevél. 

Egy fiatal lélek álma. Egy élet reménysége. 
Egy zseni életcéljának megvalósulása. Álmat-
lanul, hideg szobában álviraszlott órák ke-
servesen szerzett gyümölcse. 

ís mit kapott cseréhe mindazokért '! 
Egy nevet, egy gnnyt. Amelyet visel 

egész életén keresztül. Amelytől nem szaba-
dítja meg senki. 

Doktor Doigeneszes. 
* 

A csípős téli s/él fékevesztetten száguld 
végig az IIleán. A villanyos csengetése, a 
kocsik robogása belevesz a lörlető elem 
üvöltésébe. Egy mellékutca erös deréks/öge-
lésénél pár pillanatra megáll. Aztán felka-
varva a s/. lliugoző hópelyheket, bömbölve, 
sikongva csa l ja a járókelők szeme kö/é. 

A siető, céllal hiró embertömegből ki-
válik egy alak Tétova léptekkel poroszkai 
előre. Néha-néha megcsúszik a S ÍKOS járdán 

Eajdalmas s/emekkcl néz az ablakok-
ból kiszűrődő fénysugárra. Ahol — vidám 
tűz paltogasa mellett — valaki otthon van a 
családi körben. Vagy ahol várnak valakit 
gyöngéd szeretettel. Ahol elfeledtetik vala-
kivel a nap fáradalmait. Es reá nem vár 
senki. Zsebében nincs egy tiillér. Nem tudju 
fejéi lehajtani. Ó, aki itt hordozza a/t az és/-
s/.el megszerzett pergamentct, aki gyermek-
koratói kezdve hallotta mindig »Ember, de-
rék ember lesz belőlled !» 

Lassan vánszorgott tovább. 
Végig a Kossuth Lajos utcán. Céltalanul 

előre. 
Fényesen kivilágított szállóhoz ért. 

nagyteremben valami hallgató ma-
gyar nótát játszott a cigány. 

Fakó arcát odatapasztotla egv ablaktáb-
lára. Nézte a szoba melegében, gazégők fénye 
mellett forrongó képet. 

Nézte sokáig. Nagyon sokáig. 
f res lelt lassan az utca Mind ritkábban 

és ritkábban s/ólt a villanyos éles csengő 
hangja Mind többel és többéi hallott kiszrt-
rődni a/ étterem zsivajából. 

Mintha a/ asztalfőn embert ismert volna 
Hasonlított egy régi kollegájához. De még 
sem' Nem lehel az! Hiszen az he voll zárva 
SikkasMolt. Évekktd ezelőll. 

Céltalanul nézte tovább a képet. 
Egyszerre csak felállt egy ur. Egy fehér 

szakállú öreg. Kezébe vette a habzó pezsgős 
poharat. És Vlkezdett szólni : 

— I r a m , u ram! Nagyságos Burthay 
János uram . . . 

Az utcán lézengő ember megtántorodott. 
<) az ! 
Valami fajdaluias mosoly vonult végig 

a/ ajkán. Amit talán sirasuak is lehetett 
venni. 

Lassan botorkált tovább. 
Látod, az nagyságos ur. Hanketett 

adnak a tiszteletére. Felkoszóntik. Te pedig 
éhen fogsz halni. Te ! Aki nem bantottad 
soha a másét 

Hanem ő nagysagos ur. A sikkasztó. 
Aki a ruháján hordozza a börtön dohos le-
helelél. 

Felért a lanchidra. 
Körülnézett. 
— Mennyi fény! Mennyi pompa! 
Az emberi elme szédületes találmányai. 

Világcsodái közé tartozó építmények. Élette-
len mesterművek, élő teremtmények. 

Hanem hol van az ember? 
Széles karikákat rajzol a Dunának uszó 

jégtáblákkal behintett tűkre . . . 
Valami sötét alak úszik lassan lefelé a 

vízen . . . 
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memorandum jön a polgármesterhez, hibban 
a párisi és londoni példák lösznek a varos 
fejlesztésére idézve. 

Már j ó ! 
* 

Már j ó ! 
A rakoncátlan vén javithatlan börtön 

tőtelék megkapta már a sajlópöri. Két rend-
belit pedig. A menyecske pénzét kifogásolja 
az »Alföldi Ellenzék*, meg a liliom arc-
krémet. 

Ezeket nem szereti a doktor ur. Azt 
irta róla a »Szentesi Lap*, hogy a jöve-
delmező apró üzleteket szeretik, ami például 
a Fekete-Spitzer elleni támadás volt . . . az 
nem fáj. Az szerinte nem vág a becsü-
letbe. 

Már jó ! | 
* 

A „Csongrádinegyei Gazdasági Egyesü-
let* hivatalos közlönye egyetlen szóval sem 
ad liirt arról, hogy kik is lellek győztesei a 
suba alatt rendezett jószágdija/asnak. Pedig 
azt hiszem ez már csak kötelessége volna 
annak a hivatalos lapnak. 

Vagy talán még a hivatalos lap is bele 
pirulna a sok koma meg sógor névjegyzé-
kének közlésébe. Nem lehetetlen. 

De mindenesetre ez még jobb! 
Barázda, 

IJJDOASAliOk. 
Hit. 

Nyűgbe vert az élet, a gond 
mint bilincs szorítja lelkem 

Ám megszoktam mar idővel 
annyira, hogy lel nem veszem. 

Nem laj, pedig én hordom el 
mit sokszor az ég ram bocsát 

Megadással viselem el 
éltemmel a terhes igát. 

Mikor lelkem mar ingadoz, 
s bizalmam is fogyni érzem 

A napnak röpke percen ál 
vigaszt csak a hit nyújt nékem. 

Lelkem betölti, elkísér 
göröngyös földi utamon 

S világit majd örök fénnyel 
holtom utan a síromon. 

Zalotai. 

Kinevezés. A vallás és közoktatás-
ügyi miniszter Papp Imre állami néptanítót, 
a ki eddig a tőkei iskolánál működött, a 
szentesi államosított tanyai iskolák igazga-
tójává nevezte ki. 

- Jövő évi költségvetés. A számvevő-
ség állal egybeállított jövő évi költségvetési 
már a városi tanács is letárgyalta. A tanács 
javaslala szerint a bevétel, 317.1*81 kor. ti I lil. 
a kiadás 017.101 kor. 02 fillérben iranyozta-
tott elő. E szerint a kiadás 270.010 K. :10 fil-
lérrel több a bevételnél. Ez a kiadási többlet 
88*/.-os községi adóval fedezhető. A folyó 
évben a községi adó 8(i4. volt. A tanács j a -
vaslatát a pénzügyi és háztartási szakosztály 
is letárgyalja s a költségvetés csak ezután 
kerül a közgyűlés elé. 

— A város u j jövedelme. Az anya-
könyvi kivonatok kiá'lilásáérl járó dijak, 
melyek eddig az anyakönyvvezetők mellék 

jövedelmét képezték, szeptember első nap-
jától kezdve a* közpénztar javara esnek. A 
varos jövedelme tehát megint szaporodik, 
ha nem is nagy összeggel, mert e címen 
évente aligha jut 50 koronával nagyobb ösz-
szeg a közpénztárnak. 

Vasárnapi munkaszüneti törvényja-
vaslat. A vasárnapi munkaszüneti törvény 
módosítására vonatkozó előadási javaslatot 
a városi tanács is megkapta tanulmányozás 
és javaslattétel végett. A városi tanácsnak a 
törvénytervezetre vonatkozó észrevételeit 
szeptember 10-ig kell az alispáni hivatalhoz 
felterjeszteni. 

— Menházi élelmezés. A menházi la-
kókat évek óta Dunaháti M. Ferencné szü-
letelt Pászti Juliánná élelmezi. A városi la-
nács azonban a napokban az élelmezőnek 
felmondott és uj pályázatot hirdetett az élel-
mezés ellátására. A városi tanács több pá-
lyázó közül Fazekas Antalnél bizla meg a 
menházi szegények élelmezésével. Fazekasné 
minden szegény után naponként 10 fillér 
élelmezési dijat kap ' a várostól. 

— Visszaélések a mázsaháznál. Szám-
talan panaszt hallottunk mostanában a má-
zsaháznál nap-nap után történő visszaélések-
ről, melyek mindig az eladó rovására esnek. 
Különösen élő sertések eladásánál, illetve mé-
résénél folyik nagy garazdaság a panaszosok 
szerint. Ugy latszik, hogy a mazsakezelő is 
egy követ fuj a kupecekkel. Legutóbb divatba 
jött, hogy amikor súlyra eladott sertést a vá-
rosi mázsánál az eladó megakarja méretni, 
a mázsáló helyiségei annyira ellepik a kupe-
cek, hogy oda az eladó alig tud bejutni. Itt 
a kupecek mérés előtt annyira erőszakoskod-
nak, hogy a tulajdonos kénytelen sertését, 
kerek összegben eladni, mert a mázsakezelő 
a méréssel nem siet, bevárja a a inig a ku-
pecek céll érnek. Természetes, hogy kerek 
összeg mellett való eladásnál a sertés tu-
lajdonos mindig érzékenyen karosul. 
1 la valaki ragaszkodik a sitly szerinti ela-
dáshoz és a serélés méréséhez, akkor a ku-
pecek közöl arra is akad l - 5 tanú, hogy a 
tulajdonos a serlé-él már kerek összegben 
eladta. Így aztán az eladó nem lehet mást, 
minthogy akarva nem akarva niegelégs/ik a 
jóval kisebb eladasi arral. Hasztalan megy 
a rendőrfőkapitányhoz panaszt tenni. A fő-
kapitány ehitasilja. Ideje lenne, ha a polgár-
mester eltiltaná, hogy mázsaláskor a ma/sa-
házban az eladón, vevőn és a ma/sakezelőn 
kívül bárki is jelen legyen. 

— Árpád ünnep. A honalapító Árpád 
vezér emlékére folyó év Szeptember G-ikán 
Pusztaszeren ismét nagy szabású hazafias ün-
nepélyt rendez a Pusztaszeri Árpád-egye-
sület«. Az ünnepélyen nemcsak a megyéből, 
hanem az egész országból számosan lesznek 
jelen. Az ünnepély programját, valamint 
egyéb tudnivalókat közölni fogjuk. 

Beteg alszámvevő. Herényi Antal vá-
rosi alszámvevő hónapok óla gégebajban 
szenved. Orvosi vélemény szerint csak olv 
helyiségbe í dolgozhatik, ahol nem dohányoz-
nak. Ámde neki olyan hivatalos helyiségben 
kell tartózkodni, a hol két dohányzó hivatal-
nok végzi a munkát. Az egyik .arsa Papp 
László főszámvevő, a másik Sima László 
könyvelő, a kik munkaközbeu sem nélkü-
lözhetik a dohányzási. Nincs lehal más mód, 
minthogy Herényi Antal olyan helyiséget kap-
jon, ahol nincs dohányfüst, amely az ő gége 
bajának ártson. Vajjou lehet-e a városnál jelen-

leg ilyen helyiséget kapni. ' Ha másért nem. 
de már azért is mielőbb felkeli építeni a vá-
roshazát, hogy Berényi alszámvevő füstmen-
tes hivatalos helyiségben tölthesse uz idő*. 
Nincs igazunk?! 

Ellopott kataszteri jelzökarók. A ka-
taszteri mérnökök panaszkodnak, hogy a 
külhatárban sok faradlsaggal és nagvkollség-
gel felállított jelző karókat ismeretlen tette-
sek ellopják. A rendőrség megindította a 
nyomozást a tettesek kipuhatolása iránt. 

Ásatások a külhatárban. A mull 
alkalomniulcmlitctiük{már, hogy CsaJlány (tá-
bor múzeum igazgató és Lakos József ál-
lami tanitó a határ északi részén őskoH ása-
tásokat végez. Most értesülünk, hogy a ré-
gészek gárdája egy uj taggal szaporodott, 
u. i. Kúti Ferenc ref. tanitó, aki most vé-
gezte a régészeti kurzus első részéi Kolozs-
váron, a Kökény-zugban 5) népvándorláskori 
sirt larl lel. hennök igen szép csatokat, gyön-
gyöket, fibulát és egy pár tülbevalőt (bronz) 
talált. 

— Hivatal átvétel. Kardos Ármin vá-
rosi in. kir. allalorvos, a kit (iyomaról he-
lyeztek at Szentesre, ma foglalja el hivatalát 
Siiaonsits Dezső állatorvos pedig már (iyo-
niára elköltözött. 

— A szegényekért. Tury Mihály több 
árvédelmi karót lopott el az armentesitó 
társulat mindszent bahockai szakaszáról. 
A társulatnak, hogy bunlelés ne kapjon, 8 
koronát lizelett az ellopott karók árába Ezt 
a 8 koronái az armcnlcsilő társulat a Szen-
tes városi szegények javára adományozta 

Nyulvacsora. Holnap hétfőn este 
Kenyeres Italáét kiseri vendeglőjebeii nyul-
vacsora lesz. Egy teríték ara személyenként 
1 korona. 

— Meglopott szeunomár. i'uszktt Pal 
derekegvhazoldali szélmalmaim! e ho 1.» lö-ig 
ismeretlen tettes egy zsak árpát ellopott. A 
karos csak mosl teli jelentést a lopásról es 
igy a rendőrség aligha tudja a lopott arpat 
megkeríteni. 

Erőszakos ciganylegéuy. Szilágyi 
Lajosué született Komjali .Maria lakasara a 
minap hehaloit Nóiari Mihály nevű cigany-
legény. Az ajtói betörte, majd Komjati Má-
nál szóval sói tettleg is bautaluia/lá. Az erő-
szakos ember ellen a rendőrség megindította 
a bűnvádi eljárást. 

Megszűnt jöszágbetegség. Derekegyliáza 
községben a sertés orhánc niegs/únt, ennél-
fogva az illetékes hatosag a zárlatot felol-
dotta. 

Utcai verekedés. Pataki Sándor és 
Kormos Sándor kurcaparli utcai lakosok 
tegnap nagy verekedést csaptak a/ utcán 
Különösen Pataki hetvenkedett; bottal, kés-
sel felfegyverkezve azt állította, hogy Kor-
mos >andorl megöli A rendőrség Patakitól 
a kési. botol elvelte es a kihagasi eljárást 
megindította. 

A nayyliataimij h. főkapitány. 
Pofozkodik a hivatalban. 

A piiiiközMli királyság vígr? 
Ismeretes, hogy Ur. Kelemen Béla lőis-

páu Ur Uervzegh József vármegyei közigaz-
gatási gyakornokot bizla meg a repdőrfőka-
pi lámi leendők ideiglenes ellátásával. Eddig 
rendben is lenne a dolog, mert a beteg 

| | i | v a s á r o n | i 1«ríja Höailáftál JJ« 
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3. oldal 

Arudy Kálmán főkapitány helyett munkaerőt 
kellett adni a rendőrséghez. 

Dr. Herczegh Józsefet nagyon elbizako-
dottá tette ez a megbízatás. Azt hitte, hogy 
ezentúl korlátlanul uralkodhatik mindenki 
fölött. Gőgös lett. A fejébe ment a tej. Olyan-
nak érezte magát, mint egy felfúlt marhahó-
lyag, a melyik ha üt, nagyon puffan. 

Hivatali működését különben azzal 
kezdte, hogy a tanácshoz intézett beadvá-
nyában a földporáig leminősítette a rendőri 
tisztviselőket. Az neki nem fáj, hogy alap-
talánul vádolta meg az alkapitányt, rendőrhad-
nagyot és a többi rendőr tisztviselőket. Azl hitte 
büntetlenül vádolhatta őket erkölcstelenség-
gel, tudatlansággal, kötelességmulasztással, 
sivárlelkűséggel és más egyebekkel. 

A minden jogos alap nélkül megtáma-
dott rendőrtisztvisclők vizsgálatot kérlek ina-
suk ellen. A vizsgála1 bizonyára rehabili-
tálja őket s akkor a vádaskodó h. főkapi-
tányra meleg napok következnek. 

A megbántott rendőrtisztviselőkért több 
szavunk nincs. Annál inkább foglalkoznunk 
kell azonban Dr. Herczegh József h. főka-
pitány legutóbbi brutális cselekedetével. A 
h. főkapitány ugyanis csupa pölfeszkedésből 
hivatalos helyiségében egy tisztességes, be-
csületes kisbirtokos embert minden ok nél-
kül arcúi átüti. 

Az eset a következő 
Török Sándor Dózsa köz ."> szám alatti 

föld mívest «i-dden délután valami kisebb 
kihágásért magához cilálta l)r. Herczegh Jó-
zsef h. főkapitány. Török Sándor ámbár tisz-
tességesen, illedelmesen viselkedett a hiva-
talban, annak dacára Dr. Herczegh őt arcul 
ütötte. A megbántott ember még a pofon 
után is higgadt maradt, ámbár teljes joggal 
mázolhatta volna a falhoz a hetvenkedő fő-
kapitányt, ert jénél fogva is képes lelt volna 
a rajta esett szégyent ily módon megtorolni. 

De ezt nem telte. Illedelmesen otthagyta 
a főkapitányi hivatalt. 

Tisztelettel kérdezzük ugy Dr. Kelemen 
Béla lulspaii, mint Dr. Cicátricis Lajos alis-
pántól, hogy Herczegh József ezen brutális 
tette után lovábbra is uieglartliató-e a he-
lyettes főkapitányi állásban ' 

Hiszen még egy rablógyilkost sem sza-
bad bántalmazni, annálkevésbé lehet meg-
ütni egy tisztességes becsületes embert. 

Emlékezzünk csak ' Néhány évvel eze-
lőtt Jobban József rendőrhadnagy egy bűn-
c s e l e k m é n n y e l gyanúsított cigányt, a ki a hi-
vatalában illetlenül viselkedett, ütött meg. 

Mi lelt a következménye? 
Jobban rendőrhadnagyot nyomban fel-

függesztették állásától. Nemcsak a fegyelmi 
eljárást, hanem hivatalos hatalommal való 
visszaélés miatt a büntető eljárást is megin-
dították ellene. Másfél évig húzódott az ügy 
melynek eredménye az lett, hogy Jobban 
Józsefet a büntető törvényszék 400 kor. a 
fegyelmi hatóság pedig '2110 kor. pénzbünte-
téssel sújtotta. 

Hetnéljük, hogy a főispán, illetve az 
alispán Dr. Herczeghgel szemben sem lesz 
elnéző, hanem nyomban megíndilja a fe-
gyelmi eljárási. Minthogy pedig brutális, ve-
rekedő ember egy pillanatra sem maradhat 
tovább a hivatalban, hisszök, Hogy al-
ispán \h\ He rezeghet azonnal eltávolítja a fő-
kapitányi hivatalból, A pűnköz.sdí királyság-
nak tehát hamarosan vége lesz. 

Iskolai érlesilések. 
A szentesi iparos tanonciskolába az 

19089. tanévi beiratások f. évi jwepl. 1 9 
napjain, - mindenkor d. u. "> 7-ig esz-
közöltetnek, az igazgató I k. Tóth József u. 
29 sz. a. házánál. 

Beiratkozni ko|eles minden iparos és 
kereskedő tanonc, akár van szerződve, akar 
nincs. A be nem iratkozotlak s/ept. l .Wn 
az l-ső fokú iparhatóságnál lesznek beje-
lentve. 

A Ill-ik osztályt végzett tanoncok nem 
kötelesek beiratkozni. 

A rendes tanítás szept. 10-én kezdődik. 
Szentes, 1908. aug. 21. 

Körtvélyesy Sándor 

Iskolai könyvek félárban, szépen 
kijavítva, újonnan kötve Untermüller Krnő 
könyvkereskedőnél kaphatók. Ne vásároljon 
addig sehol könyveket, tnig rntermüller ár-
jegyzékét át nem nézte! Bajz füzet és Író-
szerei versenyen felül állanak, minőség és ár 
tekintetében Minden vásárló értékes és hasz-
nos ajándékban részesül. Untermüller 
könvvkereskedése a régi helyén, a Petőfi 
szállóban van. Tessék e cégre ügyelni, mivel 
más papiros bolt is van a Petőfi-szálló 
épületében. 

A helybeli áll. főgynasíumban a tanulók 
felvétele az 1908-9 tanévre f. é. szept. hó 1, 
2 és 3-án d. e. 8 12-ig az igazgatói irodában 
történik. 

A felvétel fellételei a következők : 
a./ Az első oszlálvba cs:ik i 9 évet be-

töltölt tanulók vétetnek fel ; 12 évesnél idő-
se!)!) tii'i felvételéről a tanári U itület határoz. 

b.J Az első osztályba beiratkozó tanuló 
tartozik szülői vagy azok uu .»bízottjai kisére-
lében megjelenni s az elemi iskola negyedik 
osztálvának sikeres elvégzéséről szóló iskolai 
továbbá születési és újra oltási bizonyítványt 
felmutatni. K bizonyítványok bármelyikének 
hiányában a felvétel csak ideiglenes * a hi-
ány 8 nap alatt pótlandó. 

c.l A felsőbb osztály ha való felvételhez 
megkívántatik, hogy az illelő tanuló az előbbi 
osztályt sikerrel végezte s azt bizonyitvány-
nyal igazolja. 

d.l Minden iijjonnan belépő anuló, ki 
az előző tanévet más intézetben végezte tal-
lózik az iskolai bizonyítványon kívül a szü-
letési bizonyítványt és az előző évről szóló 
iskolai Értesítői* is felmutatni. 

A felvételkor fizetendő dijak felvételi 
<hi s k, ifjúsági könyvtári díj, értesítői díj, 
énekdíj s tanúim, kirándulási dij címén 1 — 1 
korona, összesen 12 korona. A tandíj 1)0 ko-
rona, mely negvedévi részletekben is fizethető. 

Minthogy "az 188.1 évi \ \ \ . l. c. értel-
mében egv-egv osztályba csak t>0 tanuló ve-
hető lel s a helybeliek a felvételnél előnyben 
részesülnek, az igazgatóság figyelmezteti a 
helybeli szülőket, hogy az t osztályba be-
int mit/ liaik.it már szept. első napjait hozzák 
el, mert a következő két napon jelentkező 
tanulók a jelentkezés sorrendjében fognak 
felvétetni, akar helybeliek, akar vidé-
kiek azok. 

A javító vizsgálatok aug 31-én d. e., az 
írásbeli magán vizsgálatok aug. 29 és 30-án 
egész nap, a szóbeli magánvizsgák aug. 31-én 
d. u. a polgári iskolából átlépő tanulók fel-
vételi vizsgája szept. 1 és 2-an d. u. A vizs-
galatok d. e. S és d. u 2 órakor kezdődnek. 

Az iskolai év ünnepélyes megnyitása 
szept 4-én tl.e - U órakor lesz, melyen a szü-
lőket is szívesen látja 

Szentes 1908. aug. 21». 
a gyninas. igazgatóság. 

Szentes polg. I. iskolájában a beiratások 
az 1908 9 isk. évre szent. I. 2. 3. l-én dél-
előtt 8 12. délután 3 - . » óráig történnek a 
polg. I, ísk. igazgatói irodájában. 

A p«»lg. I. isk. I. osztályába szabálysze-
rűen csak olv növendék léphet be, a ki éle-
lének legalább 9. évét belöllölte és az elemi 
isk IV. oszlalvaról szóló bizonizlvánva van. 

A polg. I* ísk II. illetve III,* oszlá-
lyába felvehető az oly növendék, ki az. elemi 
isk. V., illetőleg VI. osztályát jó sikerrel 
elvégezte s aki a II osztályba akar felvétetni, 
az a németnyelv, mértan és természetrajznak 
az I. osztály számára előirt tananyagából, 
aki a III. oszlálvba akar jelvétetni, az a né-
metnyelv, mértan, világtörténet és földrajz-
nak a II osztály számára előirt tananyagá-
ból a kiilömhözeli vizsgát sikerrel leleszi. A 
külömhözeti vizsga dija targvankint 4 4 
korona. 

Egyik polg I. iskolából a másikba át-
lépni kívánó növendék bizonyítványa alapján 
v e h e t ő le l . 

A rendes tanítás szept. ."»-én kezdődik. 
A javítóvizsgák aii . 31-én délelőt 8, a 

külömhözeti vizsgák szepl. l-én délután 3. 
órakor fognak megtartatni. Javítóvizsga díj-
mentes. 

A felvételre jelentkezőknek szüleik, 
gyámjuk vagy azok megbizolluinak kíséreté-
ben kell megjelenni és magukkal kell lioz-

niok a keresztlevelet, iijraoltási bizonyítványt 
és az előző évben nyert iskolai bizonyítványt. 

Tandíj egész évre 20 korona, mely két 
részben fizetendő u. m.: a beh atáskor és 
február l-én. Behatási dij. 1 K. könyvtár il-
leték 1 K. az orsz. tanítói nyugdijalapra 30 
fillér fizetendő. E dijakat minden növendék 
befizeti. 

Tandíj elengedésre vonatkozólag isk. 

elengedésében részesülhetnek : 1. Tanítással 
foglalkozók gyermekei, ha általános jó osz-
tályzatuk van. 2, Tisztviselők gyermekei, ha 
vagyonnal nem bírnak s fizetésük 1200 
koronánál nem több általános jó osztályzat 
mellett. 3. Minden más foglalkozással 
bírók gyermekeit beigazolt vagyontalanság 
esetében, ha általános osztályzatuk jó. 4. 
Első oszlályosn övendékek az első félévben 
nem részesülnek tandijelengedésben. 

A tandíjmentességet kérő folyamodvá-
nyok — felszerelve szegénységi és iskolai 
bizonyítvánnyal — az iskolaszékhez címezve 
a polg, isk igazgatónál legkésőbb szept. 15-ig 
nyújtandók be; később beadott, vagy hiá-
nyosan felszerelt folyamodványok nem vé-
tetnek figyelembe. 

A francia nvelv — mind rendkívüli 
tárgy külön díjazás" mellett taníttatik az arra 
vállalkozóknak; félévi tandíj 5 K, — tan-

fizetik 
kívül 

díjmentesek ennek felét 
Magánvizsga dija az évi 

helybelieknek 12 K , vidékieknek 
Szentes, 1908 aug 

tandíjon 
ek 44 K. 

Papp Lajosné, 
polg. isk. igazgató. 

M e g h í v ó . 
Minthogy a betegsegélyezési törvény 

allal a munkaadókra ujabban oly nagy teher 
rovatott, liogv az szinle elviselhetetlen; en-
nélfogva a munkaadók országos szövetsége 
elhatározta, hogy országszerte 

nagygyűlések tar tassanak, 
melyeken az iparos és kereskedő munka-
adók sérelmeiket elpanaszolhassák és állás-
foglalásukat kifejezésre juttathassák. 

Éhez Képest szövetségünk VJ08. szep-
tember .'1-án d. u. 5 órakor az ipartestület 
nagytermében ilyen nagygyűlést tart, melyre 
a z o s s z . e s iparos és kereskedő munkaadókat, 
valamint ez u-v iránt érdeklődőket is tisz-
telettel meghívja és föltétlen megjelenésre keri 

Az tpito Iparosok Szovetsege 
T á r g y : 

liatarozati javaslat előterjesztése. 

115 ¿4 1908 
Hirdetmény. 

Értesítem a közönséget liogv az 1908-
1909 iskolai évre a szentesi református elemi 
tiu és leány iskolákban a beiratkozások 
szeptember l-lől .'» napjain, a lóm kath. is-
kolákban szeptember 1-től 3 napjain fognak 

| megtartatni. A rendes tanilas pedig a refor-
mátus és a róni. kath. isk ólakban szepteni-

I her 7-én az ágostai hitvallású evangélikus 
I iskolákban pedig szeptember 4-én veszi kez-
' delét. 

Az 1808-ik évi :i8-ik t c. 1 és 5 $-ai 
él leimében minden szülő, gyám és gazda a 

' gondozása alatt levő gyermekeket hatodik 
életévük betöltésétől a tizenkettedik életévük 
betöltéséig a mindennapi, tizenharmadik élet-
evüktől a tizenöt év betöltéséig pedig ismétlő 
iskolába telj.íratni s olt taníttatni tartoznak. 

A folyó év szeplemherchen tehát min-
den gyermek ki ez év szeptember -ig ha-
todik eleiévét betölti, a mindennapi iskolába 
jarasra köteles, kötelezettsége tart azon év 
végéig, amely évnek folyamai! a gyermek 
betölti tizenkettedik éleiével 

Ismétlő iskolába jarasra köteles lesz az, 
aki ezen év szeptember hava l - ig tizenket-
tedik életévét betölti s az ismétlő iskolai 
kötelezettség tart azon év végéig, amely év 
folyamán ac illető betölti tizenötödik életévét 

j Szentesen 1908. évi augusztus hó 28-án. 

I MAGYAR. I), polgármester. 

Föhlclailáft. 
Kistőkén lévő Fodor-féle 52 hold szán-

tóföld, örök áron eladó, v bérbe adó. — Ér-
tekezni lehet Sarkadi N. Ferenccel III. t. 
183 sz. 



i . old il 
SZENTESI LAP 

Nyúl-paprikás. 
Holnap hétfőn este vendéglői üzletemben mezei 

NYÚL-VACSORÁT 
rendezek Egy terilék ára 1 korona. Kitűnő 

italokról gondoskodom. 
Szives pártfogást kér 

tisztelettel 

Kenyeres Rafael 
vendéglős. 

Eladó vendéglő. 
Közel a piactérhez egy jó forgalmú, csinos 
berendezésű, villanynyal felszerelt vendéglő 
házzal együtt eladó. Az épületben van két 
borozó helyiség, 4 szobás lakás, két pince, 
kuglizó, ártézi vízvezeték, megfelelő mel-

lékhelyiségek és külön baromfi udvar 
Cím a kiadóhivatalban. 

egy kitűnő karban lévő 
félig használt szecska-
vágó, vasesztergapad és 
gy konkolyozó. 

Érdeklődők fordulja-
lak az Istvánházi gőz-

malomba Kunszentmárton — Hetekints. 

Eladó 

Eiadó vagy kiadó föld. 
Varga Bemamin Lapistó 38 hold földje ta-
nyaépületekkel együtt jutányos áron eladó, 
avagy haszonbérbe, vagy felesmunkálatra 
kiadó, ugyanott cipészi mesterséghez való 
szerszámok, varrógépek és üveg kasznik 

jutányos áron eladók. 
Értekezhetni I. tized ;i08 sz. alatt. 

Eladó üzlet és ház! 
Tarnóczi Józsefné tulajdonát képező II-ík 
kerület Jókai utca 18 szám alatti fűszer üzlet 
és ház eladó. Értekezni lehet a tulajdonossal 

Bácz Zsigmond üzletében. 

S í m I i i m I o * JóKwefiiek 
A szentesi határban lévő 80 ho ld szántó 
földje 2 rész letben is örök áron eladó. 
Eset leg több évre haszonbérbe kiad«'» 
Értekezni lehet a tu lajdonossa l Kun-

szentmártoni lakásán. 2 9 -

H z>c 

E l á l l ó l i á z . 

Soós Józsefnek III. kerület 64 szánni | 
háza. mely korcsmának és bolt helyiségnek 
is alkalmas, kedvező fizetési fellélelek mel-
lett eladó. — Értekezni lehel a helvszinen 

s m f l a n b 
1 műszaki vállalkozó. 

S Z E N T E S = 
I. k. Báró MarucKer u. 1. sz. Nagy Ferenc ház 

Elvállal : villamostelep berendezé-
sékei, vezeték szereléseket, javítá-
sokat, csengő berendezéseket és 
javításokat: ártézi kutak fúrását, 
vízvezeték, fürdő szoba berende-
zéseket, vízvezeték javításokat, sze-
8 relésekel. 
A végzett munkálatok helyességé-
Ari, szakszerű elkészítéséért szavalol. 

• Jutányos olcsó arak-
V I L/ 

1 

Híelőtt 

szernél/-, jelzálog- v. építés 

1 4 ft I v s ö i i 
iránt intézkednék 

kérjen díjtalanul prospektust. 
M E L L E R L . E G Y E D 

BUDAPEST 
IX., Lónyai-utca 7. 
Telefon-lnterurban 

24 

Olcsó hízott marha hus. 
jpapriKásnak 44 kr. 

Nem növendék, ¡levesnek 48 k r 

Isütni való 52 kr. 
(hízott ürü) hus 40 kr. 

a nagyérdemű közönség szives párt-
fogasat kérve maradok 

Tisztelettel 

Bleier József 
mészáros. 

Mit lgynn 
hogy egészségünket megóvjuk, nnert csakis a természetes szénsavas 'ásványvíz 

erre a legbiztosabb óvószer 

M i n d e n k ü l f ö l d i t fölül 
mul h a z á n k ter 
m é s z e t e s s z é n s a -

vas vizek királya: 
a -Fonás 

Milleniumi nagy erem-
mel kitüntetve, kituno 
asztali, bor es gyugyviz 

a g y o m o r é g é s t 

rögtön m e g s z ü n t e t i , páratlan é t v á g y g e r j e s z t ő , hasznalata v a l ó d i á l d á s g y o m o r b a j o s o k n a k . 

Hint természetes szénsavdús ásványvíz,fóltetlenüi tiszta, kellemes és olcsó savanyúvíz; 
dús szénsavtartalmáfiál fogva nemcsak biztos óvszer fertőző elemek elien, hanem a 
benne foglalt gyógysóknál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb g j t o i i i o i ' - . I<*jk<*mo~ 

e * i i i i í i } NKOri i h c l r ^ c í i t ^ i » ^ ^ » flzért tehát 
Használjuk a mohai Ágnes-forrást, ha gyomor-, bél- es lég- Hasznaljuk a mohai Ágnes-torrast, ha étvágyhiány es emész-

csöhuruttól szabadulni akarunk. tésí zavarok allanak be. 
l)r. Kf't/y. Or Gebhunit. 

Hasznaljuk a mohai A g n e s - t o r r l l t . ha a v e s e b a j t gyógyitani akarjuk. ^ A K , , e s - f o r r a s t . ha m á j b a j o k t ó l es s á r g a -
l)r. Kövér. Dr. (¡foss. 

Máztartások számára másféllíteresnél valamivel nagyobb üvegekben minden kétes erteku mesterseges^n 
szénsavval telített víznél, sót a szódavíznél is olcsóbban adja, hogy az flgnes forrás vizet a legszegényebb 

ember is könnyen megszerezhesse. 

Kedvelt borvíz. Kapható minden füszerüzletben es elsőrangú vcndegloben. Kedvelt borvíz. 

O l Q S ó b b a szódavíznél! 

Főraktár: Eísler Lajos és ifj. Kovács Sándor uraknál. 




