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Ű r n a p j a u t á n . 
l s m é t láttunk nagyon szép parádét. 

'^SJTtóörgéBt, utcák feldiszitését, fedetlen 
főtöl) tolongó tömeget. A szószékbe oda-
vará^solta a római katholikus egyház a 
középkort, az utcákra a középkor szent 
rajongását. Egyszóval a katholikus igazság 

zás minden maradiság, minden szabad-
gondolat elnyomása ellen — hogy akkor 
szükség volt ilyen hangra s ma másképen 
áll a dolog. 

Nem áll másképen a dolog. Volt al-
kalmunk megfigyelni a pro< esszió alkal-
mával a tömegből egyesek szent őrületét, 
akik ha a tömegbe belevegyült véletlen 

— amint hirdetni szokták — fényes dia- egy-egy uj pogány s többre tartotta a 
dalt ült az ereinek hazugság felett. Lehet, 
hogy igazságuk van. Hiszen mindig az az 
igazság, amit azzal a tömegekkel elfő- j 
gadtatnak. 

Azonban állapítsunk meg csak va-
lamit. 

A katholikus egyháznak sok sok ün-
nepe van. De egyetlenegy sincs ugy más 
egyházak és felekezetek ellen és a társa-
dalom békéje ellen statuálva, mint ez. 
Nem idézem a Tridentinum idevonatkozó 
nyilatkozatát eredeti szövegében, de ma-
gyar fordításban így hangzik; az ünnep 
célja, hogy a katholikus egyház ellensé-
gei ily roppanl fénynek és az egyete-
mes egyház ily roppant örömének a 
láttára dühökben pukkadozzanak. 

Minden olyan szövetkezet, akár egy-
ház, akár más társaságok szövetkezése, 
amely felekezetek és a társadalom békéjé- 1 

nek ilyen célzatokkal, ilyen határozott ki-
jelentéssel szegődik a legveszedelmesebb 
ellenségévé: minden olyan szövetkezetnek 
szomorú sors az osztályrészé, mint káros 
és eihasznalt anyagot kiküszöböli a tár-
sad uiom egeszseges teste. 

Seinmifele egyház ilyen elvek melleit 
— akar nyíltan hirdetett, akar elhallga-
tott és a tömegek altat nem tudott elvek 
mellett nem szolgálhatja azokal a magasabb 
eszményeket, amelyeknek megvalósítására 
az egyházak sorakoztak. Meri íme itt van 
a minden társadalom bekeje legveszedel-
mesebb eliensegének a türelmetlenség-
nek forrása. 

Az egyhazaknak nem az a célja, hogy 
egyesek, vagy rajluk kívül esö egesz lele-
kezelek lelkei gúnnyal megverezzek, ha-
nem hogy szerelettel az egyeseket es a 
társadalmakat e0gyé olvasszak, köztük le-
döntsék a válaszfalakat s megvalósítsák a 
testvériségnek elméletben hirdetett, de gya-
korlatban be nem váltott eddig, meg nem 
valósított tanát. 

A katholikus egyház azzal védezez. 
hetne ezzel szemben, hogy a XVI-ik szá-
zad vallásos harcaiban - amelyekből ki-
nőtt a protestántismus, ez az első tiltako-

napszurástól való féltében kalappal befe 
dett fejét az egész processziónál, hogy fel-
zudult ellene a tömeg, hogy tört ki belőle 
az eretnekekel, Krisztus nevében mágjára 
vivő ősök haragja a Krisstus nevében! 

íme az az egyház, amely a keresz-
tyén nevet egyedül magának vindikálja s 
harcot hirdet minden más felekezetek, in-
tézmény és haladás ellen: ezen az ünne-
pen sem tagadta meg* magát. 

Ott láttuk az ünnepen a város a megye 
képviseletét aszislálni a türelmetlenség ün-
nepén a klérusnak, annak a klérusnak, 
amely egy idegen hatalom parancsszavára 
kész bármikor arculcsapni az állam törvé-
nyeit tíarkóczystól, mindenestől együtt 
amint a közelmúltban a »ne temere» és 
visszavonása után a pápai ujabb rendelke-
zés folytán történt i-ui a törvény testületet, 
amelynek az állani pjlgárai és felekezetei bé 
kéje felett kell őrködni, a türelmetlenség ünne 
pén Legyen a katholikus egyház egyedüli 
»keresztyén» egyház, de akkor ne csak a 
név fényénél követelje maganak, hanem a 
keresztyénség magas, erkölcsi és szellemi 
tarialmat s eisőáorbao a türelmet s az 
alázatosságot és nem azt a hangol, a mi 
a Tridentinum fent idézett soraiból megnyil-
vánul. 

Mert az, ha csak azért fejt ki ilyen 
pompát, hogy ellensegei dühökben pukka-
dozzanak, nem csak nem keresztyéni, de 
nem is emberi. 

Ismeri mindenki a pogány világ, ha-
ruszpekszeil, áldozó papjait. Mikor jósollak 
az áldozatok belső részeiből: kikacagták a 
népet a buta népet, amely hisz nekik, és 
kikacagtak az isteneket, akik nincsenek 
E nevelő haruszpekszek esetét latjuk ezeu 
az ünnepen megismétlődni. 

Vigyázzon a katholikus egyház. A ne-
vető haruszpekszek kora lejárt. Azokon a 
junius 10-iki ünnepeken csak a népet látom 
a »plebszet» a misera plebset, lássuk no meg 
a hivatalok képviselőit, a hivatalból jelen 
jenni tartozókat de a magasabb intelligen-
ciája zömét az egyház híveinek sehol. 

Tegye belső igazi hivatásává az egy-
ház a haladó korszellemével való megbé-

kttlést, s minden olyan tüntetéstől, mely 
híveiben a valódi krisztianizmust megbé-
lyegző türelmetlenséget fanatizmussá növeli: 
tartózkodjék. Ünnepeljen, de ha ünnepel 
beh őséggel ünnepeljen, ne tüntetőleg. A 
processziók kora lejárt. & a haladás ellen 
s a haladás szolgálatában álló többi fele-
kezetek ellen tömjén füsttel,¿középkori fa-
natizmussal, karcolni nem lehet — kigú-
nyolni a haladást oedig kétszeresen okta-
lan dolog. Azok, a kik a körmenetbe vé-
letlenül befutottak arra akarlák kénysze-
ríteni, hogy velük ünnepeljenek, nem tud-
juk melyik szent egylet tagjai, de szolgá-
latot nem tettek vele sem maguknak sam 
egyházuknak nem tesznek jövőben sem. 

A hivatalos egyházon áll, hogy a ju-
nius lü-iki ünnep ne a Tridentinum ér-
telmében legyen a türelmetlenség ünnepre 
— mert ilyennek jogosultsága nincs, ha-
nem legyen a keresztyénségével annyira 
hivatkozó katholikus egyháznak keresztyén 
tartalommal, szeretet türelemmel megtöl-
tött, a tömegeket magasabb biztató élet 
felé vezető ünnepre, 

Boanergesz. 

KROMKÁS JEGYZETEK. 
Közeledik az úgynevezett ugorka-szezon. 
Ez az időszak arról uevezetes, hogy 

minden csendes, semmi aera történik. Ez az 
időszak az ujságcsináló mesteremberekre 
nézve rosszabb a hideglelésnél. Az ujságo 
csak meg kell csinálni, még ha nincs it 
semmi újság. 

No de ugy látszik jó világ lesz most a 
szentesi ujságcsinálókra. 

Lesz szenzáció I 
Szentes város hivatalait hivatalosau ki-

fogják rakatni az utcára. 
Ez már csak szenzáció! 

* 

Azonban ugy vetzem étzre, hogy a tő-
kapitány ur »haza« beszél. Nem hiába ő 
kezdeményezte a dolgot. 

Ha a hivatalt kirakják az utcára, akkor 
hivalel nincs. Ha hivatal nincs, akkor nincs 
hivatalos munka. Pedig a rendőrség hivatalos 
munkája még is csak más, mint például egy 
szintén kitelepitésre szánt hivatal munkáját 

Az adópénztárt értem. 
Tyű! micsoda megkönnyebbülés lesz a 

város adózóira, ha az adópénztárt kiraklák 
az utcára . . . nem kel adót fizetni. 

• 

Én azon somolygok itt magamban, hogy 
ha az adópénztárt kirakják, akkor nem akar. 
Szentesen háztulajdouos, aki hajlékot adna 
neki. 

Nagy zenehangverseny vasúti vendéglő kerthelyiségében minden vasárnap és ünnepnapon 
M I . 1 . P fuss CUMI .S . » t - I a helybeli első zenekar közreműködésével. * * « is m , u * 
A közönség szíves pártfogását kéri kiválé tisztelettel SZELTMANN LAJOS vasúti vendéglős. 
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Csak nem is evett gombát. 
Hiszen, ha egy adófarlályt el talál mu-

lasztani azonnal megjelenik az adóvégrehajtó 
és letiltja a házbért - adóbun. 

Barázda. 

SZENTESI LAP 

ÚJDONSÁGOK. 

(Jj Koboz. 

A szerelemnek uj kobozát adtad 
Kezembe tisztán érintetlenül . . . 
A szerelemnek sofí sem látott táján 
A szivem újra gyermekként hevül. 

A kristálytiszta életelvek utján 
Vezérelsz engem nem látott mezökre 
S a mosolyodtól kinyíló rózsák közt 
7 eszem meg utam... Folytonosak előre! 

Nemes érzésed üde berkét érve 
Csattog a lelked, mint dalos madár; — 
Azért kérlek, — a dalaimhoz mindig, — 
Legyél Te kedves, hűséges tanár! 

IQ. Xérncdy Gyula. 

— Személyi hlr. I)r. Kelemen Béla a 
mai nap Szentesre jön, hogy a hétfői köz-
igazgatási bizottság ülésén elnököljön és a | 
szokásos hétfői kihallgatásokat megtartsa. 

— Városi közgyűlés. Szentes város kép-
viselőtestületét folyó hó 21-ikén délelőttre 
hivja össze dr. Mátéfly polgármester. Értesü- | 
lésünk szerint ezen a közgyűlésen több ér- . 
dekes ügy fog szőnyegre kerülni. Azt hisszük, 
hogy interpellációkban sem lesz hiányosság. 

— Uj jogtudor . Ifjú Néaiedy Gyulát, ( 

lapunk munkatársát , folyó hó 12-ikén, vagyis 
szombaton avatták jogtudorrá a kolozsvári 
Ferencz József egyetemen. Gratulálunk! 

— Református egyháztanács ülés. Ma 
(vasárnap) délelőtt 10 órakor , istenitisztelet 
után, az egyház tanácstermében presbiteri 
gyűlés lesz, melynek fontosabb tárgyai a kö-
vetkezők: Szavazás egyházmegyei egyházi 
aljegyzői állásra. Az 1908. évi egyházi szám-
adások beterjesztése s intézkedés azok meg-
vizsgálásáról. Iskolaszék előterjesztései: a) 
iskolai évi zárvizsgák megtartásáról, b) igaz-
gatók választásáról. Az egyházi választók 
névsorának megerősítése. A gazdasági választ- i 
mány javaslata a Farkas Eugenia-féle nagy- 1 

nyomási földnek temetői célokra leendő 
megvételére vonatkozólag. Jelentés Bölcskei 
Molnár Sándor végrendeleti hagyományáról . 
Jelentés az uj orgona ügyben. A tanyai épü-
letekről felvett leltárak beterjesztése. Jelentés 
az ártézi kutak bevezetése tárgyában. 

— Pályázat in ternátusba való felvételre. 
A Dmke. makói diákotthonába az 1909/ 910 
iskolai évre 160 gimnáziumi; esetleg elemi 
iskolai tanuló vétetik fel. Az ellátási dij havi 
36, beiratási, orvosi, butoi hasznalati dij évi 
40 korona. A felvételt kéró bélyegleien fo-
lyamodványok iskolai bizonyitvánnyal, szü-
letési és I. osztályú tanulóknál ujraoltási bi-
zonyítvánnyal felszcralve 1909 év junius 10. 
napjáig adandók be a Dmke. makói diákot t -
honának felügyelő bizotságánál.— Hészletes 
prospaktussal kívánatra készséggel szolgai a 
diákotthon igazgatósága Makón 

— Vasárnapi re formátus istenit iszteletek. 
Délelőtt 9 órakor prédikál Futó Zoltán lelkész. 
Délután Kovács József s. lelkész. 

— Állomási épület használata. A szen-
tesi vasúti állomási épület hasznalata largyá-
ban a hét közepén üléseztek az alispáni el-
fogadó teremben az érdekelt vasúttársaságok 
megbízottai. A tanácskozáson dr. Gicatricis 
Lajos alispán Albertényi Antal számtanácsos, 
dr. Nagy Sándor megyei főjegyző, Dósa Béla» 
dr. Juhasz Mihály h m vásárhelyi polgármester 

dr. Csáky I.ajos hmvásárhelyi ügyész, Hoff'er 
Béla az o r o s h á z a - s z e a t e s - c s o n g r á d i vasút-
társaság igazgatója, Darilek Henrik főköny-
velő, dr. Mátéffy Ferenc polgármester, Bugyi 
Antal főjegyző és Papp László főszámvevő. 
Beható eszmecsere után a kiküldötteknek 
sikerült megegyezésre jutniok. A szentes— 
hmvásárhelyi vasúttársaság 38552 kor. 45 
fillért, az o r o s h á z a -szentes—csongrádi vasút-
társaság gedig 6092 K 45 fillért fizet a vasút 
üzembehozatala óta Szentes városnak, mint 
vasuttulajdonosnak a szentesi állomási épület 
használatáért A két vasúttársaság ezentúl 
előreláthatólag évenként 6200—6300 koronát 
fog fizetni e ciinen a városi közpénztárba. 

— Müvészestély. Megírtuk, hogy a na-
pokban Szentesen megalakul ta »műkedvelők 
és műpártolók társasága«. A társaság elnöke 
dr. Cicatricis Lajos alispán, igazgatója pedig 
Zsoldos Ferenc táglagyáros lelt. A társaság 
cé l ja : műkedvélői előadások és tárlatok ren-
dezésével a hazai szépművészetek pártolása. 
A társaság az első művész estélyi több hely-
beli műkedvelő közreműködésével folyó hó 
19-ikén, vagyis szombaton tartja meg, a mi-
kor is egy egyfelvonásos vígjáték is színre 
kerül. Az estélyen még a bpesti nemzeti 
színháztól közreműködnek: Pethes Imre, 
Rózsahegyi Kálmán, Ligeti Juliska és Dezső 
József, továbbá Tarnay Alajos, a m. kir. orsz. 
zeneakadémia tanára és zeneköltő. A kiválóan 
érdekes és magas színvonalú művészestélyre 
jegyek már most előjegyezhetők Kádár Árpád 
titkárnál. 

— Érettségi vizsgálat. A f. hó 9, 10 és 
12-én megtartott szóbeli érettségi vizsgalata 
helybeli állami főgymnasiumban a következő 
eredménynyel járt. 18 tanuló közül jelesen 
érett 4, jól érett 5, egyszerűen érett 5, két 
hó múlva leendő javitó vizsgálatra utasítta-
tott 4 tanuló. Jelesen érettek : Gál Aladár, 
Illés Gyula, Török János, Zolnay Dezső. 

— Já rha ta t l an dülöutak. Alig múlik el 
hét, hogy több-kevesebb gazdálkodó ne pa-
naszkodna a miatt, mert egyik-másik koz-
dülőúton kocsival közlekedni nem lehet. 
Most ujabban Kátai Pál Lajos és társai a 
kistőke, vekerlapos és székhatat ösazekölő 
dülűútnak, Szoboszlai Szabó Bálint pedig a 
veresegyházi dülőut járhatat lanságáról pa-
naszkodnak a polgármester előtt. Meghisszük, 
hogy a panaszkodóknak igazuk van, de azt 
meg a képviselőtestület higyje el nekünk, 
hogy mindaddig, a míg a községi közmunka-
váltság összeget oly csekényre teszik, mint 
a hogy a múltban és a jelenben van, addig 
a városnak neui áll módjaban a közdűlő 
utak javítása. Ne 40 krajcárt fizessenek a 
lótulajdonosok egy évre, inert ilyen csekély 
összegből utal javítani bizony Isten nem lehet. 

— Óvodások majál isa. Az alsóparti 
központi ovoda növendékei folyó hó 14-én 
hétfőn délután 3 órakor tartjak meg a 
Széchényi ligetben szokásos nyári mulalsa-
gukat, melyre a szülőket es gyermekbaráto-
kat e helyen ia meghívja az ovouő. 

— Italmérési illeték ellen beadot t fe-
lebbezések. Csongradvarmegye területére az 
<900, 1910 és 1911 évekre alakított italmérési 
illeték felszólamlasi bizottság az italmerési 
illeték első fokban történt inegallapitasa el-
len törvényes határidőben beadott lellebbe-
zések tárgyalasul folyó évi junius 23 cs kö-
vetkező napjaiu délelőtt 8 orakor kezdi meg 
Szentesen a varmegye székhazabau, hol akik 
fellebbezést adtak be, ssemélycsun, vagy sza-

3. oldal 

bályszerü módon megliatalmuzott közbe-
jöttével megjelenhetnek. 

— A bökényi komp lejárója . Az utóbbi 
időkben partszakadás folytan a bökényi 
komp lejárója életveszedilinessé vall. Csúcs 

; Lajos városi képviselő és larsai bökényi bir-
tokosok a komp lejáró sürgős jókarba ho-
zását kérik a varostól. Szerintük a komp-
lejárást csak is kőhányassal lehetne teljesen 
jókarba hozni. De hol van a kő, meg a 

i köl tség? 

— Talál t brostű. Még a mult év őszén 
találtatott a kurcántuli ligetben egy aranv 
foglalatú gránitköves brostű. — Tulajdonosa 
a rendőrségen átveheti. 

— A »Vasárnapi Újság» junius 13 iki 
szórna szép képeket mutat be az országos 
teuyészállatkiállisásról, a tejgazdasági kiállí-
tásról, az arlesi Mistral-ünnepekről, a pozso-
nyi Szent Erzsbet-gyermekotthon fölavatásá-
ról a király feleulétében, Korvin főhadnagv 
motor csónakjának bemutatásáról, az idei 
divatról stb. Szépiropalnn olvasmányok: Mik-
száth Kálmán regéuye, Móric Zzigmond nu-
vellája, Haraszthy Lajos óa Nil verse, Willi-
amson angolból fordított regénye. Egyébbh 
közlemények: bzikk az insurekció jubileumá-
ról, tárczaczikk a bélről s a reudes heti ro-
vatok Irodalom és művészet, sakkjáték stb. 
A «Vasárnapi lijsag» előfizetési ára negyed-
évre négy korona, a »Világkróniká»-val (¡gyüt 
négy korona 80 fillér Megrendelhető «Vasar-
napi L'jsag» kiadó hivatalában Budapesten 
VI., Egyelem utca 4 sz, Ugyanitt megrendel-
hető a «Képes-Néplap»a legolcsóbb újság a 
magyar nép szamara félévre két korona40tiilér. 

Értesités. 
A szentesi református egyház iskoláiban 

az 1908-9-ik tanév végén tar tandó közvizs-
gálatokról. 

Junius 16-án d. e. 8 órakor iskolai évet 
bezáró istentisztelet a templomban, melyre 
az összes növendékek feivczettelnek. 

Juoius 16-án d. e. 9 órakor a központi 
és felsőparti fiúiskolák növendékeinek torna, 
10 órakor kertészeti vizsgája az illető gya-
korló helyeken. 

Ugyancsak 16-án d. e, 9 órától 11 óráig 
tart a női keziaiuuka és s lő jd-muuka kiállí-
tás az egyháztanács termében. 

Junius 17-én d. e. a központi leányis-
kola 4—6 osztályának: Papp Lajos ig. tanító 
növendékeinek vizsgaja, — d. u. a felsőpárti 
leanyiskola 111. oszL Varga József tanító növ. 
vizsgaja. 

Junius lü-án d. e. a központ i fiúiskola 
V—VI. oszt. Papp Antal ig. tan. növ. vizsgaja. 
— d. u. a közp. leauy isk. I—III. osztályauak 
Tergenyei Ferencc tanító növ. vizsgaja. 

Junius iy-én d. e. a közp. tiuisk. IV-ik 
oszlalyaualc Varga Ferenc tanító növ. vizsg. 
— d. u. Paksi János tanító, vagyis a kózp. 
fiúiskola 1. oszt. vizsgaja. 

Junius '¿1-én d. e. Vecseri Lajos tanító 
vagyis a kozp. fiúiskola Ili. oszt. vizsgaja. 
— d. u. a kozp. fiúiskola II. oszt. Berezeli 
Karoly tanító növ. vizsgaja. 

Junius 22-én d. e. az alsóparii leauy 
iskola i l l - l V . oszt. Kor no Kóza k. a. nov. 
vizsgaja. — d. u. a kíséri vegyes iskola, 
Varga Bela laiulo nov. vizsgaja. 

Junius 2J-an d. e. az aisőparti ieany 
iskola 1-11. oszt. fczuoo Lajos lamlo növ. 
vizsgaja, - U. u. a leisóparli fiúiskola II. 
oszt. habai h ű d r e taniio nov. vizsgaja. 

Junius 27-en d. e. a leisóparli fiúiskola 
111 -IV. oszt. Kun Ferenc tanilo növ. vusg., 
— ü. u. a leisóparli leanyiskola iV. oszl. 
Szabó Maria k. a. nov. vizsgaja. 

Juuius 2ö-éu d. e. a leisóparli vegyes 
iskola i—II. oszt. Szilagyi Karoly tan. nov. 
vizsgaja, — ü. u. a leisóparli leanyiskola 1. 
oszl. lakúé» János tan. nov. vizsgaja. 

Juuius 26-Án d. u. a leisóparli fiúiskola 
1. oszt. Gyarmati Lajos tunito növ. vizsgaja. 

Végül tekintettel arra, hogy Falabu 
Sándor tanító betegsége miatt az évi vizsgát 
személyesen nem adhat ja meg — az iskola-
szék határozalaból folyólag az ő növendé-
keinek vizsgaja, a többi vizsgákat megelő-
zőleg juuius ló-én d. e. 8 órakor a tante-
remben tartalik meg. 

A rendes vizsgák a templomban tartat-
nak s a délelőttiek 8 orakor, a délutániak 3 
órakor kezdődnek. 
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Ezen vizsgálatokon az egyháztanács 
tagjait, a szülőket és az érdeklődőket tiszte-
lettel meghívom. 

Szentes, 1909. junius 12. 
Futó Zoltán, 

ukolaszéki elnök. 

zSantes város iskola székétől. 

7 19J9 .jkv. szám. 

Meghívó. 

Iparos tanoncok vizsgája. 
A szentesi iparos tanonciskolái bizottság 

1909 év május i6-an tartott ülésében az ipa-
ros tanonc iskolai osztályok vizsgainak idejét 
és sorrendjét kóvetkezőkepen allapitotta meg • 
Junius hó i3-an d. u. 3. órakor lesz Körtvé-
lyessy Sándor ig. tanitó altal vezetett rajz-
pétlo tanfolyamra jaró tanoncok vizsgajai. 
Kiküldöttek: Mocz Kálmán elnök, itacz Zsig-
mond, budai János, bzathmary Pal, Galíy 
bandor biz. tagok: Jun.hu 14-eii d. u. 5 óra-
kor bugyi Karoly tanito altal vezetett 1-ső a 
osztály vizsgaja. KikuiüóUek: bene Utvau a. 
elnök, Korsos Tóth Sándor, H. Szabó Lajos 
bzabo Lajos biz. tagok. 

Junius ho 15-eu d. u. 5. órakor Papp 
Lajos tauito altal vezetett 11. a. osztály vizs-
g a j a : Kiküldöttek: bene István a. elnök, Papp 
Kajos, balazsovics Norbert, bzabo Lajos biz. 
tagok. 

Juuius hó 10-áu d. u. 5 órakor Vecseri 
Lajos tanító altal vezetett 11. b. osztály vizs-
gaja. Kiküldöttek: bene István a. elnök, Papp 
Lajos, balazsovics Norbert, Szabó Lajos biz. 
tagok. 

junius hó 17-éu d. u. 5 órakór Fodor 
Dávid tanító altal vezetett lll-dik oszaly vizs-
gaja. Kiküldöttek; Mócz Kalmau elnök, Gálíi 
öaudor, 11. Szabó Lajos, Kácz Zsigmond, bu-
«áai János biz. tagok. 

Juuius hó lö-au d. u. 5. órakor Varga 
Ferencz tauito altal vezetett elökészitó osz-
tály vizgaja. Kikuldóttak: bene István a. el-
nök, Korsos Tóth Sándor, Szathmary Pal, 
Dósay György biz. tagok. 

Juuius no 19-éu ü. u. 5 órakor Varga 
József tauito altal vezetett 1-ső b. osztály. 
Kiküldőitek: Mocz Kalmau eluók, l iorvaih 
István, balazkovits N., Galtl Sauuor, Szabó 
Lajos biz. tagok. 

Juuius ho 27-én bugyi Ferencz és Varga 
béla rajztanítóknak a tanoncok rajzabol ren-
dezett kiaiiilas a Karcauzaki közgyűlési te-
remben d. e. 6. olalol 10. oraig ie»z megte-
kinthető. Lgyauott i0. oratol l*-ig az evzaró 
ünnepély log megtartatni. 

Mely osztaiy vusgak es zaró uuuepelyen 
veauuo részveteire az erdekeit szuiok, keres-
kedő es iparos urak tisztelettel megnivatnak. 

ÖLUUO LUijUS 
kir. jegyző. 

iskolai ertesitö. 
A szentesi rom. kaih. eleim népiskolák-

bau az 19oö,tf-iki íauev záróvizsgák a követ 
kuző sonenuüen lurtatuak meg u. m. 

1 junius ití-en ueinlau 1 orakor kerte-
szeiből. 

b juuius 21-ikeu dciulan 4 orakor tor-
nabot 

ó euuius 22-én Ueleiölt bona József, dél-
után Vay üizeiia ukoiujaóaii. 

4 zo-un ueieiott Vilagisistva, délután 
Marschall Luüre iskoiajabau. 

o 24-eu ueieiott AOatly Alexaudra, dél-
utak bugyi Ka»oiy iskoiajabau. 

o zo-eu boiiaue, uelutan bugyi Ferencz 
iskoiajabau. 

7 26-an bugyi Antal, Délután Hamesz-
doéler Jozset iskoiajabau. 

8 28-au délelőtt Kiss Karoly, délután 
Csuppay Hozsa iskoiajabau. 

y ¿9-en reggel ö oraüor hallaado Isten-
tisztelet. 

A vizsgalatok mindenkor d. e. 9 órakor, 
d. 4i. pedig 2 órakor kezdődnek, melyre a j 
szülök és tanügy barátok ez nton is tisztelet-
tel meghívatnak. 

Szentes, 1909. jun. 42. 
|Biró Pál, 

egyházi jegyző. 

Szentes város Iskolaszél! k ^ e í i t z 
hogy a polgári leányiskola 19089 ik tanéve 
záróviszgálatainak határnapja ekként állapí-
totta meg; 

1. 1909 évi junius hó 15 délelőtt 8 óra-
kor az első osztályosak, 

2. 1909 évi jun. hó 15 d.u. 3 ó. a III. oszt. 
3. „ pt ft n lö. de. 8 ó. a II. oszt. 
4 » 99 pf ív 99 d.u. 3 ó. a IV. oszt 

vizsgái lesznek. 
A vizsgálatok ideje alatt az iskola va-

lamennyi növendékének kézimunkái az isko-
lánál kiállíttatnak és a közönség részéről 
megtekinthatők. 

5. Az iskola évzáró ünnepélyes vizsgá-
lata pedig junius 20-án délelőtt 10 órakor 
lesz meg. 

Ugy az osztályvizsgákra, mint a váró-
ünnepélyre az iskolaszék a szülőketa tanügy 
barátait és az érdeklődő közönséget tiszte-
lettel meghivja és szivesen látja 

Kelt az Iskolaszék 1999 évi május hó 
8 napján tartott üléséből. 

dr. Lakos. 

Közgazdaság. 
Piaci á r a k : 

Buza nini ja 15 frt. 50—80 kr. 
Árpa mmja 8 frt. 60 8 80 kr. 
Zab mmja 8 frt. 50 kr. 
Kukorica mmja 8 frt. 8—20 kr. 

Felelős szerkesztő: G Á L F Y SÁNDOR 

2622,1909. Szentes város polgármesterétől. 

Felhívás. 
Felhívom mind azon birtokosokat 

bik birtokaikat az 1883 évi XX. tc 
alapján a haszonbérbe adandó vadász-
területekből kivételezni óhajtják, hogy 
ezen szándékukat a polgármesteri hiva-
talban folvó évi junius hó 30-ig Írásban 
jelentsék be. 

Szentes, 1909 évi április hó 23. 9 a M 

Dr . Mátéf fy 
polgármester 

Ma és minden 
vasárnap délután 

Szentes város katonaflgyvczctőjétől. 

1018/kü. 1909. sz. 

Katonák szabadságolása. 
Értesítem azokat a szülőket, akik me-

zőgazdasággal foglalkoznak s akiknek tény-
leges szolgálatban álló katona fiaik vannak, 
hogy a katonák a gabona és takarmány,- a 
szőlőmivelés,- a szüret- és kukoricatörés 
munkálatainak idejére 3 heti szabadságot 
kaphatnak, ha ezt a szabadságot az illető 
katona a csapattest parancsnokságnál sze-
mélyes kihallgatáson (rapporton) kéri. 

Felhívom a szülőket, hogy katona flaikat 
erről értesítsék, a további tájékoztatásért 
forduljanak hivatalomhoz. 

Szentesen, 1909. évi junius hó 12-é. 
Bugyi Anta l 

9272 főjegyző, katoaaügyvezető. 

HUNGARIA 
első rangú mozgófénykép-szlnház 

Szentesen 
a Központi Szál ló udvari nagytermében 

Előadás minden vasárnap, 
csütörtökön és szombaton 

Minden héten uj műsor! 
Heti műsor: 

1. Lóverseny szenvedély. 
2. bragonyos ezred átkelés* az Elbán. 
3. Különös főnyeremény. 
4. Napokon és az angol matróz. 
5. fí model. 
6. Varázsital. 
7. Szenvedélyes vívó. 

Bakjai Ambrus 
te l jes zenekarával hangversenyez . 

Előadás kezdetet 
CsütörtöKön és szombaton este 
8 órakor. — Vasárnap 2 előadás, 
első fél 7, második fél 9 órakor. 

Belépő-dij: 
Erkélyszék 8 0 fillér, l-sö he y 6 0 fillér. Il-ik 

hely 4 0 fillér. Ill-ik hely 2 0 fillér. 

fl nagyérdemű közönség szíves pártfogását kéri 

flz igazgatóság. 

Dréher-sör! 
Értesítjük a nagyérdemű közönséget 

valamint a t. vendéglős urakat, hogy a 
Kossuth utcai We isz -udvarban sörrak-
tárt létesítettünk, a hol állandóan friss 
töltésű palack- és hordós söröket tartunk 
raktáron. — 1909 ápr. 1. — Tisztelettei 

Dréher Antal Serfőzde R. T. 
képviselete. 
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M O T O R ! F I G Y E L M É B E rMOTOR! 

betanítjuk. 

Járgányos 
gözgépkész-
letek esetleg 
c s e r é b e 
V é t e t n e k. 

A valódi Kál la i - fé le 

„Glória" benzinmotorok és motorcséplökészletek a
a X b n b a k 

Aki tehát igazán minden tekintetben legmegfelelőbb, könnyű kezelésű és 
•Icaó motort akar beszerezni, forduljon bizalo r-mal e szakértő céghez 

KflLLfll motortelepe 
P o n t o s c i m : B U b f l P E S T , VI., Nagymező-utca 4 3 . 

Teljes jótállás kitűnő működésért. Részletfizetési kedvezmény 3 — 5 évre. 
Minden gazda kérjen árjegyzéket, 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 46. szám. 

K O I I N J ó z s e f 
TÚRÓOYÁRA LOSONC 

I. rendű különleges triss csemege túró 1 Korona 
I. „ vajpuha liptói turó 90 fillér 
I. „ kemény vágó túró 80 „ 
III »i ft i i i i i • • i * 170 „ 
Kitűnő érett, munkás-turó . 5 0 „ 

kilogrammonként 
5 , 1 0 , 2 0 , 3 5 és 50 kilogrammos bödönökben. 

Megrendelések a fönti cimre küldendők és 
mindig a beérkezés napján intéztetnek el. 

Mezőgazdasági Orsz. Kiáll ítás Szeged 1889. 
Mezőgazdasági Orsz. Kiállítás Pozsony 1902. 

szívcsen iésá;o! a gazda, mert azzal Időt 88 penn takarít meg. ^ ^ 

e i q H z l t f , Uli szsrkezetli és nagy munkaképességű gépek: 
„ t f l l w a u V c e " kévekötő aratógép, 
»Milwaukee" marokrakó arat6gép, 

„MNwarkee" fűkaszá ló gép, 
„Milwaukee" aczélgersblye, önműködő k iür í tésse l , 
•JKi&wauker' köszőrttlögép, 

^lfak aa egéaa világon és ajabb&n a magyar gaadanágokban la mhit a legjobbal 
vannak «Uamerr* 

ArjBgyzík kívánatra Ingyen te l i n u l v i 

naponta 

••«Mvliafté AgynakOk ém képvlaelftk mm oraaág mlncUn pésaéban 
keres te tnak. 

Meakeresések Bötest Fdoosta. oostafiök 121. sz. Mimül 

friss virsli 
zsír, szalonna 

és friss sertéshús 
a legjutányosabb napiáron kaphatók 

KONRÁD I S T V Á N 
hentes üzletében WM 

Szentes, Weisz-udvar 
Vendéglősök és viszontelárusitók 

árengedményben részesülnek. 

Ha űsziil a 
haja, ne használjon mást, mint a 

S t e l l a - v i z e t ! 
B 

Kálmán Fereiifz 
cipézsmester, cipészipari szaktanító 

készit 

cipő felnőréfiKekcta 
férfi ém nol rl|iökei 
•«« jutányos áron. 

Lakása I. S ztirsabó Imre u. 6, kispiac. 

Legolcsóbb bevásárlási forrás 
rövidárú-, uri és női 
divat, Kalap-, czipő-
¿s pipere-ciKK^Kben 

Schvarc Simonná és Társa 
Hariss-ház. 

i 
Üvegje 2 korona. Szétküldi : 

X o U t H í Kóla 
gyógyszertara Bpest, Szabadságtér. 

Holnár flntal 
szobafestő £s mázoló 

] Szentesen. 

Elvállal minden a szakmájába 

vágó munkákat legcsinosabb ki-

vitelben jutányos áron. 

Mintákkal szívesen szolgál. 

Lakása 1. kerülőt Nyiri-utca 16 sz. 

Kgy j ó fiu tanulóul felvétetik. 

BOHN zsombolyai cserepe 
legjobb minőségű íedélcserép 

legolcsóbb árak mellett. 
s képviselők kerestetnek BOHN téglagyár 

Szabadalmazot t Bohn-féle r p m , • . . r 
t a rméizc tes vö rö í fedélcserép. I t m l a r j C í j y Z C k e l k Ó l l l l ZSOMBOLYÁN 

Vajda B. utóda Kálmán J. Sándor Sientaa. UHw. 




