
Szentes, 1910. Negyvenedik év, 68. szám. Csütörtök, május 57. 

SZENTESI LAP 
lUÓÜKetéHl t iral i : 

Helyben : egész évre 8 K. Vidéken : egész évre 12 K. 
félévre 4 K. negyedévre 2 K. félévre 6 K. negyedévre 3 K. 

Megjelen hétfő és szombat kivételével mindennap 

Főszerkesztő és laptulajdonos : 

SIMA L Á S Z L Ó 
Felelős szerkesztő : 

KÁLMÁN J. SÁNDOR 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Kálmán nyomda és kiadóvállalat, ide intézendők a lapot érdeklő 

mindenféle küldemények, hirdetési és előfizetési dijak. 

K t f j liii>|M>l<ljiiiv á r u Ü fillér. 

i . y i l t s i s i i k k i i l ! 
A becsületes küzdelem előfeltétele, 

hogy az ellenfelek nyílt sisakkal, becsü-
letes fegyverekkel álljanak egymás elle-
nében. A becsületes küzdelem meg-
követeli, hogy a becsületes szókimondás 
és a félre ismerhetlen őszinteség jelle-
mezze azokat, akik harcba indulnak. 

Nyílt sisakkal, őszinte, igaz mon-
dással és becsületes fegyverekkel aka-
runk harcba indulni Szentesen a zászlót 
bontó kormánypárt ellenében. Elveinket, 
az igaz, őszinte, hamisítatlan 48-as 
elveket állítjuk szembe a hamisítatlan, 
igaz, őszintén vallott kormánypárti elvek-
kel s mint ismételten mondottuk, mond-
juk újból, hogy ez a küzdelem fogja 
eldönteni a szentesi 48-as nép erejét. 

Mert ezt a küzdelmet erőpróbának 
szánták. Erőpróbának szánták, mert 
azt hiszik a 48-asság e rzikla várában 
is letudta járatni a szent koalíció, az 
apja elveit megtagadó Kossuth Ferenc 
és hűséges fegyvertársa gróf Apponyi 
Albert a 48-as eszméket. Erőpróbának 
szánták, mert azt hiszik, hogy a kísér-
letezők által megbontott 48-as pártnak 
nem lesz ereje arra, hogy a 48-as 
lobogót az elbukástól megmentse és 
kitudják csavarni Szentes népe kezéből 
a 40 év óta diadalmas zászlót — és 
azután lesz, ami lesz. 

A kormánypárt szentesi mozgoló- ' 
dásával nyomban foglalkoztunk, amint : 
komoly formában híre jött, hogy Szen- : 
tesen is zászlót bont s a választási harc 
sorún nem csupán a pártbor.tókkal kell 
számolnunk, de számolnunk kell a 
pártbontás következtében a kormány-
párttal is. Az első szavunk az volt, j 
amit ma is hirdetünk: elvet az elv ellenében 
s az elvek fegyverével küzdve, vívjuk ! 
meg a mi becsületes küzdelmünket. 
Csak ezt a háborút álljuk. Küzdelem- ! 
nek csak ezt valljuk. Ha másképen 
leend, akkor gyilkos, késhegyig menő, 
tusakodásról lehet csak s z ó / olyan 
tusakodásról, amely itt most folyt s 
amelynek fegyvereit mi a magunk fegy-
vereinek nem vallottuk, nem valljuk és 
nem fogjuk vallani. 

A mi írásunkra illetékes helyről 
Írásos válasz jött. Azaz nem annyira 
válasz, mint egy néhány kérdés, amelyre 
nekünk kell nyíltan, őszintén és hatá-
rozottan válaszolunk. 

A feltett kérdésekkel szemben teljes 
hidegvérűséggel állunk. Mi soha sem 
voltunk mások, mint 48-asok, mi soha 
sem nyújtottunk segédkezet arra. hogy 
a 4S-as eszméket 1848 hangoztatásával 
lejár ássák, mi voltunk a legelsők, akik 

1907. év őszén felrúgtuk a szent koali-
ciót s dr. Molnár Jenőt követve ellen-
zéki álláspontra helyezkedtünk Kossuth 
Ferenc és táborával szemben. 

A mi szemünkbe senki sem vág-
hatja oda, hogy 48-asnak mondottuk 
magunkat; de megtagadtuk az 1848-at. 
A mi fejünkre azokat a nemzet és 
népellenes merényleteket, gazságokat, 
amelyet a Lipót rendes, a császár iránti 
hűségre fölesküdött Kossuth Ferenc és 
társai elkövettek, senki rá nem olvas-
hatja s a szentesi nép jelöltjére, dr. 
Molnár Jenőre mindent ráfoghatnak, 
még az apagyilkosságot is jogosabban, 
mint azt, hogy a szent koalíció és 
Kossuth Ferenc országpusztitó politi-
kájának követője lett volna, hogy a 
quóta fölemelésének kérdésétől — tehát 
a nemzet-dúló irányzat kezdetétől 
fogva nem az ellenzékhez tartozott. 

Amidőn pedig e£i senki el nem 
tagadhatja, senki e fölött még csak 
vitatkozásba sem bocsátkozhatik, akkor 
a kérdés a maga legteljesebb mérte-
kében tisztázva van s ugy gondoljuk, 
nyílt és határozott választ adtunk. 

Más lapra tartozik a jövendő kér-
dése és ha a multat megbolygatjuk, 
sokkal jogosabb a jövendőt megboly-
gatni. 

Ennek az országnak a jövendő-
jéről van szó. 

Ennek az országnak létele forog 
a kockán. 

Hiába beszélnek arról, hogy Ma-
gyarország népe előtt bebizonyosodott 
a 48-as politika lehetetlensége, hiába 
szónokolnak arról, hogy a magyar 
szent Korona, amely a nemzetet és 
királyt együtt jelenti, egyedül a király 
Hiába beszélnek arról, hogy minden 
nemzeti akarat megtörik a király aka-
ratán, hiába beszélnek arról, hogy a 
királyi vetó jog a nemzeti akarat gátja 
lehet. 

Nem lehet. Felség sértő az, aki 
azt meri állítani a királyról, a magyar 
királyról, hogy a nemzeti akarat gátja 
éppen a kirrályi szó lenne. Mert nem 
igaz. A nemzeti akarat gátjai a Khuen 
Héderváryak, a gróf Tiszák, a Kossuth 
Ferencek, a gróf Appoóyiak és azok a 
magyar emberrk, akiket az üres » agy 
mondások, a Lipót-rendes hazafiak 
császárhű szavai eltérítenek a magyar 
nemzettől és akik a magyar királyból 
mindenkor osztrák császárt csinálnak. . . 

Mindenki tanú lehet arra, hogy a 
bűneiben kimúlt szent koalíció a ki-

rály szavával Ígérte az általános válasz-
tói jogot és mégis, a király Ígérete da-
cára semmi sem lett az általános vá-
lasztói jogból, mert nem akarták a 
tisztelt koalíciós fő-fővezérek. 

Nyilt sisakkal, férfiasan álljuk a 
küzdelmet, álljuk a küzdelmeket. 

Igen is, mi is hirdetjük és val-
juk, hogy soha még a magyar nemzet 
ellen átkosabb szövetkezés nem dult 
az ország élén, mint a koalíció, soha 
senki több bűnt az ország ellen el 
nem követett, mint Kossuth Ferenc, 
aki nevének varázsát kihasználta a 
nemzet ellen, a nép akarata ellen, aki 
a maga politikáját, a nemzet-rontó 
politikát váerőszakolta rártjára, s aki 
nevének varázsával még most is a 
nemzet ellen akar érvényesülni. 

Ami pedig a Justh Gyula elleni 
kérdéseket illeti, ami a horvát képvi-
selőknek a magyarnemzetet arcúi ütő 
„Visoki sabore"-jára vonatkozik, arra 
a kérdésre oda tartjuk a törvényt, a 
hatvanhetes kiegyezés megalkotójának 
Deák Ferencnek fehér-lapos törvényét, 
a hatvanhetes alapon álló kormány-
pártnak és mi kérdezzük, vájjon a hor-
vát nyelvű felszólalás jogát nem-e a 
hatvanhetesek igtatták törvénybe? 

A szerb radikálisokkal való szö-
vetkezésre pedig az a válaszunk, hogy 
bárha minden magyarországi nemzeti-
ségi párt oda állana 48-as zászló alá, 
hogy azt juttassa diadalra. 

„Mindent Szentesért" jelszónak 
szép. De eszébe juttatjuk mindenkinek 
azt, amit megirtunk és ami egyedül 
igazság, hogy nem a képviselő virá-
goztatja fel a várost, hanem a város 
népének munkás keze és minden 
szentesi polgár Szentesért harcol, mert 
a nagy politika kérdése távol áll a szűk 
helyi érdekektől. 

Elvet, elv ellenében ? 
A Szentesi 48-as népet megtévesz-

teni még a hivatalos 48-as részről sem, 
lehet nem hogy kormány-párti elvekkel 
le lehessen megtéveszteni. 

Elvet az elv ellenében! 
Szentes érdekeit, Szentes népének 

érdekeit védi az, aki a zászlót a nép 
kezéből kiesni nem engedi s mert a 
szentesi 48-as nép érzése, gondolata, 
lelkiismerete összeforrott a régi zászló-
val, Szentes képviselője csak dr. Molnár 
Jettö lehet. 
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DERE 
Éljen! Evviva! Zsivió! Stetreaszka! j 

Hoch! Hoch! Dobre! Hurráh! Hipp, , 
hipp, hurráh! Áve II. Dénes! Légy | 
üdvöz, óh szentéletű férfiú . . . Hasra, 
hasra előtted, rajongva körülölelt, át-
font és szeretve tisztelt képviselőnk, 
aki már a legközelebbi jövőben Szen-
tes piacán saját kijelentésed szerint a 
keresztlevelet lobogtatod!!! 

Lelkesülünk. Csuro .1 vizesek va-
gyunk a belső tűztől, az izzó hevület-
től . . . Meg vagyunk főzve. Le vagyunk 
főzve. Dr. Kvótaemelő Dénes az I-ső 
48-as körben emelt gérokkal és hang-
fogó nélkül jelezte, hogy a jövő vasár-
nap a nagy slágerrel is kirukkol. Elő-
veszi nadrágjából — a keresztlevelét... 
A nagy pecsétes születési bizonyítvá-
nyát majd megmutatja . . . Bebizonyo-
sodik, hogy ő hithű baptista, akit vala-
hol a Tisza mentén már harminc esz-
tendővel ezelőtt megfürösztötték. Nem 
zsidó. Nem. Nazarénus őkelme és ezért 
az egyetlen érdeméért képviselői meg-
bízó levelet érdemel . . . 

Mondanunk se kell, hogy e kíván-
ság után az összes ibolyák a föld alá I 
bújhatnak szégyenletükben. Nem lehet I 
szerénység dolgában Dénes II-vel kon-
kurálni. Meg kell választani, mert bud- ! 
histának született. Ez érdem. Dicsőség. 
Az ő érdeme. Dicsősége. Esszük a 
zúzáját a kis mohamedánnak, amiért 
ilyen nagyszerű hanglejtéssel és finom 
tónusban cseveg. . 

Baptista, nazarénus, budhista, mo-
hamedán. A haragos olvasó eleven kér-
dőjellé változott. Hát melyiknél mara-
dunk voltaképpen? Sohase kérdezős-
ködjék! Semmi közünk Kovács Dénes 
úr vallási meggyőződéséhez. Kossuth 
Lajos katonái felekezeti és emberi kü-
lönbséget nem ismernek. Kossuth La- j 
jos édes apánk a vallás szabadság és ! 
egyenlőség lánglelkű előharcosa volt. 
A hit nem üdvözít, csak a jó cseleke-
de.ek. Nem a keresztlevelét keressük 
annak, aki az ősi zászló alatt küzdeni 
akar. Elvét, gerincét, rendületlenségét, ! 
a népért dobogó szivét kérésük. Szen-
tes városában hiába henceg II. Dénes 
úr azzal, hogy a nadrágjában kereszt-
levelet tartogat. A szív . . . 

Jó, jó, elismerjük, hogy a becé-
zett átváltozó művész keble meglehe-
tősen terjedelmes szivet takar. II. Dé-
nesnek van szive. Duplaszivü férfiú ő. 
ígérni és széditeni kitűnően tud. Min-
den földi jót beígért. Gyárakat, ingyen 
földeket, kincses bányákat, mézes ka-
lács hegyeket. Hétszer fogunk egy esz-
tendőben aratni. . . Juhé, juhé, ez oszt 
a legény, az igazi legény, a helyre le-
gény . . . Éljen, ewiva, zsivió, szetre-
aszka, hoch, hoch, dobre, hurráh, hipp, 
hipp, hurráh, II. Dénes. Rivalgjuk az 
üdvöt hadd lássa, hogy sziv ezen az 
oldalon is van. Van szivünk. Ellenben 
Molnár Jenőre fogunk leszavazni. 

— A függetlenségi és 48-as Molnár 
Jenő párt a „Központi Szállóban" pártirodát 
létesített. A választásokra vonatkozó minden 
útbaigazítást polgártársaink a pártirodában 
megkapnak. A választóinévjegyzék megtekinthető 

V I G Y Á Z A T , 
MÁZOLVA!... 
ÜÉNES II. VIZITEL... 
Egy szóra, polgártárs! 

Dr Kvotaemelő Dénes, a pártbontó 
ferenbes és a bádogos politikai járulnok na-
pok óta Szentes városában időzik. Házról-
házra jár szegény és bizalmat kunyorál. Hű 
csatlósai kisérik mindenhová. Le a Kisérbe, 
fel a felső pártra. A városházára. Utánna 
kullognak oda is a hova a császár is gyalo-
golni szokott. A kiváló politikai magántudós, 
naponta háromszor ontja a bőség szaruját. 
Ha valamit elszór tapasztalatai gazdag tárházá-
ból, hát a hű apródok azt nyomban felszedik. . . 

Négy szóval jelenteni, lehet az eseményt: 
Kvotaemelő II. Dienes napok óta Szentest 
szerencsétleniti. Itt jár fel, mint a bolyogó 
hollandi. . . . Nem fér a fejébe, a mit tizezer 
kuruc vasárnap elég világosan megmondott. 
Mehet, elmehet. Mehet Pestre. A fészkes fe-
nébe. Kvotaemelő labancra, franciskánus áru-
lóra nincs szükség. Tudjuk jól, hogy Kossáth 
Ferenc Lipót Mária küldötte. Az ilyen smo-
lentonikat azért szállítják a kurucok közé, hogy 
tábort bontsanak. Zavart csináljanak a kuru-
cok táborában most, a mikor a gyűlölt Bécs 
a nemzet jogát elorozni. . . . Nyaktiloi ké-
szíttet a nép számára, a mely Kossuth Lajos 
apánk elveiért már a legközelebbi jövőben 
izzásig forró ütközetbe megy. . . . 

A politikai pernahajder nem hallgat az 
okos szóra, a komoly beszédre, az értelmes 
magyarázatra. Vigyorog a szemeink közé a 
mikor szemébe mondjuk, hogy felismertük. 
Nem pártonkívüli vagy, a lelked a hitetlensé-
ged, egész életed Kossuth Lipóttól ered. Ko-
vács Dénes a kormányozható csuz feltalájó-
nak, Kossuth F. Lipót Máriának mindenese. 
Kabátfelsegitője. Hozentráger szállítója. Bal-
tyukszeme. Hiába bizonyítjuk ezt, Dénes II a 
körmei közé röhög, marad és — vizitel.. . 

A filiszter állak kificamodhatnak az ámu-
tattól, akár le is eshetnek: Diénes nró II. ke-
gyelméből valamennyien kedves, drága imá-
dott polgártársakká emelkedtünk. Szabad egy 
szóra „polgártárs ? ?! Hogy szolgál a kedves 
egészsége... És az édes polgártársnő hogy 
van ? . . Mit csinál ? Ejnye de megnőtt a fiú, 
a mióta utoljára láttam. Az igaz hogy sohase 
látta a becézett selypítő egyiket se . . . De hát 
így szokás a választások idején. Elvetődik 
égy frakkos álmagyar idegen tájakra, elzokog 
néhány siralmat a hazáról és annak hű fiai-
ról koccint, nevet, paro ázik, látogatásokat 
tesz és a mandátum begyümöszölése után fü-
tyül a bagos szájú polgártársra. Nem néz fe-
léje se a népnek, mely a mézédes szavak hal-
latára és a mesziről jött ismeretlennek beug-
rott csak azért, mert őt mvohrtercászbélák 
ajánlották . . . 

A hivatalos jelölt tapasztalhatta, hogy 
öt most már mindenütt nevetik, gúnyolják. A 
saját hivei is csak kedélyeskednek vele. Szen-
tes népének van képviselője, elvhü, igazszivü, 
bátor követe. A kit ismerünk. Aki tizenegy 
esztendő óta a szentesi népért és dolgozik. 
Semmi szükség a frakkos ferencesre, a II. 
Diénesre. Csak azért viziteljen tovább. Helyet 
neki, függetlenségi harcostársak. Akár egy 
korty borral is megkínálhatjuk. De nem sza-
bad feledni, hogy a csecse férfiú mázolva 
van. Vigyázzunk, nehogy egy adag bölcses-
séget valahol leadjon. 

ÚJDONSÁGOK. 
Bemutatkozunk! A pártnélküli 

„hivatalos" jelölt, Dr. Kovács Dénes, az 
önzetlen újság mai számában a szen-
tesi 48-as népjelölt pártjáról azt iratta, 
hogy ez kizárólag és egyedül Papp Jó-

! zsef pártelnökünkből áll. A félhivatalos 
í jelölt urat minden valószínűség sze-

rint vaksággal verte meg az Úristen és 
az elmúlt vasárnap a tizezer főnyi so-
kaságot nem láthatta. Rendben van. 
Ezennel bejelentjük, hogy a legköze-
lebbi alkalommal Dr. Kovács Dénes úr-
nak és az ö hatalmas, nagy 11 drb. 
választót számláló pártjának be fogunk 
muiatkozni. Bemutatkozunk. Legyen 
szerencsénk majdnem jelölt ur. Meg ne 
futamodjék. Leszünk egynehányan me-
gint . . . Az uj tízezres zuhang után 2 
hétig ismét viccelhet. . . Szabad. Meg-

| engedjük. 

Egyházkerületi és megyei uj tiszt-
viselők. A békésbanáti ref. egyházmegye 
Hódmezővásárhelyen tartott gyűlésén válasz-

j totta meg három évi mandatummal azokat, 
i akik az egyházmegyét a kerületi gyűléseken 
| képviselni fogják. Egyházkerületi rendes kép-
! viselők lettek : Papp Imre hódmezővásárhelyi, 

Szabolcska Mihály temesvári és Fekete Gyula 
nagykikindai lelkészek; pótképviselők: Bay 

' József gyulavári, Tóth József kőrösladányi 
és Nagy Károly makói lelkészek. Világi rész-
ről rendes képviselőkké választattak: Dr. 
Csathó Zsigmond, Dr. Szegedi Kálmán és 
Pogány Károly; pótképviselők: Dr. Zsiros 
Lajos, Szabó Emil és Dr. Széli Gyula. Az 
egyházmegyei gyűlésen tették le az esküt aa 
egyházmegyei uj tanáesbirák: Tereh Gyula 
és Dr. Zsiros Lajos. 

Az ikl'ők. Prágába, a csehek fővá-
rosába, ahol a szerencsétlen sziámi ikrek 
egyike, az idősebb Róza mindenkit csodálatba 
ejtett azzal, hogy minden bevezetés nélkül 
egy kis törvénytelennek adott életet, kiküldtük 
lapunknak egy kipróbált munkatársát, hogy 
az ikrekről tudósítást küldjön. Munkatársunk-
tól ma a következő táviratot kaptuk: 

„Igen sok nemzetközi impresszárió 
érkezett ide, hogy a sziámi ikertestvért, a 
Wajda nővéreket vendégszereplésre bírják 
Mohrse londoni ügynöknek sikerült a test-
vérpárt újszülött gyermekestől világkörutra 
szerződtetnie. Az ikrek havonként 10.000 
korona fizetést, szabad utazást és ellátást 
kapnak nemcsak a maguk részére, hanem 
az újszülött fiúnak, atyjának és dajkájának 
is. A szerződés egy évre szól. Az újszülött 
gyermek atyja egy felfüggesztett városi 
hivatalnok szintén a társasággal megy. A 
klinikán összesen 11 dajka jelent meg az-
zal a kívánsággal, hogy ők szoptatják a 
gyermeket, de Wajda Róza kijelentette, 
hogy egyedül akarja táplálni gyermekét. 
Diénes azonban (a kis korcs) aligha felel 
meg a szerződés terminusának, mert az 
orvostanárok véleménye szerint, idétlenül 
jött a világra. Állítólag a kisebb nővér 
Wajda Melánia igen sok helyről kapott 
ajánlatot, amelyben őt is törvénytelen szü-
lésre csábítják." 

A fögimnásium kibővítése. A vall-
lás- és közoktatásügyi miniszter ma meg-
küldte a yárosnak a gimnásium kibővítésének 
a tervfajzát. A bővítési munkálatoknt a jövő 
hónapba fognak hozzá. A terveket Herbeg 
Zsigmond budapesti épitész csinálta. 

Horváth Mihály szocra Horváth 
Mihály szobrára tegnap Magyarpéterlaka köz-
ség küldött 1 kor. 70 fillért. Ezzel is több a 
szobor alap. 



57 szám. SZENTESI LAP 3 oldal 

A kistőkei utak. Csúcs Lajos a hé-
ten levelet irt Kovács Dénesnek, hogy rosz-
szak a kistőkei utak, de különösen rossz a 
281 számú 3 öles közdűlő, amelyiken o szo-
kott kijárni a tanyára Diénes azonban nem is 
válaszolt a levélre. Mit tehetett Lajos bátyánk ? 
Fölment egyenesen a mérnöki hivatalhoz je-
lentésére aztán majd a tanács határoz a dűlő 
helyrehozása dolgában. 

Tengerész kell a császárnak. A 
fiumei hadtengerészeti Akadémiába 50 egé-
szen ingyenes és féldijas kincstári, illetőleg 
fizetéses és alapítványi hely van üresedésben. 
Pályázhatnak 14 és 16 év közötti ifjak, akik 
valamely középiskola 4 osztályát sikerrel vé-
gezték. A pályázati kérvények junius hó 30-ig 
adandók be a hadtengerészeti Akadémiához, 
Fiume. Közelebbi feltételek megtudhatók la-
lapunk szerkesztőségében. 

Táncpróbabál. Raffnorné Pap Mar-
git polgári iskolai tanítónő tanítványai f. évi 
május hó 1-én d. u. ti órakor a szinház 
teremben tanítványaival táncvizsgát tart. Az 
előadandó táncok a következők: Polonaise 
— Francia négyes — Polka Francais — Pas 
de quatre — Gavotte — Polka Mazurka — 
Washington Post — Pap de Patineurs 
Boston Americatn — Virágtánc — Boston 
Walzer — Diaboló Boston — Magyar kettős 
— Csárdás. Táncnróba után általános tánc. 
Helyárak: Ülőhely 1 kor. Állóhely és diák-
jegy fX) fill. Nagy páholy 4 kor. Kis páholy 
3 kor. A szülőket és az érdeklődőket a tánc-
tanitónő ezúton hivja meg. 

Megrendítő haláleset. Hajdú N. 
Ferencnek rosz vásárja volt hétfőn. Külön-
ben is rosszul ment neki a dolga mostaná-
ban, s nagyon a szivére vette, aki ez előtt 
sokkal jobb napokat látott. Búfelejtőnek is 
is már csak vizet használt, fürdő vizet. Ode-
járt a Zsoldos-telep meletti ingyen fürdőbe. 
Itt érte a végzet. Beleereszkedett a vizbe 
nyakig. A világ rosszasága fölötti elkesredés 
meg belehúzta egészen. Oda is veszett. Ugy 
vitték be a kórházhoz, ahol felboncolták és 
onnan temették el. 

— A kiskorúak dohányzása ellen. 
Egyik vármegyénk legutóbb tartott közgyű-
lésén követésre méltó szabályrendeletet alko-
tott a tizenöt évesnél fiatalabb gyermek do-
hányzási tilalma tárgyában. A szabályrende-
let értelme szerint a vármegye területén tilos 
a tizenöt évesnél fiatalabb kiskorúaknak dohá-
nyozni, szivart, gyufát vásárolni, avagy 
maguknál hordani. Úgyszintén tilos a gyer-
mekeknek a dohányzáshoz szükséges dolgokat 
eladni. A szabályrendelet szerint e tilalmak 
megszegése kihágás és 100 koronáig terjedő 
pénzbirsággal büntetik. A szülők és gyámok 
kötelesek figyelni arra, hogv a rájuk bizott 
kiskorúak az előirt tilalmakat megtartsák. 
Ha ezt elmulasztják, vagy a kihágást képező 
cselekményt megengedik, vagy elnézik, szin-
tén kihágást követnek el, amelyért őket is 
büntetik. Bizony kellene ilyen szabályrendelet 
nálunk is, ahol a jobb érzésű közönség jogos 
megbotránkozására nemcsak 12— 13 éves 
suhancok, hanem még elemi iskolás gyerekek 
is minden szégyenérzet nélkül füstölnek az 
utcán. 

Méhészeti kiállítás és vándor gyű-
lés Budapesten. A magyar, német és oszt-
rák méhészek Budapesten augusztus hó 19-23 
napjian tartandó vándorgyűlésének bizottsága 
Szilassy Zoltán elnöklete alatt megállapitot a 
a vándorgyűlés és kiállítás napirendjét. E 
szerint augusztus 10-én este ismerkedés, 
20-án reggel 7 órakor részvétel a Szent Ist-
vánnapi Körmenetben, délelőtt 11 órakor Jó-
zsef kir. herceg megnyitja a kiállítást, délu-

tán 3 órakor birálatok, ez után kirándulás a 
Svábhegyre, valamint a kertészeti tanintézetbe 
21-én reggel a vándorgyűlés megnyitása, üd-
vözlése és a tárgyalások megkezdése, este 
8 órakor társasvacsora, 22-éu reggel 8 órakor 
a tárgyalások folytatása, délután 3 órakor 
kirándulás Budafokra a m. kir. .pincemesteri 
tanfolyam megtekintésére, 23-án reggel 8 óra-
kor a tárgyalások folytatása és berekesztése, 
délután 1 órakor kirándulás Gödöllőre az 
állami méhészgazdaság megtekintésére, 24-én 
kirándulás a Tátra vidékére, az Aldunára és 
Komáromba, valamint Kisbérre és Bábolnára. 
A kiállítás és vándorgyűlés iránt nemcsak a 
magyar, hanem a külföldi méhészek is ér-
deklődnek. Felvilágosítást a kiálliiás és ván-
dorgyűlés főtitkári hivatala (Budapest, föld-
mivelésügyi minisztérium földszint 3.) nyújt. 

A Házlnyultenyésztők Országos 
Szövetsegc, Budapest (Csillaghegy) e heten 
tartotta közgyűlését a köztelek gyüléstermé-
ben. Évi jelentéséből megismertük a szövet-
ség rendkívül gazdag közgazdasági tevékeny-
ségét, amelyből csak a következőket kíván-
juk kiemelni: 1. A „Házinyultenyésztő" című 
könyvecskéjét 50,000 példányban kinyomatta 
s minden érdeklődőnek ingyen küldte meg s 
ezentúl is megküldi, amivel a gazdaközünsé-
get és kisembereket kívánja a nyultenyész-
téssel megismertetni. 2. Ötszáz ketreces nyul-
telepet állított fel csillaghegyen, ahol állandó 
nyulkiáüitást és vásárt tart fenn a Szövetség 
és tagjai kifogástalan, egészséges állataiból, 
amivel a tenyészanyag beszerzését és értéke-
sítését könnyíti meg és mintaszerű berende-
zést és állatokat mutat be. 3. A székesfő-
város központi vásárcsarnokában állandóan 
friss házinyulhust árusit kg.-ént 1 20 K-ért. 
Evvel a főváros élelmi piacát támogatja és 
a nyultermelések értékesítését megoldotta. 
4. Nyulgereznák kidolgozását elvállalja. 5. 
Hivatalos lapja állandóan irányitója és tanács-
adója a tenyésztéknek. 6. A fővárosban és a 
vidéken 12 előadást tartott a házinyultenyész-
tésről. 7. A szövetség irodája bárkinek fel-
világosítással szolgál nyultenyésztési ügyek-
ben. 8. A kelet és balkán piaccát biztosítani 
igyekszik a kivitel céljára. 9. Mérsékelt áron 
ag bárkinek tenyésztő anyagot, vagyontala-
noknak pedig teljesen ingyen, tehát minden-
kinek módot nyújt arra, kogy evvel a hasz-
nos gazdasággal nagyobb áldozat nélkül 
foglalkozzék s szép mellékjövedelemre 
tegyen szert. 

A gőzgépkezelök és kazánfűtök 
legközeleebi képesitő vizsgái Szegeden május 
hó 24-ik napján d. e. 9 órakor a szegedi 
alsó szivattyútelepen fognak megtartatni. A 
vizsgálati kérvények kellően felszerelve a m. 
kir. ker. iparfelügyelőséghez (Tisza Lajos 
körút (31.) beküldendők. 

A m. kir. állampénztár értesiti a 
közönséget, hogy f. évi május 1-től aug. 
végéig reggel 7-től d. u. l-ig tartanak hiva-
talos órát, ez időn belül azonban csak 8-tól 
12-ig kezelik a pénzeket. 

Felhivás. 
Tisztelettel felkérjük azon t. vevo-

; inket, kik üzletünknek tartoznak, hogy 
tartozásaikat sziveskedje ekkifizetni, tni-

| vei üzletünket Szentesen beszüntetjük. 
Szentes 1910 április hó 

Schwarc Simonné és Társi 
Főmunkatárs : 

DR HQLLÓSV ISTVÁN 
Szerkesztőségi és kiadóhivatali telefon 20 sz 

Kiadótulajdonos : 
H ú l m á i i N y o i i u l a ó * l í l m i ó v ú l l u l u t . 

Szentes város központi választmányától. 

4/kpv. 1910. szám. 

Hirdetmény. 
Az országgyűlési kép viselőválasz toi< 

1011 evre érvényes névjegyzékenek kiiga/a-
tasa érdekeben a központi valasztmány a 
következőket teszi közhírré : 

Az ideiglenes névjegyzék, valamint a 
kihagyottak névjegyzeke a főjegyzői hivatal-
ban 1910 évi Május hó 5-töl 25-ig közszem-
lére kitétetik, ahol is az naponkent déieluii 
8 órától 12 óráig megtekinthető, — délutaa 

! 2 órától ü óráig pedig lemásolható. 
A névjegyzek elleni felszólamlások 1910 

evi május 5-töl 15-ig a felszólamlásokra ad-
ható észrevételek pedig 1910 évi május ló-
tól 25-ig, nyújtandók be a polgármesteri Hi-
vatalnál a hivatalos órák allatt. 

Saját személyét illetőleg jogában aii 
mindenkinek felszólalni, továbbá mindazok, 
kiknek nevei a névjegyzékben benfoglalva*, 
fogositották mind«n jogtalan felvétel, vaQy 
kihágás miatt felszólamlassal élni. 

A felszolamlási kérvények és észrevé-
telek bélyegmentesek, írásban nyújtandó* 
be s a jogosultságot igazoló okmányokkal 
felszerelendok. Egy beadvanyban több egyem e 
vonatkozo felszólamlás is helyet foglalhat. 

Aki felszólamlásokra jogosított, az a ici-
szólamlasokra észreveteleket nyújthat be. .vz 
észrevétel minden felszólamláshoz küion 
adandó be. 

A központi választmány különös ügyei-
mébe ajánija a közönségnek, hogy igyekez-
zék a névjegyzéket megtekinteni és serele.n 
eaetén az ellen felszólamlással éini, mert aKi 
ezt elmulasztja, választói jogának esetleges 
csoraitását saját hibájának tudja be. 

Kelt Szentes város központi választma-
nyának 1910 évi április hó 15-én tartót üléséi JI. 

Bugyi Antal Dr. Mátéffy Ferenc 
főjegyző, 

központi vál, jegyző 
polgármester, 

központi vál, elnök 

' Legalkalmasabb 
bé rmaajándéfcofe 

mesés olcsó árakon vásárolhatók, valódi 
ezüst és aranyból már \ koronától feljebb 

Kolodíns^ky József ékszerész és 
múórás óriási raktárában Szentes^ Petőfi bérház, ahol a legpontosabban 
járó pormentes valódi svájci órák, gyűrűk, fülbevalók, férfi és nöi láncok, 
nyakékek és karkötök, valódi ezüst és alpakka, ezüst dísztárgyak és valódi 
tajték árúk ez idötöl mélyen leszállított áron vásárolhatók. Valamint a 
legdivatosabb menyasszonyi és nászajándékok. Tört arany és ezüst beváltás 

• a legmagasabb napiárban. • 
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Előfizetőinknek 
apró hirdetésekért, elősröri 
közlésért t f O f i l l t . minden 
további közlésért csak Í5C> 

fillért számitonk. 
APEO HIRDETESEK. 

Előf izetőinknek 
apró hirdetésekért, előszőri 
közlésért O O M l t . minden 
további közlésért csak ! I O 

fillért számítunk. 

« 

( E!adó házak, ) 
Eladó 

az örvény parton közel a piachoz, mentő 
utca 1. számú házam eladó, nagy szől-
itfs kertel, és gyümölcs fákkal, értekez-

hetni a helyszínén. -*07 

Eladó és kiadó. 
Dr. Albertényí Adolfnak szentesi IV. ker. 
Árpád u. 44 számú háza eladó, ugyan-
ott egy kissebb lakás van kiadó. -*io 

( Kiadó lakások. ) 
özv. Csúcs Sándorné 

!. ker. Tóth Józscf-utca 53. sz. házánál 
egy 3 szobás úri lakás villanyvezetékkel 

haszonbérbe kiadó. 

Külön bejáratú 
bútorozott szoba igen olcsón kiadó Tóth 

József utca 35 sz. «tg 

Toncs Gyula 
vaskereskedő I., Horváth Mihály-utca 
12 sz. alatti házánál, egy nagyobb uri-

kás azznnal kiadó. -"9 

Jelenti Antal kereskedőnek 
Socs- és Nagyörvény-utcák sarkán levő 
házánál egy nagy világos pince kiadó. 

15 méter hosszú és 6 méter széles. 

Kajánon 200, 
Belső Ecseren 40 hold kitűnő jó földek 
több darabban is igen kedvező fizetési 
feltételekkel eladó. Értekezni lehet Kristó 

Nagy Józseffel Rákoci-tér 18. 

Kürti Jánosnak 
Külső Ecseren 22 kis hold földje tanyá-
val együtt. Mucsi háton 16 kis hold tanyá-
val kedvező fizetés mellett eladó. Érte-
kezni lehet minden vasárnap Rona Zsig-
mond kereskedőnél. 

Pászti Jánosnak 
Egy jókarban levő gramofonja jutányos 
árért eladó, ugyanott egy jó fiú tanon-
cul felvétetik lakik I. ker. Rákóci-tér 1. 

sz. alatti borbély üzletében 493 

Magyar birka gyapjút 
a legmagasabb árban vesz Lantos Ká-
roly tollkereskedő Szentesen. Sarkady 

Nagy Antal-utca 23. szám alatt. 408 

Földek. 
Gyulai Mihálynéne.k 

Bocskai utca 36 sz. alatt. Fertőn 28 
hold földje legeltetésre és kaszállónak 

kiadó. 404 

( Ingóságok. ) 
Sz, Nagy Imre 402 

örököseinek a nagytőkéi vasútállomás 
mellett lévő 44 katasztrális hold jóminő-
ségű szántóföldjük a rajta levő épüle-
tekkel együtt eladó. Értekezhetni lehet 

Sarkadi Nagy Ferenc kereskedővel. 

Halász László 
fűszer kereskedőnek korház melletti bolt-
jában, saját öröltetésü dercés korpája 
van, nagyban, és kicsinyben eladó, 
ugyan ott egy jókarban levő kerékpár 

van eladó. 405 

Mecs Lajos 
Farkas Mihály 13 szám alatt 3000 drb. 
rizling sima veszője van eladó. Értekezni 

a fenti sz. alatt. 414 

Kása Sándor 
II. ker. Vörösmarti-utca 1. tudatja a kö-
zönséggel hogy nála sót, meszet, cemen-
tet, szenet, tűzi fát, szénát-szecskát, és 
minden féle takarmányt kapni, s a ve-
vöknek házhoz szállítja kisebb mennyi-
séget is. A széna takarmányt pedig a 
legmagasabb árban megveszem. 394 

( Vegyesek. ) 

Sinóros Esztike 
harisnyakötő I. ker. Törzs Kálmán-
utca 1 sz. alatt elvállal mindenféle 
harisnyakötéseket bármilyen mintára 

a legvékonyabb szálból a legvas-
tagabbig — a legfinomabb kötéssel. 
Ugyanott egy tanuló leány felvétetik. 

Egy deszkabódé 
4 és fél méter területű. Vásári bó-
dénak is alkalmas és könnyen felállít-
ható eladó. Értekezni III. k. Kátai u. 1. 

Tanulónak 
Egy jó családból való fiú felvétetik 

Bartha Sándor kereskedőnél. 

özv. Csúcs Sándorné 
I. ker. Tóth József-útca 53. sz. hazánál 
52. drb. akácfa oszlopoknak való fáa 

van eladó. 

Masszírozást, 
esetleg betegápolást, elvállalok úri há-
zaknál szíves megkeresést kérem II. ker. 
Rákoci Ferenc-utca 82 sz. F. E. 
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Kiadó üzlethelyiség. 
RosenbergEde házában. Csöng- / 

rádon, a piactér legszebb, leg- J , 
forgalmasabb helyén egy üzlet- 4 
h e l y i s é g kirakattal, raktárral és 5 [ 
pincével, esetleg lakással is, fű- \ 
szer-, csemege-, vaskereskedés vagy 
cukrászda céljaira kindó. Értékezni 
lehet ugyanott a tulajdonossal. 

A A A A A A A A A A A A A A A A 
vizsgázott gépész 
kerestetik ezidei 
cséplés idényre, 
értekezui lehet, 

Neumann Gábornál EGY 
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Üzlet feloszlatás. 
Tisztelettel tudatjuk Szentes város és környéke nagyér-

demű közönségével, hogy rövidáru, férfi, női divat, cipő és 
kalap üzletünket elköltözés következtében feloszlatjuk és 
dusválasztékú raktárunkat teljesen kiárusítjuk. 

Raktárunkon levő összes kitűnő minőségű áruinkat 

bámulatos olcsó áron adjuk el, 
amiről, valamint áruink kitűnő voltáról mindenki személyesen 
meggyőződést szerezhet. 

Kiváló tisztelettel Schwarc Simonnc é s Társa . 

Árjegyzék kivonat: 
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Gyermek bőr fűzős cipő 80 krtól feljebb. 
Női fél schewro cipő 2'50 krtól feljebb. 
Gyermek posztó kalap t>0 krtól feljebb. 
Férfi szalma kalap 30 krajcár. 
Férfi fehéé puha mellű ing 1'20 krtól feljebb. 
Legfinomabb turista ing 1*30 krajcár. 

Megkötő nyakkendő 18 krtól följebb. 
Selyem nyakknndő 25 krtól följebb. 
Fiu mosó ruha 1*10 krajcár. 
Luszter gyermek ruha 180 krajcár. 
Szines és fekete napernyő 1 frttól fölfebb. 
Férfi esernyő 1 frttól följebb. 

Kálmán nyomda Szentes. 




