
Szentes, 1910. Negyvenedik év, 103 szám. Csütörtök, junius 16. 

E l ő t i x e t é u i á r a k : 

elyben : egész évre 8 
.élévre 4 K. negyedévre 

Megjelen hétfő és szombat kivételével mindennap 

K. Vidéken : egész évre 12 K. 
K. félévre fi k\ negyedévre 3 K. 

Főszerkesztő és laptuiaidonos 
SIMA LÁSZLÓ 

Felelős szerkesztő : 
KÁLMÁN J. SÁNDOR 

Szerkesztőség és kiadóhivatal -
Kálmán nyomda és kiadóvállalat, iJe intézendók a lapot érdeklő 

mindenféle küldemények, hirdetési és előfizetési dijak. 
1i«|>|><'*1«Ii»iiv á r i t Ví l i l l ^ i * . 

• 
A képviselőválasztások eredménye 

tagadhatatlanul elszomorító, mert négy 
évvel ezelőtt a nemzet a függetlenségi 
pártnak adván többséget, a független-
ség mellett nyilatkozott, most pedig 
kimondotta, hogy nem akar független 
lenni, amennyiben valósággal megő-
rölte a függetlenségi pártot. 

Hát lehetséges az, hogy négy év 
alatt igy megváltozzék a nemzet aka-
rata? 

Rossznak tartja most azt, amit 
akkor jónak tartott ? 

Vagy tényleg félénk és gyenge a 
nemzet? Megijedt az útját álló akadá-
lyoktól, megriadt a császári vétótól s 
most már inkább nem követel semmit, 
csakhogy a harctól meneküljön ? 

Lemond a jogairól, a szabad fej-
lődésről, vállal akármilyen terheket, 
csak hagyjanak neki nyugtot, csak en-
gedjék, hogy békén hüzza tovább a 
megszokott igát ? 

Ide hanyatlott volna a szabadság-
harcok nemzete ? 

Ez lehetetlen. Se a nemzet fel-
fogása nem változott meg, se gyáva 
nem lett a nemzet. Négy év alatt nem 
történhetnek egy nemzet lelkében ilyen 
informális változások. 

Sokkal egyszerűbb megfejtése van 
az egész talánynak. A nemzet ugyanaz 
ma is, aki 1906-ban volt. Csak a vá-
lasztás lett más azóta. 1906-ban volt 
parlamentális korszakunk legtisztább 
választása. Szabadon, a legcsekélyebb 
korlát nélkül nyilatkozhatott a nemzeti 
akarat. 1910-ben pedig csinálták a 
legpiszkosabb választást, amit valaha 
magyar föld látott. 

Hitvány emberek, akik anyagi ér- | 
dekböl mmdenféle kormánynak szolgá-
latába állanak, akadtak bőven. Csak 
lelkiismeretlen kormány kellett, amely 
felhasználja őket. És kellett csendőr-
szurony, katonaság, hivatali erőszak. 
És főképen a milliók: tízmillió, húsz-
millió, harmincmillió. 

Ilyen választáson bátran szerezhe-
tett volna magának többséget Fejérváry 
is. Söt akár Haynau ts. Legfeljebb 
még egyszer annyi katonát, meg még 

egyszer ennyi pénzt kellett volna kül-
denie. Vagy tán a pribékeknek min-
degy lett volna ez is egészen. 

Khuen megtanította Ausztriát, hogy 
kell elbánni Magyarországgal. Könnyen 
megy itt minden. Csak nem kell Ti-
^¿a-féle fanatikusok kezébe adni a ha-
talmat, akik azt hiszik, hogy az ő 
rögeszméikkel s ezeket hirdető dikci-
ókkal majd meghódíthatják az egész 
országot. 

Tisza most is szentül hiszi, hogy 
az ő szónoklatai „józanították ki" a 
nemzetet. Khuen mosolyog, engedi, 
hadd legyen Tisza boldog az ő hiú hi-
tében. O tudja, hogy mi józanította 
ki a nemzetet. És csináljanak még egy 
választást, négyszer annyi Tisza-beszéd-
del, de negyedrész annyi pénzzel és 
erőszakkal: a nemzet megint vissza-
esik a függetlenség mérges illúzióinak 
részegségébe. 

Most méltán boidog lehet Bécs. 
Magyarország újra lábai előtt fekszik. 
Milyen kár, hogy ez a derék Khuen 
nem élt 1848-ban, nem kellett volna 
annyi vért kiontani. Ő megmondta 
volna, hogy sokkal célszerűbb, ha a 
pálinkát ontják. Ez épp ugy célhoz 
vezet és hasonlíthatatlanul olcsóbb 
folyadék. 

Csakhogy alighanem egy kis lé-
lektani botlás van a mosolygós Khuen 
számításában. O azt hiszi, hogy vég-
leg megnyerte a háborút, mert volt 
hozzá pénz, pénz és pénz. De azzal 
nem számolt, hogy mi történik akkor, 
ha az alkohol mámora eloszlik s a 
nemzet látni fogja, hová jutott. Lesz 
majd, ami fölébressze és észretéritse 
a nemzetet. Gondoskodik róla az oszt-
rák elbizakodottság. És akkor majd 
támad a nemzetnél olyan rettenetes 
lelki reakció, hogy az végképp elsepri 
Khuent és Tiszát egész feltámadt tár-
saságukkal együtt. 

Jó, hogy most igy történt. Hadd 
ürítse ki a nemzet még egyszer, hadd 
ürítse ki fenékig az ürömpoharat. Hadd 
lássa, mi a vége egy alkoholos válasz-
tásnak. 

Majd elmegy a kedve tőle örökre. 

Az országgyűlés 
megnyitása. 

Ez időszerint a képviselőház első 
ülésének teendői foglalkoztatják a kor-
mánypárt tagjait. Az országgyűlés első 
ülését f. hó 23-án, csütörtökön déle-
lőtt tartja korelnök elnöklete mellett. 
Arról volt szó, hogy a korelnökséget 
Gromon Dezső vállalja, mivelhogy a 
legidősebb Neusiedler Károly nem mu-
tatott hajlandóságot. Csakhogy' Gromon 
Dezsőnél idősebb tagja a parlamentnek 
a . függetlenségi Pap Elek és attól le-
hetett tartani, hogyha Neusiedler nem 
fogadja el, akkor Pap Elekre száll a kor-
elnöklés és az uj Ház függetlenségi 
korelnök vezetésével alakulna meg. 
Minthogy azonban a kormány párt a 
korelnökséget a maga részére akarja 
megtartani, most rábírják Xeusiedler 
Károlyt, hogy a megbízást vállalja és 
igy ő fogja az alakulás megtörténtéig 
a tanácskozást vezetni. 

Az uj országgyűlésnek trónbe-
széddel való megnyitása e hó 25-én 
délelőtt történik meg a budai királyi 
várlakban. 
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a 
katonaság 

H z é p k i n p é n z b e k e r ü l t 
a v á l a n z t Á H o k o u . 

Egy bécsi újság megbízható ka-
tonai részről való értesülése nyomán 
irja meg, hogy a magyarországi vá-
lasztásokra 220 zászlóalj és 168 es-
kadron, vagyis összesen kilenc hadtest 
volt kirendelve asszisztenciára, Magyar-
ország „vértelen" meghódítása pedig 
a szállítás, az asszisztálás és az ellá-
tás kötelességei fejében kerek tizenhét 
millió koromba került. 

Ebben az összegben nincs más, 
csak a katonák emisztették föl^ezt [a 
horribilis részeget. 
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Értesítés. Értesítjük az érdek-

lődőket, hogy dr. Molnár Jenő volt 
képviselőjelöltünk megtisztelése céljá-
ból Budapestre utazó küldöttség szer- í 
vezésónek megbeszélése vrégett ma j 
- csütörtökön délelőtt 11 órakor a 

Központi Szálló nagytermében értekez-
letet tartunk, amelyre minden párt hí-
veinket meghívunk. A volt partveze-
töség. 

Hivatal átvétel. Sípos Lajos házi , 
és gyámpénztárnok, aki súlyos szembaja gyó-
gyítására hosszabb szabadságon volt tegnap 
délután vetie át hivatalát kirendelt helyette-
sétől Strasser Sándortól. A hivatal átadást dr. 
Mátéffy Ferenc polgármester vezette. 

Orgonahangverseny A jővő hó kö-
zepén orgonahangverseny 1 ert a helybeli re-
formátus templomban, melye* az országos re-
formátus ének vezérek egyest lete rendez. E 
magas színvonalú művészi hangversenyre 
előre felhívjuk a közönség figyelmét. Az or-
gona és énekművészet műremekei kerülnek 
ezen orgonahangversenyen bemutóra, körül-
belül 30 40 énekvezér által. 

Kitüntetés. A magyarországi mun-
kások rokkant és nyugdi jegy lete Zsoldos Fe-
renc mérnököt tiszteletbeli tagjává választotta. 
Az erről szóló okiratot nézik most olyan so-
kan a Bányai J. utóda cég kirakatában. 

A harmadik ovoda. Az alispán leirt 
a városhoz, hogy mivel a közigazgatási bi-
zottság határozata ellen felebbezést senki be 
nem adott törvényes időn belül, s igy annak 
határozata az ovoda kérdésben jogerőssé vált, j 
átszervezési ügyekben hozandó határozatot 
a város egy hónap alatt hozzá felterjessze. 
Ilyenformán a legközelebbi városi közgyűlés-
nek megint foglalkoznia kell ezzel a kérdés- t 
sel, s apránként tán mégis nyélbe lesz ütve 
a harmadik ovoda. 

Becsapott választók. A szegvári 
kerületben a kisebbségben maradt Mezőfi-párt 
Pallavicini Ede őrgróf mandátumát peticióval , 
támadja meg. A petíciót etetés-itatás és vesz-
tegetés címen indítják. A petició beadásának j 
hirére a mindszenti választók (>3 kocsival 
megjelentek Szilágyi Gézánál, a Károlyi gróf 
uradalmi intézőjénél és kérték tőle a vokso-
kért megígért egy-egy kocsirakomány szénát. 
Az intéző Pallavicini őrgrófhoz utasította őket, 
mire a mindszentiek felbőszültén támadtak rá 
Szilágyi Gézára, ugy, hogy csak a gyors 
csendőri segítség mentette meg a tettleges in-
zultustól. 

A vasút és az aratások. Az állam-
vasutak osztálymérnöksége felhívja hatósá-
gunkat, hogy figyelmeztesse az arató közön-
séget arra, hogy a learatott terményeket távol 
helyezze a vasúti sinektől, inert a kazánból 
kipattanó szikra esetleg tüzveszedelmct okoz-
hat, melyért a vasút nem vállal felelősséget. 

Ökör árverés. A földmivelésügyi 
miniszter tudatja velünk, hogy julius hó 12-én 
Mezőhegyesen árverést rendez hizott ökrökre. 
Eladásra kerül 148 drb. magyar és 333 drb. 
nyugati fajta hizott ökör. Az árverés zárt 
írásbeli ajánlatok utján történik, amit a mi-
nisztériumba kell küldeni. Érdeklődők az ök-
röket megtekinthetik a mezőhegyesi ménes-
birtokon. Levélbeli értesítésre szívesen külde-
nek ki kocsit is az emberért az állomásra. 

— Az alföldi szinikerület. *A Délma-
gyarországi Magyar Közművelődési Egvesü-

i let által kezdeményezett alföldi sziniszövet-
! ségneK Abony, Békéscsaba, Czegléd, Csong-

rád, Félegyháza, Jászberény és Kispest vá-
rosokból álló kerülete junius 11-én a D. M. 

| K. E. budapesti hivatalos helyiségében Fes-
tetich Andor gróf országos szinészeti felügyelő 
elnöklete alatt igazgatósagi ülést tartott, ame-
lyen a szinikerület igazgatójául 1910. évi 
szeptember 1-től egy évre Miklóssy Gábor 
színigazgatót, a szinikerület elnökévé pedig 
Hahn Béla dr. ügyvédet, Békéscsaba tiszti 
ügyészét választották meg. 

Az iparos ifjak kerelme. A szen-
tesi iparos ifjak önképző Körének sok baja 
volt már a fináncokkal, mikor bálák, banke-
tek alkalmával egy kis bort adtak a szomjas 
társaságnak, mivel hogy italmérési engedé-
lyük nincs. Most azonban bent van már az 
ez iránti kérvény a pénzügyigazgatóságnál 
amelyben az évenkénti 8 táncmulatság tar-
talmára korlátlan italmérési engedélyt folya-
modnak. A helybeli hatóságok hozzájárul-
tak az engedély megadásához, igy most mái-
nem lesz akadály a borban és ha mulattak, 
ihatnak utána százegyig. 

Lejárt pályázatok. Tegnap járt le 
a rendőrség és a városi szolgák ruházatának 
szállítására meghirdetett pályázat határnapja. 
Ajánlatokat adtak: Bajomi N. Sándor, Solti 
Ferencz, Hunyadi Sándor, Berkovics József, 
Zsoldos Ferencz, Kiss Bálint, Kiss Sándor, 
Jordán Zsigmond, Csurai Márton, Hanka 
György és Füsti M. Ferenc. A két utóbbi 
azonban már vissza is kerte az ajánlatot a 
fölbontás előtt. 

— Segély kérés. Az „Ahárom keun'* 
budapesti izraelita egyesület segélyt kér vá-
rosunktol, amit — 2 — korona összegben 
már el is küldtek neki. 

Hatóság elleni erőszak. Dezső Bá-
lint mészáros követte el, Dékány Imre rend-
őrrel szemben, tegnap a vágóhídon. A rendőr 
úgy adja elő a dolgot, hogy ő az állatorvos 
mellett volt kint, egyszer csak látja, hogy 
Papp Miska meg Sajtos Lajos összevesztek 
és olyan űri társaságba semmikép nem illő 
szavakat vagdostak egymás fejéhez, hogy ő 
azt nem birta elhallgatni. Oda ment oszt 
megfogta a kisebbiket, Sajtost, hogy majd 
kivezeti, mikor úgy sincs már neki ott semmi 
dc' se. Dezső Bálint azonban ezt a kive-
zet kisérletet a szakmán ejtendő tekintély-
beli csorbának nézte és ő is odament, de 
nem Sajtost fogta meg, hanem ő meg a 
rendőrnek a karját. Azt mondta a rendőrnek: 

Nézze kedves rendőr úr, én nem 
vagyok ám egészen belenyugodva, hogy 
maga ezt a Sajtost innen kivezesse; 
hanem arra kérem, legyen szives csak 
szépen elereszteni, oszt odább állni, 
nehogy kénytelen legyek uraságodat a 
taglóval fejbe kólintani, vagy pedig 
éppen kést szúrni a gyomrába! 

De ezt olyan iszonyú dühösen mondta, 
hogy a rendőrnek, — aki igy mondja a 
jelentésben — ismeri a Dezső veszett ter-
mészetét, — hogy amit megígér, azt meg is 
szokta tartani el kellett ereszteni Sajtost, 
ha csak azt nem akarta, hogv rendőrvéres 
legyen a vágóhíd. Hanem feljelentette ható-
ság elleni erőszak miatt. 

Kényszerutlevéllel. Tarnóczi Eszter 
33 éves asszonyt a fehértemplomi rendőrség 
tegnap kényszerutlevéllel küldte haza illető-
ségi helyére Szentesre. 

Népgyűlés. Oláh Mihály és társai 
szociáldemokraták bejelentették a városnál, 
hogy vasárnap junius 19-én délelőtt 10 óra-
kor a tyukpiactéren, vagy rossz idő esetén a 
Korona szálloda nagytermében népgyűlést 
szándékoznak tartani. A népgyűlés tárgya 1. 
A pártszervezett megalakítása. 2. A politikai 
helyzet. 

Önkény az utlevélkiadásnál Ha-
zánkból mostanában is sokan vándorolnak ki 
útlevél nélkül. Oka ennek, hogy a hatóságok 
önkényüleg járnak el az útlevelek engedélye-
zésénél. Egyszerre négy helyről kapunk emiatt 
panaszokat. Egyik helységből azt Írják ne-
künk, hogy az alispán egy kivándorlásra jo-
gosult, katonai kötelezettségének eleget tett 
embertől egyáltalán megtagadja az útlevelet 
más meg felpanaszolja, hogy kényszeritik a 
kivándorlókat Fiúmén át utazni holott az uta-
zás a magyar kikötőn át háromszor annyi 
időt vesz igénybe, mint más kikötőkből, és 
drágább is, a harmadik panaszkodik, hogy 
hosszabb idő óta csak szóval tartják, de az 
útlevelet nem adják ki neki, mig végül a ne-
gyediknek az a panasza, hogy az útlevél ki-
adása fejében mindenféle címen kérnek tőle 
dijakat. Nem csoda, hogy az embereknek a 
sok bajlódás nem tetszik és inkább — útle-
vél nélkül vándorolnak ki. 

Szerencsétlen béresgyerek. Karagó 
Imre 13 éves gazdasági cselédet tegnapelőtt 
délután súlyos vágott sebbel szállították be 
a vármegyei közkorházhoz. A gyermeknek 
bal lába hátulján, a sarok csont fölött van 
egy csontig ható 8 cm. hosszú iv alakú vá-
gás, amelyet a gyerek vallomása szerint dolog 
közben, herekaszálás közben kapott. A vágás 
meglehetős veszedelmes, mert az inek is ke-
resztül vannak metszve, gyógyuláshoz lega-
lább egy hónap szükséges, de akkor se lesz 
már tökéletes többet. 

Huszonöt dollár nélkül — vissza ! 
Többször kísérelték meg, hogy a newyorki 
bevándorlási biztos amaz intézkedését, mely 
szerint csak azt engedik amerikai földre lépni 
aki legalább 25 dollár készpénz rendelkezik, 
megváltoztassák, ez azonban, mint az „Atlas" 
nak Nevvyorkból írják, nem sikerült. A part-
raszállás előtt könyörtelenül megkövetelik min-
denkitől a 25 dollár készpénzfelmutatását, s 
akinek nincs, azt visszaküldik régi hazájába. 

Az ököritói katonák. Az ököritói 
szerencsétlenség siratói szeméből a hadveze-
tőség ma kitörölt egy csillogó könycseppet: 
visszaadta szülőiknek katonasorban levő fiai-
kat. Ököritón akárhány olyan apa és anya 
volt, akiknek összes gyermekei elpusztultak a 
borzalmas tűzvészben. Némelyiknek egyetlen 
gyermeke maradt csak meg, de az is a csá-
szár fekete kenyerét ette. Távolidegenben. Az 
életben maradt katonagyerek nem nyújthatott 
vigaszt a szülőknek. Ma végre megérkezett a 
szomorú szatmármegyei faluba a honvédelmi 
minisztérium értesítése, amely szerint az ökör-
itói illetőségű katonák azonnal szabagságo-
landók, a tartalékos katonák pedig az 1910. 
és 1911. évre felmentetnek a gyakorlatok alói. 
A rendelet nem feledkezik meg azokról az 
újoncokról sem, akik most kerülnek sor alá: 
ezek csak nyolcheti kiképzésre vonulnak be 
s azután 1912 október elsejéig szabadságra 
mehetnek. 

Útlevél meghosszabbítás. Kátal T. 
Imre 59 éves kubik munkás, aki már 2 éve 
dolgozik Komániában, Krajova községben és 
ott meglehetős jól megy neki a dolga, lejárt 
útlevelének egy évre való meghosszabbítását 
kéri az alispáni hivataltól. 
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— A jéggyár ügye. Rock Iván gép-
gyáros, akinek szerződés szerint még e hó j 
5-re le' kellett volna szállítani a jéggyártáshoz 
szükséges gépeket, arról értesiti a várost, 
hogy a gépek pár nap múlva már vasútra 
kerülnek. Az üzembehelyezéshez azonban 
igy is még legkevesebb három hét szükséges. 

' ' ¿ Z Ö W V I Z . 
Pusztítanak 
az égicsatornák 

Kegyetlen istenitélet szakadt ked-
den este as országra. Zivatar tombolt, 
gyújtogatott a villám, megeredtek az 
ég szakadó csatornái és pusztitóan 
borultak rá a szűz földre, tönkretették 
a termés javarészét. A folyók kiléptek 
a medrükből, hidakat, házakat vittek 
magukkal és emberéletet is követeltek 
áldozatul. 

Az egész országnak kiszámítha-
tatlan kára van ebből, mert jól meg-
csappantak az olyan szépnek ígérkező 
terméseredmények. 

SZERKESZTŐI ÜZENET, üj pálinka főzde. 

Temesmegvében rengeteg kárt oko-
zott a vihar. A Nera folyó megáradt és 
három községben a lakóházak vízben 
állanak, több ház már össze is omlott. 
A viz felületén emberi és állati hullákat 
hajt a szél egyik faluból a másikba. Voj-
teken Szalay Géza nagybirtokosnak az | 
istállójába villám ütött, az istálló leégett 
és 40 ló benne pusztult. 

Resicabányán a Karas folyó átsza- i 
kitotta a gátat, a viz elsodorta a most I 
épitett új hidat is. Az egész város viz 
alatt áll. 

Csáktornyán a fölgyülemlett viz i 
elöntötte az utcákat, a vetéseket az or- j 
kán egészen ledöntötte és sok fát té-
pett ki. 

Karánsebesen a jégeső a vetést, 
de különösen a gyümölcsöt egészen ! 
megsemmisítette. 

Vasmegyében a szombathelyi, cell- i 
dömöki, kőszegi és felsőőri járások- j 
ban a jég a termés 70 százalékát tönkre 1 
tette. 

• 
Még az a jó, hogy itt mi felénk, | 

ha eső járt is, de ilyen pusztító ziva- ( 

tarok idáig nem voltak. 

F ö í i i ' í v é í s ! " " 
Fölhívom mindazokat, akik a le- j 

folyt választási küzdelemben, mint a i 
Molnár Jenő párt kortesai működtek, 
sziveskedjenek engem ma csütörtökön | 
este 5 óra után lakásomon (I. Tóth 
József-utca 57 szám.) okvetlenül föl-
keresni. Sitt/a Lásaló. 

Egy megtért 48-as. Levelét vettük. 
Hogy sokan megtértek már és szánják a 
zászló ellen elkövetet bünüket igen szép do-
lognak tartjuk; de hibájukat már nem tudják 
jóvá tenni, nem mosi kellene Molnár Jenőre 
szavazniok: de pénteken kellett volna. Hogy 
a pártái mi lesz, azt mi nem tudjuk, a párt i 
tagjainak kell érezniök, hogy a dolog nincs 
rendben s ha még élni akar a szentesi 48-as 
párt, kell, hogy a módot megtalálja erre. A 
buzdítás és bátorítás, a főszerkesztönkőz in-
tézett felhívás pedig igazán céltalan, mindenki 
tudja, hogy a végső pillanatig harcolt a zász-
lóért s nem ő tehet róla, ha a harcban a 
48-as polgárok nem követték az ő példa mu-
tatását, 

Szerkesztőségi és kiadóhivatali telefon 20 sz 
Kiadótulajdonos : 

I t á l i i i ú u IN\vo i i i« ln ó w l i i i M l ó v í i l l i t l i i t . 

B r t t l l F e r e n c z 
Kossúth-téri üzletét áthelyezi az újon-
nan épülő Szentes-Vidéki Takarék palo-
tájába, még csak néhány napig tart. 
Eladásra kerülnek a legújabb selyem 

bloúse kelmék frt. 10-től feljebb. 
Nyers ruha vászon 30kr,-tól feljebb. 
Batisztok 20 „ „ „ 
Delinek 16 „ „ „ 
Zephirek 16 „ „ „ 
Kérem, mindenkinek saját érde-

kében van ezeket megtekinteni, inig a 
! készlet tart. 536 

Tisztelettel értesítem a n. é közönsé-
get, hogy Szentesen. II. ker. Kunszent-
mártoni utca 1 házszám alatt kis-
üstös pálinkafőzdét nyitottam, ahol is 
ugy egyeseknek, mint italmérőknek 
bármily anyagból a pálinkát a leg-
tisztábban kezelve pontosan és jutá-
nyos árért állítom elő. Főzetést elvál-
lalok készpénzért és felerészben is 

A t. gazdaközönsegnek a nyári 
munkaidőre ajánlom az általam készí-
tett pálinkákat, melyek kizárólag a 

fenti házszám alatt levő 

HUNYADI VENDÉGLŐBEN 
kaphatók. 

A mélyen tisztelt közönség szíves párt-
fogását kérve vagyok 

Bús Miklós 
pálinkafőző. 

4989/1910. 

Hirdetmény. 
Értesítem a közönséget, hogy folyó hó 

23-án az alsó csordajáráson a Bánomháti 
temető melletti partos területen a csendőr-
parancsnokság céllövészetet tart, ennélfogva 
felhívom, hogy a céllövészeti helyet a neve-
zett napon kerülje. 

Szentes 1910 junius 8-án. 
Dr. Mátéífy 

534 polgármester. 

Meghívó. 

Frisskészitésű 
köles kása 

minden menyiségben kapható 

Bartha Sándor 
kereskedőnél. 

Legmodernebb szöllö permete-
zők 5 évi jótálással kedvező 
fizetési feltételek mellett sze-

rezhetők be. síi 

A szentes Református kör 1910 június 
19-én d. e. tél 11 órakor tartja székházában 

i évi rendes közgyűlését, melyre a kör t. tag-
1 jait ezennel tisztelettel meghívom. 

A gyűlés tárgyai: 
1. Az 19<M> évi számadás és leltár. 
2. Az 101O évi költségvetés tárgyalása. 
3. Az igazgató éves jelentése s a vele 

összefüggő előterjesztések. 
4. Indítványok, melyek a közgyűlés 

előtt f) nappal benyújtandók. 
f). Vendéglős szerződése. 
6. Tisztviselők, igazgatóság, választmány 

és bizottság megválasztása. 
Amennyiben 50 tag a gyűlésen meg 

nem jelennék, a gyűlés junius 26-án tartatik 
meg, mikor is a megjelentek számára való 
tekintet nélkül határozat képes. 

Szentes 1910 jun. 12. 
*utó Zoltán 

elnök 

JUHÁSZ FERENC 

LENGYEL BÖZSIKE 
jegyesek. 

Minden külön értesítés helyett. 

Divatárúház 
a „Kék Csillaghoz" Dr. Reis házban 

Szentes V. Takarék 
házában, Kossuth-téren kiárusítást ren-

dez e hó végéig. 
Moso, karton, festő 16 kr.-tól feljebb 
Szövetek, delinek „ „ w 

Vászon, kanavász 12 „ „ 
Nyakkendők 15 „ „ 
Gallérok 15 „ „ 
Ingek 90 

Nagy raktár csipke szallag nap és 
esernyő, szabó és varrónői cikkekben 
mindenkinek érdekében áll ezen ritkán 

kínálkozó alkalmat felhasználni. 
I i e k C s i l l a g 

divatárúház. 538 

Értesítés. 
Szentes város iskolaszéke értesitő az 

érdekelt jeleket, jelesül: a polgárileány iskola 
tanárait, növendékeit, ezeknek szüleit, gyámja-
it, gondviselőit és általában a tanügy barátait, 
hogy a polgári leány iskola 1909] 1910-ik tan-
évének záróvizsgálatait a következő napokra 
tűzte ki, u. m. 

1010 junius 16-ik napjának délelőttjére 
az I-ső osztályét. 

1910 junius 16-ik napjának délutánjára 
lll-ik osztályét. 

1910 junius 17-ik napjának délelőttjére 
a Il-ik osztályét. 

1010 junius 17-ik napjának délutánjára 
a IV-ik osztályét. 

Az osztály vizsgálatok délelőtt 8 órakor 
délután pedig '>i órakor veszik kezdetüket. 

Az évzáró ünnepélyt 1910 junius 23-ik 
i napjának délután 4 órájára tűzi ki. 

Az iskolaszék úgy a záróvizsgálatokon 
; valamint az évzáró ünnepélyen az érdekelt 

szülőket, és a tanügy pártfogóit szívesen látja. 
Szentesen, 1910 évi május 30-án. 

Kiadta: Dr. Lakos s. k. 
iskolaszcki jegyző 
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• * Előfizetőinknek 
apró hirdetésekért, előszöri 
közlésért « K > fillt. minden 
további közlésért csak : »< > 

fillért számitank. 
A F R O H I R D E T E S E K . 

Előf izetőinknek 
apró hirdetésekért, előszöri 
közlésért < S O fillt. minden 
további közlésért csak : 5 0 

fillért számítunk. 

Földek. 

Balogh Szabó Ferencnek 
a Derekegy házi oldalon lévő másfél fer 
tály földje szabad kézből eladó. Érte-

kezni lehet Zrinyi-utca 5 szám. 

Héjjá Jánosné 
Kistőkei 30 hold földje eladó. Értekezni 

lehet kistőke 102 b sz. 

K. Fazekas Máténak 
Kistőke 14 sz. alatt 21 hold tanyaföldje 
a rajta lévő tanyaépületekkel együtt 
vetéssel vagy annélkül kedvező feltéte-
lek mellett szabadkézből eladó. Érte-
kezni lehet a helszinén vagy III. ker. 
Simonyi Ernő utca 23 sz. alatt lehet. 509 

Szegedi Jánosnak 
Kistökén 40 hold földje a rajta levő épü-
letekkel együtt eladó. Értekezni lehet 

Szegcdi János kerékgyártóval. 527 • 

Pozderka Péternek 
Kistőké 1 16 sz. 42 hold tanya földje 
osztályozás végett azonnal vetései együtt 
eladó. Értekezni lehet a helyszínen. w> 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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Vass Béla 
Alsóréti földfe több évre haszonbérbe 
kiadó. Értekezhetni I. Kigyo utca 5, 
Ugyanott egy fiú lakatos tanoncnak fel-

véietik. 535 

Vásárhelyi-utca 55 számú 
háza kedvező fizetési feltételek mellett 
eladó. Értekezni lehet a helyszínén. 447 

Erdei Mihályné 
II. ker. Bercsényi utca 7. szám alatti 
lakosnak Fábiánban rekettési 9 hold 
földje ldkással együtt eladó. Értekezni 

lehet a fönti szám alatt. 800 

Kiadó lakások. 
Özv. Csúcs Sándorné 

I. ker. Tóth József utca 53. sz. házánál 
egy 3 szobás úri lakás villany vezeték-
kel kaszonbérbe kiadó, ugyan ott osz-
lopnak való akácfa van eladó. 517 | 

( Ingoságok. } 
Varga Béniánimnak 

I ker. Farkas Mihály-utca 2 szám egy 
dupla kétfelényiló boltajtója és kirakat-

tábla eladó. 

Dobos Ferencnek 
hat ezer száraz vályogja van eladó. 
Értekezni lehet a vályog-verő telepen 
felső párton. Ára ezrenkint hét forint 

ötven krajcár. 495 

Vegyesek. 2 

i Eladó házak. } 
•• 

Kiss József 
pálinka főző vasúti állomás mellet saját 
udvarán szép egyenes szegni való nád 
van eladó. Kis üstön főtt saját főzésű, 
pálinkája zárt üvegekbe, sztnten eladó. 
Bercsényi út II. kerület 2 sz. alatt. 499 

Dobos Mihály 
kereskedőnél a vásár-szélben, egy jó 
házból való fiu tanulónak felvétetik. 525 

Olcsó pénz! 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 és fél 
százalésos kamatú kölcsönnel akarja 
kicserélni, forduljon bizalommal ifj. Fa-
zekas Antalhoz I. ker. Tóth József-utca 
46. sz. Tűz és jégbiztosítások legolcsób-
ban felvétetnek. 42 

# $ 

Kálmán Nyomda és Kiadóvállalat Szentesen 
\'Telefon °20*"szám"j Br.Har«cker-0tcaf Stark Nándor-fele há* - — 

A legdivatosabb betűkkel, díszítő anya-
• Szentesi Lap j £ gokkal és a legpontosabb járatú gépekkel | : Alap. év 1871 f 

teljesen újon berendezett könyvnyomda 

Könyvek 
Hírlapok 
Meghívók 
Számlák 
Borítékok 

Gyászjelentések 
Levelezőlapok 
Költségvetések 
Vonatozott 
nyomtatványok 

Levélpapírok 
Névjegyek 
Étlapok 
Cégkártyák 
Árjegyzékek 

1 $ 
$ 
w 
f # w 

W 
X»/ # 
$ 
f 
« 

4is 

egyáltalán mindenféle könyvnyomdái munkák 
a legolcsóbb árs«ám*tás mellett készíttetnek. 

Pontos és tiszta kiállítás. 
k / y A ^ ^ A A / V V V V S i V V W V V V V V V ^ ^ V V V V V ^ / 

, Kálmán.Njomda" Sientes 




