
Szentes, 1910. Negyvenedik év, 100 szám. Vasárnap, junius 193. 

LÁP 
Elóflxeté«i ártil< : 

Helyben : egész évre 8 K, 
félévre 4 K. negyedévre 2 K. 

Megjelen hctfő és szombat kivételével mindennap 

Vidéken : egesz évre 12 K. 
félévre f> K. negyedévre •'> K. 

Főszerkesztő és laptnlajdonos 
SIMA " ÁSZLO 

Felelős ~erkesztő : 
KÁLMÁN J. SÁNDOR 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
Kálmán nyomda és kiadóvállalat, uie intézendők a lapot érdeklő 

mindenféle küldemények, hirdetési es előfizetési dijak. 

e « t y i«« 

Ha vizsgáljuk az uj parlament 
képét, azt találjuk, hogy épen a mun-
kapárt részéről kerültek be íolös szárr,-
mal olyan uj képviselők, akiknek a 
kormány valamelyik tagjával volt ösz-
szeköttetésük, otthon pedig volt pénzök 
bőven és áldozhattak abból „a haza 
oltárára". Ez a két körülmény képe-
sitette őket a képviselőségre. 

Nem a közigazgatásban, az or-
szágos törvényekben való jártasság, 
nem a tudás, a gazdag ismeret, sem 
a lángoló hazafiasság, a világért sem, 
hanem a pénz és az összeköttetés. 

Az országház fényes termeiben 
aztán, mint a pávák, majd büszkél-
kednek. Hangjukat azonban nem igen 
fogjuk hallani, mert nincsenek ezek 
az emberek arra se berendezve, hogy 
egy rövid lélegzetű beszédet tartsanak. \ 
Csak amikor szavazni kell a császár 
tetszése szerint a nemzet ellen, akkor 
lesznek ott mindnyájan, hogy lássák 
őket, milyen szépen teljesitik képvise-
lői kötelességüket s valahogy el ne 
veszítsék a kormány támogatását. 

A munkapárt uj embereinek leg-
nagyobb részéről riem nk>rk,..atja el 
senki," "hogy* tehétséges emberek, nem 
mondhatja el azt sem, hogyha tettvágy 
vagy nemzeti érzés hajtotta őket oda. i 
mert már maga az, hogy valaki a 
munka part programjáért lelkesedik, ki-
zárja azt, hogy a nemzetért tenni akar 
valamit. 

Ezektől a tehetségnélküli, szürke 
hazafias érzéstől át nem hatott mun-
kapárti képviselőktől semmi jót nem 
várhatunk, nem remélhetünk. Tömeg-
sulyukkal pedig elibe állnak a mester-
ségesen, barbár erőszakkal háttérbe 
szoritott ellenzéknek s félő, hogy ezek 
is, tudásuk és elszántságuk dacára 
csak nagyon nehezen tudnak időnként 
érvényt szerezni valamelyes dologban 
a nemzeti akaratnak. 

A munkapártiak, jobban mint va-
laha a szabadelvűpártiak, kormány-
igában vannak s arra húzzák a kor-
mány szekerét, amerre hajtják őket, 
niert a hámos ló vagy a jármos ökör 
nem engedelmeskedik jobban a gazdá-

jának, mint a munkapárti képviselő a 
miniszternek. 

Hogy ezt a szégyenletes, remény-
telen állapotot is meg kellett érnünk, 
abban nagy része van magának a nem-
zetnek, mert a nemzet volt az, aki 
nagy többséggel a kormány-igájába 
hajtotta a maga fejét is azzal, hogy 
munkapárti képviselőket küldött a par-
lamentbe. 

Amit főzött, most meg keli ennie. 
A kormány-igájából most egy dara-

big nincs menekvés. 
Ezt az időt, amit a munkapárt 

zsoldjában kell eltölteni, szivesen kitö-
rölné még a nemzet a maga életéből. 

Sajnos, megtörtént dolgokat nem 
lehet meg nem történtekké tenni, ha-
csak az Isten mc; nem kegyelmez s 
nem ad módot arra,' hogy júv'a tegye 
a nemzet a tévedését és egy váratlan 
fodulat követkéz lében a nemzet Ítéle-
tére bizzák i.-mét, hogy határozzon 
sorsa felett. Bizonyosra vesszük, hogy 
ha szabadon nyilatkozik meg a nem-
zet akarata, akkor a legközelebbi vá-
lasztásokon lerázzuk a mostani kor-
mányigáját, amely nemcsak súlyos 
teher, nemcsak veszedelmes, hanem 
szégyenletes is. 

Tévedni emberi dolog. A nemzet 
emberekből áll. Megtévedett hát a nem-
zet is mikor többséget adott a mun-
kapártnak, de ezt a tévedést jóvá kell 
tennie, ha élni akar. 

POLITIKAI 
PIKANTÉRIÁK. 

A választási költség 
titkaiból. 

Most, amikor véget értek a képviselő-
választások és a kormány különféle és igen 
bevált eszközökkel többséget szerzett magá-
nak, lecsillapodtak némiképpen a felizgatott 
szenvedélyek is. Sok mindent beszélnek a le-
foly küzdelemről, de bizonyára nem lesznek 
érdektelenek a szenzációs részletei ennek a 
választási küzdelemnek, amelyeket egy, a kor-

mányhoz közel álló aktiv államférfi útól szer-
zett meg a Szegedi Napló. 

A választások vezetésével a kormány 
! tudvalevően Jeszenszky Sándor államtitkárt 

bizta meg. Jeszenszky intézte az összes dol-
gokat, az ő tudtán kivül senkinek egy tillért 
sem utaltak ki. Jeszeilszkynek harminc millió 
korona állott rendelkezésére és ezzel az ösz-
szeggel ő tetszése szerint intézkedhetett. Az 
államtitkár adta az utalványokat és a végre-
hajtó bizottság tizetett. 

Itt azután nagy baj volt, Jeszenszky 
ugyanis azt hitte, hogy a választásoknál nem 
szerez többséget a kormány és uj választá-
sokra is sor kerül, azért azután nagyon ta-
kaiékoskodott a pénzzel. Ha valaki százezer 
koronát kért, akkor Jeszenszky csak negy-
venezret adott, amiért állandóan panaszkodó 
jelöltek zavarták a miniszterelnököt. 

Két esetben nem takarékoskodtak. Azok-
nak a jelölteknek, akik Tisza István gróf régi 
gárdájához tartoztak, annyi pénzt adlak, 
amennyi csak kellett, ugy szintén nem saj-
nálták a pénzt ott, anol erős fttggctJcnségi 
jelölt pv-r . ..iásáról volt szó. Más kerüle-
tekben, hogy kormánypárti képviselők és ki-
bukott munkapárti jelöltek szavaival éljünk, 
Jeszenszky nagyon „smucigoskodott*, amiért 
is sok ellenséget szerzett magának. Így is 
tizenötmillió koronát költöttek el, tizenötmillió 
korona pedig megmaradt „jobb időre". 

Érdekes az aradi valasztás története. Itt 
egy fillért sem költött a kormány, de nem 
költött Tisza sem. A választás költségeit, ke-
rek kétszázezer koronát két előkelő aradi csa-
lád adta össze, amely két család rövid idő 
előtt fényes kitüntetést kapott. Ez a két csa-
lád garantálta a választás sikerét. Aradon még 
ezer koronát is adtak a választás napján egy 
egy voksért. Csak ilyen eszközökkel sikerül-
leverni Barabas Bélát. 

Érdekes, hogy Jeszenszky a jelölteknek 
a kezébe nem adott pénzt. Kivételt egy eset-
ben sem tett, bárkiről volt is szó. A költsé-
gükét a főispánok vették fel, akik a jelöltek-
kel egyetértve költötték. 

A felsorolt adatok, azt hisszük, kellő-
képpen világitjak meg a lefolyt választási 
küzdelem eszközeit. Amint látható, a kor-
mány óriási összeggel ment bele a küzde-
lembe, de hogy honnan szerezte ezt a pénzt, 
sárról hallgat a krónika. — Hja! Sok nem-
sités, bárósitás történt mostanában! 
w w w w w v w / w w v w — « y w w w v - / 

Tegnap délután 5 órától este óráig 
i együtt voltak a miniszterek a miniszterelnöki 

palotában. A tronbeszédpt szövegezték. Az a 
j hir róla, hogy a szokatlanul bosszú terjedelmű 
| irás szenzációs kijelentéseket tarulmaz a 

helyzetről es a kprou* lel f i s á r ó l . ,a jv.ypt 
illetőleg. A király uuigí* fogja fejolv^iu 
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A honvédelmi miniszter a katonák aratási 
szabadsága tárgyában az összes törvényható-
ságokhoz körrendeletet bocsátott ki. A kör-
rendelet szerint a gyengébb és a kiképzés-
ben visszamaradt legénység, a tavasz folya-
mim bevonult újoncok és egyévi önkéntesek 
az aratási szabadságolás kedvezményében 
egyáltalában nem részesíthetők. A közös had-
ügyminiszterrel egyetértőleg létrejött megálla-
podás értelmében a szabadságolások a követ-
kező sorrend szerint történnek: 

1. Első sorban azok a birtokosok vagy 
bérlők, valamint ilyenek liai, vejei és unokái 
nyernek szabadságot, kik a családfentartói 
kedvezményre nem birnak igény nyel, mert 
fitestvéreik önként tovább szolgálnak, vagy 
keresel céljából külföldön tartózkodnak vagy 
mint mezőgazdák önálló családott alapítottak. 

2. A mezei munkások, különösen, ha 
az utolsó szolgálati évben álló legénység so-
rába tartoznak. 

3. Az általános fegyverszünet alatt a 
többi legénység is, mely nem aratási célra 
kér szabadságot, amennyire azt a viszonyok 
engedik, rövidebb időre szabadságolható. 

A lovassághoz és az egészségügyi csa- ; 
patokhoz beosztott katonák nem kapnak sza-
badsagot. 

4. Az aratási szabadságolások idejét a 
hadtestparacsnokságok rendszerint a közigaz-
gatási hatóságokkal és esetleg a gazdasági i 
egyesületekkel egyetértőleg csapattestenként j 
állapítják meg. A szabadságolt legénység a j 
mezei munkások részére biztositott féláron | 
való utazás kedvezményét is veheti igénybe, j 
A szabadságolt katonák a járványos vidéket j 
kivéve bármelyik községben állhatnak aratási, 
mezei vagy egyéb munkába, amelyre szabad-
ságot kaptak. 

Küldöttség Molnár Jenőhöz. 
Dr. Molnár Jenő párthívei sütörtökön 
délelőtt értekezletet tartottak « Központi 
Szállodában, amelyen több százan je-
lentek meg. Az értekezlet egyhangúlag 
abban állapodott meg, hogy dr. Mol-
nár Jenőt Budapesten küldöttségileg 
fogja föl keresni vasárnap, e hó 19-én, 
azért hogy tizenegy éves képviselői 
működéséért tolmácsolja Szentes 48-as 
népének köszönetét és háláját annak a 
szegény szegény népnek, amelynek Mol-
nár Jenő mindenkor jóltevője volt s 
amely ezt a hálát kiirthatatlanul érzi 
lelkében. A küldöttség vasárnap hajnal-
ban 3 órakor indul Budapestre és abban 
részt vesz a párt egész vezetősége. Itt 
értesitjük az érdeklődőket, hogy akik a 
küldöttséghez csatlakozni kívánnak azok 
szíveskedjenek szombaton délután 5 
óráig lapunk szerkesztőségében ebbeli 
szándékukat bejelenteni. 

Schleier István nyugdija. Schleier 
István volt adóügyi tanácsnoknak a nyug-
diját annak idején a városi képviselőtestület 
magszavazta, de hogy mindenkinekvanak el-
lenségei, ezt a közgyűlési határozatot is 
me^felebbezték, igy Schleier elesett a nyug-
dijatói. Most a képviselőtestülethez szánt 
hosszabb beadványban panaszolja ezt el, 
hogy mennyire ok nélkül bántak igy el vele, 
aki 22 esztendőn keresztül hűséggel szolgálta 
a várost. A kérése abfeól áll, hogy ha már 
nem is nyugdijat, de valami kegydijat leg-
alább folyósítson neki a város, amire föltét-
lenül elegendő érdemeket szerzett. 

A karhatalom Tegnapi számunk-
ban már irtunk arról, hogy az országnak 
mennyibe került a választásokra kirendelt 
katonaság. Most hiteles akták nyomán közöl-
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hetjük, hogy Szentes városának a választási 
napra iderendelt katonaság egy napi ellátását 
rongyos 782 kor. 21 fillérje siratja. 

Vaddisznók a városban. Szolnok-
ról táviratozzák: Tegnap délben bizonyára 
valamelyik vadaskertből elszabadulva 14 vad-
disznó Szolnokra került. Ott átúsztak a Tiszát. 
Többen észrevették és utánuk futoitak. Egy 
gátőr egy kocát fogott el, egy másikat a 
halászok fogtak ki a Tiszából, egyet pedig a 
pusztatenyői vasúti hidnál a vasúti munká-
sok ütöttek agyon. A szolnoki vadásztársaság 
keresi a többi vaddisznót. 

A gyümölcstermés értékesítése. 
Gróf Serényi Béla földmivelésügyi miniszter 
a hazai gyümölcstermés értékesítése erdeké-
ben érdekes körrendeletei intézett az összes 
gazdasági tudósitókkoz. A miniszter ugyanis 
felhivta a gazdasági tudósítókat, hogy a 
járásuk területén nagyobb mennyiségben ter-
mett főbb gyümölcsnemek virágzásának le-
folyásáról és a terméskilátásokról julius 1-én, 
valamint augusztus tő-én tegyenek neki pon-
tos és részletes jelentést. A jelentések célja, 
hogy ugy a hazai, mint a külföldi gyümölcs-
kereskedők tájékozást nyerjenek a termés-
kilátásokról. Hogy pedig az országos gyümöl-
csészeti miniszteri bizottság abban tr hely-
zetben legyen, hogy az éJtékesitést közve-
títse, a jelentésben még ki kell tüntetni a 
nagyobb gyümölastermelők nevét, lakhelyét 
és az eladható gyümölcsnemek egyes meny-
nyiségeit. 

Sertés vész. Az állatorvos jelentése 
szerint Nagy Zsigmond mucsiháti tanyáján 
fellépett a sertés vész. A tanyát és környé-
két zár alá vettek. Szegvárról szintén arról 
ad;iak értesítést, hogy a sertés vész szórvá-
nyosan fellépett. 

A vasút és az aratások. Az állam-
vasutak osztálymémöksége felhívja hatósá-
gunkat, hogy figyelmeztesse az aratc közön-
séget arra, hogy a learatott terménye;ret távol 
helyezze a vasúti sínektől, mert a szánból 
kipattanó szikra esetleg tüzveszedelmet okoz-
hat, melyért a vasút nem vállal fel iiősséget. 

A reklám hatalma. 
Sokat hallunk a reklám mérhetetlen ha-

talmáról. Kérdés- már most az, hogy valóban 
olyan nagy-e a reklám hatalma, vájjon nem 
becsüljük c tul ? 

Az emberek a reklám iránt legtöbbnyire i 
sokkal fogékonyabbak, mint ahogy maguk | 
gondolják. Már maga az a tény, hogy oly ! 
sok üzletember évről-évre óriás összegeket i 
költ reklámra éppen azért, hogy a hitetlen-
kedő vásárlókedvét fölszitsa és az, hogy sok 
gyáros és kereskedő nagy vagyonra tesz a 
reklám utján szert, igen valószínűtlennek mu-
tatja a reklám hatékonysága nllen szóló meg-
figyeléseket. 

Mi a huszadik századi embere, akik szí-
vesen dicsekedünk azzal, mennyire vittük már 
kultura dolgában, a reklámnak olyan mére-
teit értük meg, amilyenekről a hajdant idők 
embereinek sejtelmük sem volt. A legfejlet-
tebb és leglármásabb a reklám a szellemi és 
üzleti éleinek éppen a középpontjaiban, a 
nagyvárosok és világvárosok körén belül, 
azokban az újságokban, melyek a legművel-
tebb, a legelőrehaladottabb rétegek számára 
Íródnak, azokban az szaklapokban, melyek 
a nagyon is józanul gondolkodó viszonteláru-
sitóknak vannak szánva, ott a 

ahol az angol-amerikai faj uralkodik, ame-
lyet még senki sem mert üzleti tapaszta-
latlanság és együgyűség vádjaival illetni. 

Nincsen tehát arra jogunk, hogy a tár-
sadalom legműveltebb elemeinek fogékonysá-
gát a reklám iránt kétségbe vonjuk. Külön 
kérdés persze az, hogy a reklámnak milyen 
fajtája a legmegfelelőbb eseknek a rétegeknek. 

Sokaknak az a hite, hogy ők a reklám 
részéről niegközelithetetlenek, voltaképpen csak 
egy cselódásra v.ezethető vissza. Sok csele-
kedetünknek rugója a reklám, anélkül azora-
ban , hogy ennek tudatában volnának. A rek-
lám utján propagált cikk vagy vállalat neve 
bevésődik emlékezetünkbe, de magát k kér-
déses reklámeszközt eljelejtjük. Egyes üzle-
teknek, egyes áruknak nevét megjegyezzük. 
Megjegynzzük azt, amit rendesen maga a cég 
hirdet önmagáról, illetve árujáról, anélkül 
azonban, kogy egyben arra is gondolnánk, 
mikép jutotsak bele gondolatvilágunkba ezek 
a képzetek. Tévedésben vagyunk önmaguk 
megfigyelését illetőleg. 

Aki egyébként vértezve van a reklám 
minden ügyességével szemben, még mindig 
nem jutott biztos révbe. A férjet utoléri a 
reklám, a felesége, a szülőt a gyermeke, a 
barátot a barát révén. A legártatlanabb tár-
salgás reklámot jelenthet. Beszélnek a társa-

a wövényzsirok hasznavehetőségéről, 

valami új gyó^yspecialvás kitűnő hatásáról, 
a hazai pezsgőipar fokozew^ 
s azok, akik beszelnek, vagy akik hallgatja*, 
őket, nem t u j á k azt, hogy mindezt a tár-
salgásban föltalált bőlcseség voltaképpen a 
reklámművészet konyhájából ke nitt elö, anya-
gát tulajdonképp onnan veszi. 

A reklám hatása nem l e^ azáltal ki-
sebb, hogy eem érezzük e hatást s hogy 
nem vagyunk annak tudatában. A hatásos 
reklámozás hasonlít a kártyabűvész ügyes-
kedéséhez. A bűvész arra k«ri a nézőt, hogy 
egy tetszés szerinti kártyát húzzon ki az eléjé 
tartott kártyacsomóból. A néző enged a föl-
hívásnak s azt hiszi, hogy a saját akarata 
szerint választott, holott az. után a kártya után 
nyul, melytől a bűvész szabadulni akar. A 
bűvész pedig biztosan tudja, hogy azt a kár~ 
tyát huzatja ki a csomagból a nézővel, aie-
lyet elébe tolt. 

A hasonlat igen találó: sokszor azt 
hisszük, hogy teljesen a magunk akarata sze-
rint jártunk el bevásárlásaink dolgában, ho-
lott tulájdonképpen az ügyeskedő reklámmü-
vészét jól kieszelt számításai szerint cselek-
szünk. 

Bátran igazat adhatunk tehát azoknak, 
kik a reklám mérhetetlen hatalmáról beszél-
nek s nem kell őket nagyzolóknak tartani, 
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— Hordók hitelesítése. Szentes város 
kasszájába az egész május hó folyamán hor-
dók hitelesítése cimén 5 kor. 25 till. folvt be. 

— Orgona hangverseny. A jövő hó kö-
zepén orgonahangverseny lesz a helybeli re-
formátus templomban, melyet az országos re-
formátus énekvezérek egyesülete 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. 

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

Széfjeívetíe 
a % anyja koponyáját. 

Köszönet 
a revolvergolyókért. 

A fejérmegyei Pátkán Csapó Istvánné, | 
aki öt éve pereskedik csalájával és hozzá- I 
rartozóitól különválva él, tegnap kiment a | 
szőlőbe és ott dolgozó fiára, Csapó Istvánra, 
hárnm revorver lövést tett. Az egyik golyó : 
a legényt karján sebesítette meg, mire Csapó [ 
megragadta anyj 't és a présház ellőtt álló 
kocsihoz vagdosta, ugy hogy az asszony 
koponyája teljesen szétzúzódott. A gyilkost j 
letartóztatták. 

Közgazdaság. 
Piaci árak : 

Búza mm. 9.80—10. frt. 
Árpa mm. 5.80—6 frt. 
Zab mm. 0 frt.—6.20 kr. 
Kukorica mm. (>.40—0.40 kr. 
Szalonna kilója 90—95 kr. 
Sertés kilója 66—70 kr. 

Szerkesztőségi és kiadóhivatali telefon 20 sz 
Kiadótulajdonos : 

l i í t l l l l l t l l M v o l l l l l l l 4»H l i i l l d ó v á l l l l l l l t . 

Divatárúház 
a „Kék Csillaghoz* Dr. Reis házban. 

Kiárusítást rendez e hó végéig, 
mivel e hó végén a Szentesi (nagy) Ta-
karékpénztár házába fogja áthelyezni. 

Moso, karton, festő 16 kr.-tól feljebb 
Szövetek, delinek „ „ „ 
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. 

K o k C s i l l n j i 
rw, divatáru ház. 

Uj pálinka fözde. | £ i I£Ü VCrSSIlV 
r/t/i1/a1 < Ai't.í. i t a m n i\ 1 • ••» ^^ Tisztelettel értesítem 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 ós jutá-
nyos áréit állítom elő. Főzetést elvál-
lalok készpénzért és felerészben is 

A t. gazdaközönségnek a nyári 
mánkaidőre ajánlom az általam készí-
tett pálinkákat, melyek kizárólag a 

fenti házszám alatt levő 

HUNYADI VENDÉGLŐBEN 
kaphatók. 

A mélyen tisztelt közönség szíves párt-
fogását kérve vagy ok-

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. Mátéffy 

534 polgármester. 

Meghívó. 
A szentes Református kör 1910 június 

19-én d. e. fél 11 órakor tartja székházában 
évi rendes közgyűlését, melyre a kör t. tag-
jait ezennel tisztelettel meghívom. 

A gyűlés tárgyai: 
1. Az 1909 évi számadás és leltár. 
2. Az 1010 évi költségvetés tárgyalása. 
3. Az igazgató éves jelentése s a vele 

összefüggő előterjesztések. 
4. Indítványok, melyek a közgyűlés 

előtt 5 nappal benyújtandók. 
5. 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. 
Futó Zoltán 

elnök 

Értesítés. 

A HUNYADI VENDÉGLO-ben II. ker. 
Kunészentmártoni utca 1 sz. a. f hó 

19-én vasárnap délután 

Kugliverseny iesz. 
I. dij: 10 korona. 
II. „ 1 tajték szivarszipka. 
II. ., 25 drb. Kuba szivar. 

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 UH.)9 1910-ik tan-
évének záró vizsgálatait a következő napokra 
tűzte ki, u. m. 

1910 junius 16-ik napjának délelőttjére 
az I-ső osztályét. 

1910 juníus 16-ik napjának délutánjára 
IH-ik osztályét. 

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

1910 junius 17-ik napjának délutánjára 
a IV-ik osztályét. 

Az osztály vizsgálatok délelőtt 8 órakor 
délután pedig 3 órakor veszik kezdetüket. 

Az évzáró ünnepélyt 1910 junius 23-ik 
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. 

Kitünö jégbehütütt italok. 
Gyors és pontos kiszolgálás! 

Kiváló tiszelettel 
Hunyadi vendéglő mb 

Bús Miklós 

- Frisskészitésű 
& köles kása 
31 minden menyiségben kapható 

" Bartha Sándor 
& kereskedőnél. 
• Legmodernebb szöllö perniete-

zök 5 évi jótálással kedvező 
m fizetési feltételek mellett sze-
^ rezhetók be. >n 

Értesítés: 
a szentesi református egyház iskoláiban az 
1909—10-ik tanév végén tartandó vizsgála-

tokról. 
Junius 12-én d. e. isteni tisztelet után 

kertészeti vizsga az illető gyakorló helyeken. 
— d. u. kézi munka és slőjd kiállítás az 
egyház tanács termében. 4 órakor tornavizsga 
a központi és felsőpárti fiúiskolák gyakorló 
helyein. 

Junius 15-én d. e. 8 órakor évet bezáró 
isteni tisztelet. 

Juniuft. 16-án d. e. a központi fiúiskola 
V—VI. oszt. Papp Antal ig. tanitó növ. vizs-
gája — d. u. a központi liuiskola 111-ik oszt. 
Vecseri Lajos tanitó növendékei vizsgája 

Junius 17 én d. e. a központi fiúiskola 
IV-oszt. Varg Ferencz tanitó növ. vizsgája. 
— d. u. a központi fiúiskola I-ső oszt. Paksi 
János taniió növ. vizsgája. 

Junius 18-án d. e. a központi leányis-
kola IV—VI. oszt. Papp I^ajos ig. tanitó növ. 
vizsgája. — d. u. a központi fiuskola Il-ik 
oszt. Tergenyei Ferencz tanitó növ. vizsgája. 

Junius 20-án d. e. a központi leányis-
kola I—III. oszt. Varga Béla tanitó növ. vizs-
gája. d. u. a kiséri vegyesiskola 1—II. 
oszt. Gyarmati Lajos tanitó növ. vizsgája. 

Junius 21-én d. e. az alsópárti leány-
iskola III— IV. oszt. Kornó Róza tani ónő 
növ. vizsgája. — d. u. a felsőpárti vegyes-
iskola I—II. oszt. Szilágy i Károlz tanitó növ. 
vizsgája. 

Junius 22-én d. e. az alsópárti leány-
iskola I—II. oszt. Szabó Lajos tanitó növ. 
vizsgája. — d. u. a felsőpárti fiúiskola I. osst. 

I Berezeli Károly tanitó növ. vizsgája. 
Junius 23-án d. e. a folsőpárti fiúis-

kola III—IV. oszt. Kuti Ferencz tanitó növ. 
vizsgája. — d. u. a felsőpárti fiúiskolái!, oszt. 

i Kabai Endre tanitó növ. vizsgája. 
Junius 24-én d. e. a felsőpárti leány 

I iskola III. oszt. Varga József tanitó növ 
! vizsgája. — d. u. a felsőpárti leányiskola 

1. oszt. Nagy Teréz tanítónő növ. vizsgája. 
Junius 25-én d. e. a felsőpárti leány-

iskola IV. oszt. Temesvári Mária tanítónő 
növ. vizsgája. — d. u. a felsőpárti leányis-
kola II. oszt. Takács János tanitó növ. vizs-

Szentes 1910. junius hó. 
A református egyház tanács* 
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Előfizetőinknek 
apró hirdetésekért, elősZöri 
közlésért « » O f i l l t . m i n d e n 
további közlésért csak 8 0 

fillért számítunk. 
APRÓ HIRDETÉSEK. 

ó Előf izető inknek 
p hirdetésekért, előszöri 

közlésért € » O f i l l t . minden 
további közlésért csak M < > 

fillért számítunk. 

Földek. 

Balogh Szabó Ferencnek 
a Derekegyházi 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. 500 

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

Szegcdi János kerékgyártóval. r>27 

Pozderka Péternek 
Kistőké 1 16 sz. 42 hold tanya földje 
osztályozás végett azonnal vetései együtt 
eladó. Értekezni 'ehet a helyszínen. 52« 

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

véietik. 535 

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

lehet a fönti szám alatt. &oo | 

i Kiadó lakások. } 
% y 

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. 5,7 I 

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

( Ingoságok. } 
. I I . . . H . . I , , , . » * * 

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 

( 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 

( Vegyesek. } 
Dobos Mihály 

kereskedőnél a vásár-szélben, egy jó 
házból való fiu tanulónak felvétetik, r.25 

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 
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Kálmán Nyomda és Kiadóvállalat Szentesen 
Br.Harucker-utca, Stark Nándor-féle ház 

T e l e f o n 2 0 s z á m 

Szentesi Lap 

I 

\ A legdivatosabb betűkkel, díszítő anya-
gokkal és a legpontosabb járatú gépekkel 
teljesen újon berendezett könyvnyomda 

T e l e f o n 2 0 s z á m 

Alap. év 187! 

w # 

Könyvek 
Hírlapok 
Meghívók 
S z á m l á k 

Borítékok 

Gyászjelentések 
Levelezőlapok 
Költségvetések 
Vonaíozott 

nyomtatványok 

Levélpapírok 
Névjegyek 
Étlapok 
Cégkártyák 
Árjegyzékek 

egyáltalán mindenféle könyvnyomdái munkák 
a legolcsóbb árszámítás mellett készíttetnek. 
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