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lőtt 
(fé) Egy-két nap még s az arany-

kalászos rónaságon, hol az érett ga-
bona felett még csak az énekes ma-
darak zenéje hallszik, megcsillan az éles 
kasza, hogy learassa azt a gyümölcsöt, 
mit majd egy esztendő véres-verejté-
kes munkája teremtett meg. 

Aratunk! Minő bűvösen hangzik 
e szó. Benne a munka jutalma, a fá-
radalmak, kínlódások ellenértéke. 

Van-e szebb muzsika, összehan-
goltabb zene a kaszacsengésnél. Ismer-
hetünk-e szebb danát az aratók vidám 
énekénél s gyönyörködhetik-e a szem 
gyönyörűbb látványban, mint az élet-
tel megterhelt szekerek mesés látvá-
nyosságában ? 

Mégis csak a természet az ő min-
denhatóságában nyújtja a legszebb, a leg-
utánozhatatlanabb képet, semmi sem 
pótolhatja, semmi sem helyettesitheti őt. 
Az ő nagyszerűségének párja nincsen, 
az ő atyai gondolkodása felülmúl min-
den szülői szeretetet. 

S mégis. Ebben a szent percben, 
mikor szemünket végiglegeltetjük a ter-
mőgabonától terhes aranykalászos ro-
nákon, most mikor az élet sarjadozik 
a fekete humusból s barátságosan haj-
ladoznak a terhes kalászok, az őket 
simogató langy szellő alatt, mégis 
olyan furcsa, olyan bántó gondolatok 
támadnak agyunkban, amelyek nincse-
nek összhangzásban azokkal a szép 
képzetekkel, melyekkel a természet né-
künk kínálkozik. 

Eszünk'^e jut mindaz a baj, mind 
az a sok gond és bánat, amit a gaz-
dának a inai napig szenvednie és el-
tűrnie kelletett. Hányszor került válsá-
gos helyzetbe saját hibáján kivül. Hány-
szor retteggett a jégesők, a késői ziva-
tarok alatt. Hányszor rimánkodott te-
hetetlenségben az egek Urához, hogy 
mentse meg munkája gyümölcsét az 
elemek fékezhetetlen dühétől s ne en-
gedje pillanatok alatt elpusztulni azt, 
mit hosszú hónapok verejtékes mun-
kája alkotott. Es igen sokszor hiába 
könyörgött. A jégeső elpaskolta, a késői 
zivatar leverte lábáról a vetést s a 
tönkretett gazda a vihar után, mit fö-

detlen fővel, levett kalappal buzgó imát 
küldött fel ahhoz, kinek kiszámíthatat-
lan jósága és előrelátása, ezzel a sú-
lyos csapással látogatta meg őt. S itt 
nincs segítség. A legnagyobb munka-
bírás, a legkitartóbb szorgalom hiába-
való. Az elemek vad dühét megfékezni, 
de még csak védekezni ellenük, nem 
áll módjában a tehetetlen embernek. 

S ezért fakaszt belőlünk az arany-
kalászos róna, az ő rengő-ringó kincses 
erdejével szomorú gondolat. Szomorú-
kat még akkor is, mikor a foldmivelési 
miniszter azt a hírét hozza, hogy az 
idei búzatermés 60 millió métermázsát 
tesz ki s így az idei termés a tavalyi-
nál majd ötven " <>-al többet hoz, ami 

| jó egy párszáz millió korona nemzeti 
| gazdagodást jeleni. 

A tavalyi rossz termés után min-
{ den bizonnyal elkél az idei jóközepes-
I nek mutatkozó eredmény. S valószinű-
I leg lábra segíti a nnilt évi veszteséget 
! még mindig érző birtokos osztályt. 

Nem sirínkozunk azonban, mert 
hiszen a statisztikai adatok mutatják, 
a magyar közbirtokososztály fejlődését. 
A mezőgazdaság lellendülése is, ha 
lassan, de m gis fokozatosan konsta-
tálható s az 50-es és 00-as évek pesszi-
mizmusát megcáfolják. Negyedfél mil-
liárd ma már Magyarország mezőgaz-
dasági és erdőművelési bruttó hozama 
s mint a statisztikából a hozzáértők 
kiszámítják az utóbb? évtizedben körül-
belül félmilliárdnyi növekedést tapasz-
talhatunk. 

A gazdatársadalom tehát helyze-
tében fokozódó javulást mutat. 

Aggályaink nem is ebben az irány-
ban mozognak. M°rt hiszen a termé-
szeti károk lett legyenek azok még 
olyan elemi csapások is, csak bizonyos 
százalékában károsíthatják meg az or-
szágjövedelmét. Végeredményben azon-
ban mégis eltartják az ország népét 
azzal, amire szüksége van. De viszont 
nem szabad magunkat eltántorítani en-
gedni azoktól a kedvező körülmények-
től, melyek a gazdasági élet fejlődésé-
vel országunk foglalkozását egyolda-
lúvá fejlesztik. 

A mezőgazdasággal való foglalko-
zás, belterjes gazdálkodást véve alapul 
a kedvező gazdaság-politikai konjunk-
túrákat mindenesetre sikeres működés-
sel kecsegtethet minden gazda embert. 
De ha az egész ország nagy százaléka 
gazdasági ágak kultiválásával keresi ke-
nyerét, akkor bízvást leszámolhatunk 
azzal a reménységünkkel, hogy orszá-
gunk fejlődése rohamvást haladjon 
előre s meg kell elége tnünk azzal a 
csigalassúsággal, vagy egyenes stagná-
lással, mely már évtizedek óta jellemzi 
hazánkat. 

S itt nyer beigazolódást aggodal-
munk. Ha országunk a kereskedelmi, 
de főleg ipari élet terén mutatna hala-
dást, ha gazdasági gyárak s ipari vál-
lalatok füstölgő kéményei piszkítanák 
be az aranykalászos rónák illatos tereit 
akkor nyugodtabban, remegés nélkül 
tekintenők abba a szép, abba az ör-
vendetes jövendőbe, melyet mint jó 
magyar hazafiak hazánknak kívánunk. 

Szerenádot 
a királynak! 

„ N y i s d ki babám az ajtótI" 

„ S z é p e n nyitom..." 

Legutóbbi lapunkban már megír-
tuk, hogy a király megint Pestre jön. 
Nem a szive hozza. Külön vonaton jön 
szerdán este. hogy az országgyűlést 
megnyissa nem az országházban, 
hanem Budán, a királyi várban, azzal 
a trónbeszéddel, aminek a levét Tisza 
Pista, meg Khuen-Héderváry gróf szűr-
ték össze. 

Ez a két jó úr most megint ki-
tüntetést kap. Annak az emlékezetére, 
hogy sikerűit nekik ennek az ország-
nak a becsületét sárba taposni. Gond-
ban is van a király. Nem tudja, me-
lyiknek adja a nagyobb darabot. Khuen 
azonban eldöntötte már ezt a kérdést. 
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Egy olyan trükköt eszelt ki, ami Ti-
szának nem jutott eszibe. 

Megünnepelteti a király SO-ik születés-
napját, ami csak augusztus 18-án követ-
kezik: junius 22-én. 

Sürgönyöztek tegnapelőtt az or-
szág minden városába, hogy szedjék 
össze, aki dalárdista van, tanítsák be 
jól ezt a nótát, hogy „Nyisd ki babám 
az ajtót", azután szerdán hajnalban 
utazzanak Pestre, vasúti szabadjegy 
gyün, potya vacsoráról gondoskodva van. 

T 
Nem csoda hát, hogy a muszka" 

vezérek a képviselőjelöltjeiket is potya 
vacsorákkal segítették a megválasztásra, 
ha magának a királynak is csak ilyen 
áron tudnak dalosokat szerezni, akik 
lampionok alatt fogják feszíteni Buda-
vár tövében, a nemzeti szégyentől da- j 
gadó keblüket 

A DÉLVIDÉK 
pusztulása. 

Százezer 
koldusbot. 

Az egész világ megdöbbenéssel 
értesül azokról a borzalmakról, ame-
lyeket Magyarország déli részein a 
multheti óriási viharok, felhő szaka-
dósok idéztek elő. 

Az a pusztító felhőszakadás, amely 
Lúgos és Orsova között falvakat dön-
tött romba, száz számra temette el az 
útjába esős házakat és hátum száznál 
több halottat sodort a szretinyei és a 
ruszkai hegyek oldaláról a víztől el-
áradt völgybe. 

A Temes, a Cserna, a Nóra, a 

Karas és Píszira folyók sok ezer em-
bernek, sok ezer családnak minden 
reménységét elvitték és az iszapos par-
ton szerte-széjjel holtestek várják azo-
kat, akik ezer fáradság árán be tudnak 
hatolni a pokloknak ebbe az orszá-
gába. 

Uj-Sopot községbe mindössze négy 
ház maradt a 'helyén, a többieknek a 
falait is lehordta az Ítéletidő. Ennek 
az egy községnek a férfi-lakossága 
közül 93 pusztult el. Ugyanígy van 
a többi falvakban is. Krassó Szörény 
vármegyének mind a hét járása víz 
alatt áll. Az ár elmosta az összes uta-
kat és hidakat. Hogy mennyi a vár-
megyeben a halottak száma, azt még 
nem lehet tudni. A kár kiszámíthatatlan. 
Milliók és milliók vesztek el. A termés 
oda van, egész községek romba dől-
tek. Az állatokat mindenhonnan magá-
val ragadta a sebes ár. 

A megmaradt lakosság a legna-
gyobb i yomorban van, nincs betevő 
falatjuk. 

Milyen elképzelhetetlen itt a nyo-
morúság ! 

11 í r e k . 
Horváth Mihály szobra A zilahi 

collégium Horváth Mihály szobrára 10 koro-
nát küldött. 

A sorozás. Megküldte már a hon-
védelmi miniszter a törvényhatóságoknak a 
sorozásra vonatkozó utasításokat. Nem kíván 
egyelőre mást, csak hogy a katonaügyosz-
tályok az újoncozás előmunkálatait azonnal 
kezdjék meg. 

Új közjegyző helyettes. \ nemregi-
ben elhalt Soinodi János közjegyző helyettes 
utódjául a miniszter Csemeghy Imre nyug. 
kir. járásbiró, volt szegszárdi kir közjegyző 
helyettest küldte Szentesre. 

Szigorú csárdás. Balogh Ferenccel, 
a fábiáni csárdással történt, hogy egv két 
fogatú kocsival a mult héten áthajtott a 111. 
sorompó alatt, de vámdijat, azt nemakart fizetni. 
Még akkor se, amikor a vámszedő utánna 
kiabált és figyelmeztette erre, így aztán be-
panaszolták a rendőrkapitányságon. 30 fil-
lérről volt szó. Ennyit takarított meg Balogh 
a vámon, nyilván a réven többet ráfizet! 

Hajmeresztői rablásl eset. Csurai 
Mihály kalaposnak a vasárnapi szarvasi vá-
sáron Kis Pál Mihály volt a kocsisa. Nem tör-
tént vele semmi baj se. Csak mikor már este 
felé vásár után haza indult Kis Pál Mihály a 
sok kalapos ládával. Csurainak két subájával, 
két kabátjával, akkor esett meg, hogy a ko-
csis szépen elaludt a kocsin, a lovak meg a 
holdvilágnál lementek a kocsival az árokba 

; legelni. Csak jó idő múlva vette észre az ál-
| mából felrezzent Kis Pál, hogy biz a kocsi 

nem halad, a subák meg a kabátok pedig el-
tűntek. Mia fenét csináljon? Kieszelt osztán 
egy rémes históriát, hogy ő szépen hajtott, 
egyszer csak a sűrűből egy ember felugrott 
a kocsijára, torkon ragadta és „pénzt vagy 
életet" követelt, ő megijedt szörnyen, igaz 
hogy pénz összesen csak (3 fillér volt nála, 
azt oda is adta a rablónak, aztán bebujt a 
kocsi ülése alá és csak akkor mert felnézni, 
amikor más vásáros kocsik is jöttek utána, 
Ezzel a mesével állított aztán be Csuraihoz 

| ugy egy óratájban éjfél után, a rendőrséghez 
meg ma reggel, de ott hamarosan kisütő'ték, 
hogy az öreg csak azért füllentett ekkorát, 
hogy hátha nem kell neki megfizetni az el-
álmodott subák árát. - De biz azt meg kell I 

Gyümölcsfeldolgozó gépek a ter-
melőknek. A földmivelesiigyi minisztérium 
oly vidéken, ahol nagyobb gyümölcstermelést 
varnak és ennek friss állapotban való érté-
kesítése nehézkes, gyümölcsfeldolgozó gépe-
ket kölcsönöz ki a községeknek, egyleteknek. 
A földmivelésügyi minisztérium Simon féle 
cidermalmokat, Mabilie-féle almabor-sajtókat 
Rider-féle amerikai vándoraszalókat é^ C.yőri-
féle talvigára szerelt szeszfőző-készülékeket 
engedélyez pár heti ingyenhasználatra, de 
ezekért a gépekert folyamodni kell. 

Mese a cukorbaliákröi 
Irta: I ü h h J e n ő . 

(Folytatás) 
(A Szentesi Lup eredeti tárcája) 

Amint most róluk, csendesen magam-
ban, némán elmerengek . . . 

Kedves és okos leányok társaságát 
mindig végtelen szerettem és szeretem mos is! 

Soha sem riasztott vissza attól talán a 
hosszúnak tetsző út fáradalma, különösen ha 
tudtam azt. hogy a kellemetlennek lá szó 
tör'dés után lelkemet örömben füröszthetem ! 
Ideális célok vonzottak oda s fáradságom, — 
a erről is szót lehei emelnem mondhatom 
soha sem maradt eredménytelen ! 

így jutotíam én el egyszer a többek 
között, eme vágyamat követve, egy igazan 
népes bálterembe. 

A táncért rajongó fiatalság, a vidáman 
zengő zene hangjai mellett táncolni kezdett. 
— Mindenki talált párt magának csak én 
nem, mert hiszen a társaságban, különösen 
a leánykák előtt teljesen idegen voltam. 

Egy ideig tétlenül néztem a vidáman 
s boldogságtól sugárzó arccal lejtő párokat, 
csupán a tánc rittmusaban gyönyörködve és 
nem akartam hinni szemeimnek, hogy a bal-
terembe néha itt, néha ott látok ket egymás-
hoz teljesen hasonló, rózsaszínű ruhába öl-
tözött, mosolygós arcú. arán. le 
mesém cukorbabácskáit, akik még akkor 

szerintem, ha nem is testvérek, legalább ro 
konok, és legvégső esetben szívben, lélekben 
kedves barátnők lehetnek s egymás kedvéért 
öltöttek magukra teljesen egyforma ruhát. 

Vizsgálódásom akkor csak eddig terjedt 
s majd én is elvegyültem a t - olók között, 
felkérve az egyik rózsaszínű, t .arcú. mo-
solygós leánykát. 

Vége lett a táncnak nemsokára, s mi-
kor a cigány muzsikájának lágy hangja újra 
táncolni hivott, a kevéssel azelőtt álélt. s * 
merengésbe ringató élvezet után, a legna-
gyobb s biztos nyugalommal mentem ismét 
a már ismertnek hitt aranyos cukorbaba fele, 
hogy végig perdüljek vele újból egynehány-
szor a kellemes illattól áradó báltetemben. 

így is történt I 
Mikor azonban a tánc első lépésébe 

kezdtünk, szokatlan megilletődéssel kellett 
tapasztalnom, hogy az a kedves, babaarcú, 
aranyos leányka, akii nem sokkal azelőtt 
olyan kellemes perceket szerzett nekem, az 
most hirtelen, váratlanul, idegenkedni kezd 
tőlem, s olyan tekintettel néz reám, n inthu 
mégcsak be sem mutatkoztam volna neki. 

Nem hittem először önmagamnak sem, i 
de az, amit gondoltam abban a pillanatban, í 
az csakugyan úgy volt! 

Nem az a cukorbabácska volt az, aki-
vel azelőtt táncolt; ni, hanem a másik rózsa-
színű ruhás. 

Zavarban voltam mód felett, s legfőké-

pen azért, mert megtaláltam az okát a jogos 
idegenkedésnek 

De hát tehettem én erről! ? 
Amint azonban vége lett a táneznak és 

az irgalmaknak még a látszatát is levetkőz-
tem önmagamról, gondolkodóba estem a hely-
zet szokatlansága felett s vizsgálni kezdtem 
a rozsaszinruhás, aranyos cukorbabácskákat 
minden pillanatban. Es csodák csodája, 
hosszas es éber vizsgálódásomnak nem hogy 
az lett volna az eredménye, hogy megtudtam 
volna llapitani a kett jnk között, hanem 
valóban bámulatba esten látásukon es ön-
magam felett 1 

Mindhiába igyekeztem közönük kü-
zöttünk külömbségei felfedezni esinos ruháik 
egyformaságán kivűl, mert az nemhogy nem 
sikerült, de a legangyobb meglepetésemre 
kellett bevallanom önmagamnak, hogy ők 
mindenféle tekintetben a megszólalásig tel-
jesen hasonlók egymáshoz és akár az egyi-
kők, akár m másikok az aranyosan szép., .* 
vidám mosolygós . . . , hófehér areú. . . , má-
rocsiny termetű . . . , csillag szemű .. - , éder 
cukorbaba! 

Es hogy az ő elbájoló egvformaságuk 
mennyi s fölötte kedves percet szerzett ne-
kem, azt csak az a sok, kellemes és egy-
másból folyó, gyorsan tovaröppenő óra tudná 
igazán híven elbeszéli i, amelyet nemcsak 
akkor, de más alkalmidkor is, az ő társasá-
gukban eltöltöttem. 
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— Milyen idő lesz? A mostani sűrű 
és már igen kártékony mindennapi esőzés 
ben kiváncsian lestük a mi hűséges időjó-
sunk, Meteor jelentését a várható időjárásról. 
Ma megjött a jóslás, tessék olvasni: A teg-
napi változási p Jupiter együttállásából 
eredt, hozva jellegéi ek megfelelő zivataros-
csapadékos, hősülyedéssel járó időjárást, de 
nnnek hatáskörével le is jár ezen igen válto-
zatos időköz s a ritkán előjövő s inkább 
száraz jellegű bolygó egzüttállások, már 
nzágodtabb jellegő időjáráét hoznák. Kslönö-
sen 19-től e kónap második felében, ahol 
már főként a 22-iki változási nap hatásköré: 
ben inkább a hirtelen jött melegtől lehet 
tartanönk, Junius havának még hátralévő 
naájai: 19, 22. és 30-ra esnek, melyek kö-
zel a tizenkilenc állandó száraz meleg, a 22 
igen meleg jelleggel. Julius haváuak változási 
napjai: 2, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 16, 22, 29. és 
30-ra esnek. 1 legerősebb hatásúak 2, 4, 13, 
16. és 29-re esnek. A sűrűn egymásra követ-
kező változási napok ezen hónap első 'felében 
változó jellegű időjárást Ígérnek. Eleinte hű-
vös, majd csapadékos és pedig szeles, eset-
leg viharos jelleggel, mely utóbbi egész a 
hónap közepáig benyúlik, ugy, hogy inkább 
csak a 16-iki változási nap igér állandóbb 
száraz, meleg időt. Segíti ebbeu a 19. és 22-
iki változási nay, mig a 29. és 30-iki ismét 
a hűvös, csapadékos jelleget állitja vissza. 
Ami azt mulatja, hogy július hónapnak 
inkább csak második fele hoz kellemes 
nyári időt. 

Pipázási tilalom. A tűzrendészeti 
szabályok szerint szérűk, kazalok, csűrük 
körül cséplés, nyomtatás idején a pipálás 
tiltva van, akik ezen intézkedés ellen véte-
nek, kihágást követnek el és amennyiben 
cselekményük vagy mulasztásuk súlyosabb 
büntetés alá nem esik 2—50 frtig terjedhető 
pénzbünteléssel, behajthatatlanság esetén 5 
napig terjedő elzárással büntettetnek. A vá-
rosi szabályrendelet ezen rendelkezésre pusz-
tai közönségüket azzal hívjuk fel, hogy az 

Ebben pedig a sors nagyon is tréfás 
és kacagtató játékot űzött velem. 

Rendszerint nem ahhoz mentem oda 
öntudatosan a négyes előtt, akivel foglal-
kozva voltam kettőjük közül. — Nem annak 
köszöntem azt meg, akivel végig táncoltam 
a kellemes perceket s akinek illett volna, 
mert soha nem tudtam közöttük külömséget 
tenni az ő megszólalásig hű egy formaságuk 
miatt. — Ezen, persze érthető is, mindig 
nagyon sokat és igen jól mulattak. 

De mit bántam én azt! Más is járt 
úgy nemcsak én ! Öröm volt nekem is, ha 
szépségük egy formaságában találhattam olyan 
szokatlan és lelkemnek igazán jóleső élveze-
tet. Szórakozni vágytam csupán, vágyam 
túlontúl teljesült, mi kellett volna még 
egyébb? 

Es azóta róluk valahányszor magam-
ban hosszasan elmerengek s eszembe jut a 
téli nagy hideg, a termeszét eme szokatlan 
csodáját cs;ik bámulni tudom, de szivem 
nem érti meg! 

Mélázva nézek önfeledten, 
El-ettünűdve egymagam . . . 
S hittem húr néha képzeletben, 
Most látom szines szárnya van! 
Repül az ,.rn észrevétlen. 
Vidám, mosolygós a m a g á n y . . . . 
Fehér arcával* szinte vélem, 
Mint néz feléin két szende lány ! 
Minden perc s z á l l . . . száll, s nem csodálom, 
HKz az színültig vágy csupán . . . . 
** esik a napsugáron, 
Merengni rég mult hál után . . . ! 

Vécé : 

ezen rendelkezések ellen vétő arató, cséplő 
munkásaikat a rendőrkapitányságnak azonnal j 
jelentsék fel, mivel csak igy érhető el azon I 
cél, melyet a rendelet céloz, t. i. a szabá- j 
lyokat áthágó, sokszor a gazda tilalma dacára 
is pipázó munkásnak megfékezése, a már I 
oly sok veszedelmet okozott pipázástól való | 
elrsttentése. 

— Kényszerutlevéllel. Lajos János 
szentesi illetőségű földmunkást a budapesti 
államrendőrség tegnap kényszerutlevéllel küldte 
haza. 

Frisskészitésű 
köles kása 

minden menyiségben kapható 

Bartha Sándor 
kereskedőnél. 

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

rezhetők be. 5ii 

Közgazdaság. 
Piaci árak 

Búza mm. 10.3(3—10.50 frt. 
Árpa mm. 5.60—5.80 frt. 
Zab mm. 6.20—6.50 frt. 
Kukorica 6.40—6.50 frt. 
Sertés kilója 60—72 krc. 
Szalonna kilója ÍK)—100 krc. 

Szerkesztőségi és kiadóhrvatali telefon 20 sz 
K i a d ó t u l a j d o n o s : 

H a l m i u l I N v o i i m I i i «»« l i i i M l ó * á l l i i l n t . 

SZÉLMALOM! 
Varga Sándoruak a szelevényi 

Csúcs-féle SZÉLMALMA eladó. Tuda-
kozódni lehet Szentesen, 1. ker. Ha-
rucker-utca 43 sz. és III. ker. Lakos 
utca 16 sz. alatt. Böveben Szelevé-
nyen, 170 sz. alatt. 

0 # 
Krakauer LipotJánoshalmáról ajánlja 
saját főzésű 50%-os tiszta törköly w>A\tfVAiÁ4 „ ..in. i«.,-» w 

w pálinkáját a Jánoshalmai álllomáshoz 
szállítva kölcsön hordókban utánvét-

^ tel 116 koronáért hektoliterenként. '»«"»^ 

Brtesites. 
A szentesi róm. kath. iskolákban az év 

záró vizsgálatok a következő sorrendben fog-
nak megtartatni, u. m. 
Junius 22-én délelőtt Bóna József, délután ( su-
ppav Rózsa iskolájában. Junius hó 23-án dél-
előtr Világi István, délután Marschall Endre I 
iskolájában. Junius hó 24-én délelőtt Vay j 
Gizella, délután Bugyi Antal iskolájában. -
Junius hó 25-én délelőtt Bónáné, rdélután 
Bugyi Károly iskolájában. Június hó 27-én 
délelőtt Bugyi Ferenc, délután Rameszdorfer 
József iskolájában. Junius hó 28.án del-
elő t Kiss Károly, délután Kecskés Irén isko-
lájában. Ezen vizsgálatok, mplyekre a szü- i 
lök és a tanügy iránt érdeklődők tiszteleettel 
meghivatnak, délelőtt mindig 9 órakor 

pedig 2 órakor kezdődnek. 
Junius hó 29-ikén lesz a hálaadó 

is enitisztelet. 
Szen esen, 1910 évi, Junius hó 18-án. 

B i r ó P a l 
egyh, jeg}?aó. I 

Tóth József-utca 
35 szám alatt 2 padozott szoba, konyha, 
speiz, fásfészer, junius 1-ére kiadó. Ér-

tekezni lehet a helyszínén. 45,4 

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.-Lól 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 < V i l i i i g 

divatárúház. 5 8 3 

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 

r»:j4 polgármester. 

üj pálmka fözde. 
Tisztelettel értesítem a n. é közönsé-
get, hogy Szentesen, II. ker. Kunszent-
mártoni utca 1 házszám alatt kís-
üstös pálinkafőzdét nyitottam, ahol is 
ugy egyeseknek, mint italmérőknek 
bármily anyagból a pálinkát a leg-
tisztábban kezelve pontosan cs jutá-
nyos árért állítom elő. Főzelést elval-
lalok készpénzért és felereszben is. 

A t. gazda közönségnek a nyári 
mánkaidöre ajánlom az általam kcszi-
tett pálinkákat, melyek kizárólag a 

fenti házszám alatt levő 
HUNYADI VENDÉGLŐBEN 

kaphatók. 
A mélyen tisztelt közönség szíves párt-

fogását kérve vagyok 

Bús Miklós 
pálinkafőző. 

Ielád^csíéiplőgép 
Egy 2' lóerejücséplögép betegség miatt 
eladó, vagy egy jóravaló egyénnek fele-
keresetre kiadó. Értekezni lehet Tóth Já-
nos gépésznél Mindszent 30b. sz. 2r>i 



0. oldal SZENTESI LAP 95 szám 

Előfizetőinknek 
apró hirdetésekért, előszöri 
közlésért «W > fillt. minden 
további közlésért csak 3 0 

fillért számítunk. 
APRO HIRDETESEK. 

Előfizetőinknek 
apró hirdetésekért, előszöri 
közlésért U O fi l l t . minden 
további közlésért csak « O 

fillért számitank . 

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. 50t> 

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

Szegedi János kerékgyártóval. 527 

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

Vass Béla 
Alsóréti földje 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. 500 

i 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 

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 

Kalpagos Szabó Imrénének 
|I. kerület Bercsényi-utca 18. számú 
háza eladó. Értekezhetni a tulajdonossal 

Kossuth-utca 13. sz. al. t. 546 

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

( 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. } 
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. 12 

Kálmán Nyomda és Kiadóvállalat Szentesen 
Br.Harucker-utcatStark Nándor-féle ház 

Telefon 20 szám 

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

Könyvek 
Hírlapok 
Meghívók 
Számlák 
Borítékok 

Gyászjelentések 
Levelezőlapok 
Költségvetések 
Vonaíosott 
nyomtatványok 

Levélpapírok 
Névjegyek 
Étlapok 
Cégkártyák 
Árjegyzékek 

egyáltalán mindenféle könyvnyomdái munkák 
a legolcsóbb árszámítás mellett készíttetnek. 

Pontos és tiszta kiállítás. 
s - W V V W V W w w w s 

Kálmán Nyomda Szentes 




