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A osztrákok mindig u (ry képzel-
ték és ugy szerették a magyar alkot-
mányosságot, hogy legyen egy nagy, 
megbizható, engedelmes többség, amely 
hiven, vakon és ellenmondás nélkül 
megszavazzon mindent, amit követel-
nek tőle, annélkül, hogy neki eszébe 
is jutna valamit követelni a nemzet 
számára, aztán legyen egy ideális el-
lenzék, amely limonádé-izűen gyako-
rolja a parlamentben az „ellenőrzés* 
jogát és adjon minél többször alkal-
mat arra, hogy a többség fényes sza-
vazási győzelmeket arathasson fölötte. 

A magyar alkotmányosság eme 
formája iránt érzett bécsi szerelemnek 
hű kifejezője, megtestesítője Khuen, 
aki nem haragszik az ellenzékre. Ha-
ragot, bosszút, gyűlöletet az ő nemes 
lelke nem ismer. O harag nélkül, bosz-
szú nélkül, gyűlölet nélkül gázol ke-
resztül jogon, törvényen, alkotmányon 
és igazságon. Mosolyog, mikor veszte- j 
get és mosolyog, amikor a vesztegetés 
gyalázatát rája sütik. Mosolyog, mi-
kor százezreket foszt meg szavazati 
joguktól és mosolyog, mikor a csendőr-
szuronyt és a katonapuskát fordíttatja 
az elkeseredett nép felé. 

Most is mosolyogva gyilkolta le 
a nemzeti akarat szabad és becsületes 
megnyilatkozását és mosolyogva nyujtja 
most a megmaradt rész felé a béke ! 
olajágát, hogy ez a megmaradt rész se 
zavarhassa cirkulusait. 

Egy megcsalt, rászedett nemzet-
tel le kell nyeletni a rászedetés kese-
rűségét. Ettől a nemzettől, pokoli fur- 1 

fanggal óriási anyagi áldozatot, két-
százalékos kvótaemelést csaltak ki és 
a saját legjobbnak, legerősebbnek hitt 
fiait használták föl erre a célra. Azu-
tán az ellenértéket, az önálló bankot, 
brutális nyereséggel megtagadták tőle 
és 20 -30 millió választási költséggel 
és a legrettenetesebb hivatali presszió -
val kivitték, hogy a nemzet „hivatalos" 
képviseletének többsége ne is követelje 
ezt a ellenértéket. 

Ez már magában véve szép pro-
dukció. Pedig a java még csak most 
következik. 

UíTvanen ' »L a megcsalt ós rásze-

dett nemzetnél? njabb horribilis terhe-
ket kell kiizzadnia, megint csak min-
den ellenérték nélkül száz és száz mil-
liókat kell fizetni az osztrák hadiflotta 
montsrumaira; stáz és százmilliókat 
Bosznia annexiójára; megkell hosszab-
bítani az osztrák-magyarnak csúfolt 
osztrák bank szabadalmát és meg kell 
szavaznia a fölemelt ujonc-létszámot 
a sült osztrák hadsereg részére. 

És még mindig nem kész a lista. 
A tetejébe meg kell csalni az ország 
jogfosztott népének millióit, amelynek 
a császári hatalom egy könnyelmű vagy 
keserű pillanatban jogokat igért. Csak 
a vak nem látja — de a kormány 
sajtó-organumai már látják hogy 
ennek az Ígéretnek a teljesítése a ha-
lálos, az utolsó döfést adná meg a 
szabadelvűből mungóvá átvedlett kor-
mányrendszernek. Csak a mostani vá-
lasztási rendszer mellett volt lehetséges 
Khuenéknak ,30 millió költség és a 
véksőkig felfokozott és kimerített hiva-
talos presszió mellett '250 főnyi több-
séget szerezni. 

Képzeljük most el, hogy válasz- i 
tási rendszerünk egy alapos, becsüle- : 

tes reformon megy keresztül, a vá-
lasztói jogon alapuló kiterjesztésével, 
a fuvar- és élelmezési gyatraságok el-
törlésével, a választási szabadság ga-
ranciáinak megteremtésével. Hová tűnik 
akkor bármiféle munkapárti, szabadelvű 
vagy egyébb 67-es többség ? Elolvad, 
mint a hó, ugy hogy még nyoma 
sem marad. 

Ezt az Ígéretet, ezt a „program-
pontot4* tehát mindenáron ki kell ját-
szani, el kell kerülni, meg kell híusi-
tani. Erre nézve is nagyon jó volna 
az ellenzék jóindulata: ez is megér 
egy kis olajágnt. 

Egy-két hónap múlva azonban 
Khuen egy tapasztalattal gazdagabb 
lesz. Azzal a tapasztalattal, hogy más 
a választási küzdőtér és más a parla-
menti küzdőtér. Emitt nem döntheti el 
az ütközet sorsát a főispán, a szolga-
bíró, az ital, a pénz és a szurony, 
mint amott. Amott a népet vetkőztetik 
le mezítelenre jogaiból, emitt a mezí-
telenre vetkőztetés itren sokszor a mi-

niszter urakkal történik meg. 
A parlament rettenetes nyilvános-

sága előtt feltárul és megtorlást szen-
ved minden titkosan elkövetett bűn, 
boncasztalra kerül minden alacsony, 
nemzetcsaló szándék, megbélyegzésben 
részesül minden gonoszság. 

Mikor a 
király segit. 

Kinek 
hogy segit ? 

A vízözön okozta iszonyú borzal-
makról, melyek Délmagyarország nagy 
részét megsemmisülésbe döntötték, több-
ször hírt adtunk már lapunkban. 

A vízözön, mely rászakadt erre 
a hepe-hupás tájra, még egyre höm-
pölygeti szennyes hullámait. Még nem 
indult meg az élet a falvakban s a 
megriadt kétségbeesett embereket csak 
°z éhség és a szomorúság hozza össze 
a kis központi helyekre, a járási szék-
helyekre, ahonnan megindulóban van 
már a mentő akció. 

Temesvárról utászkatonák érkez-
tek, c':ik kijavítják az utakat, hidakat 
építenek és segítenek a lakosságnak 
a házak, kunyhók ki tatarozásában. 

Pénzbeli segítség is egyre érkezik 
a megye alispánjához. 

Az adakozók közt ott van a ki-
rály is, aki a hajléktalunok, a nyomo-
rultak lábraállítására, fölsegitésére ma-
gánpénztárából pont egyszázezer koronát 
adott. 

Itt állunk meg éppen egy szóra, 
Eelséges úr! 

Nem olyan régen, 67 nappal ez-
előtt, éppen április 10-án ennél sokkal 
nagyobb összeget, egymillió kétszázezer 
koronát utalt ki, szintén a magánpénz-
tárából, s az a pénz is Magyarországra 
jött vissza! 

Hát ezt ugyan mire szánták? 
Nagyobb szüksége volt-e akkor a ha-
zának, amikor tizenkét szerte akkora 
összeget méltóztatott legkegyelmesebb 
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ben adományozni. 
Felséges úr! A nép, ez az isten- , 

adta nép, ez a birkatürelmű magyar 
nép jól tudja, hogy ez az egyszáz- | 
ezer korona, egyszázezer nyomorult, 
éhen, hajlék nélkül maradt embernek 
van szánva, jut is belőle mindnyájá-
nak : egy egész korona; de a nép azt 
is tudja, hogy amaz, az egymillió két-
százezer korona, ami szintén csak 
hozzájárulás, csák segítség volt, az 
annak a 255 gyászvitéznek a gyaláza-
tos összetoborzására volt szánva, akik 
arra vállalkoztak, hogy ezt a leigázott 
Magyarországot Ausztriának melléktar-
tományul örökös időkre kiszolgáltassák. 

Jut nekik érte fejenként nem 1, 
kanem 4800 korona . . . 

Szegény Felséges űr, ha tudná, 
m "soda erők készülnek kirobbanni a 
népek lelkéből.. . 

w v w w v w ^ w w w w v v v / s ^ w w v y 

Az általános 
adófizetés. 

Nyúznak már 
bennünket. 

Tegnapi lapunk vezető cikkében 
foglalkoztunk a császárpárt program-
jával, amit Bécsben irtak elő nekik. 

Ott szerepel ebben a programban, 
mint egyik legelőször keresztül haj-
tani való a szesz adónak fölemelése. 

Harminc milliót emésztett fel a 
választási harc, sok kellett a potya-
vacsorákra, kát gondolkozni kell a fe-
dezetről. A szeszadó fölemelését akar-
ják elérni, hogy a monopolizálják a 
pálinka főzést, akárcsak most a do-
hány gyártás van. Pálinkát csak az 
állam főzhet, az adja ki a főelárusitó-
nak, onnan meg kapják a depósok, 
akiktől a közönség beszerezheti a szük-
ségletét. Legkisebb ''adásra kerülő 
mennyiség féldeci les.., legolcsóbb pe-
dig 6 krajcár. El akarják törötni akis- 1 

üstön való főzést, nem törödve azzal 
hogy hánz család vcsziti igy kenyerét! 

A második, még ennél sokkal vak-
merőbb terv: a gyufa monopolizáldsa. 
Ez is az állam konyháján megy ke-
resztül ezután. Egy pakli kénes gyu-
fának az árát 5 fillérre, a finomabb 
gyufáért 6 fillérre tervezik. 

íme igy felel meg ez a közkere-
seti társaság az Ígéreteinek, igy hozza 
be az általános adózási kötelezettséget, 
igy találja meg a módját, hogy még 
az utolsó szuszter inasok is adót fizes-
senek, mert hiszen gyufa nélkül már 
nagyon kevés ember el ezen a nyo-
morult földtekén. 

Az ebből befolyó filléreket meg 
már várj :k, iszonyúan várják, hogy 
ha valamikép mégis szétrobbanna ez 
a dicső munkapárti társaság, hát le-
gyen miből fizetni a legközelebbi vá-
lasztáson a pötya vacsorákat. 

jUSTH-PÁRT 
.¿tóátíinem kíváncsi 

i a tronbeszédre 
í r. v i. ijt 

.•:/,'v £ • fe-
li Ma délelőtt tiz órakor lépnek föl 

először négy és félesztendei száműze-
tés után a dunaparti kőszinházban a 
szabadelvűekből mungókká vedlett bécsi 
lakájok. Szereplésük elé a spektákulu-
mok kedvelői úgynevezett érdeklődés-
sel tekintenek, mert nem mindennapi 
látvány, mikor excellenciás, méltóságos 
és nagyságos urak kardot nyelnek, tü-
zet falnak, százméteres szines szalla-
got húznak ki a nyelvük alól. A mun-
kapárti csepűrágók már megtartották a 
csütörtöki előadás főpróbáját, a szerep-
lők készen állanak a premiérre. A nagy 
előadás előtt a parlament többi pártjai 
azonban értekezletet tartanak, nyilván 
azért, hogy megbeszéljék, miképpen fo-
gadják a vándorkomédiások hazug szín-
játékát. 

A függetlenségi és 48-as párt teg-
nap délután tartotta klubhelyiségében 
alakuló konferenciáját. A párt elnöke 
újból Justh Gyula. De választottak azon-
kívül két alelnököt, háznagyot és jegy-
zőket. A párt behatóan foglalkozott a 
képviselőház alakulásával is. A függet-
lenségi párt tagjai, híven a párt ősi ha-
gyományához : 

nem mennek föl a Várba 
a trónbeszéd meg-

hallgatására. 
De elmennek a császárhű Ferenc-

pártiak. Ők már megegyeztek ebben 
maguk között. Kossuth Fernnc zöld 
bársony díszruhájában, nyakán a Li-
pót-rend száll agjával, vezeti majd őket 
a trónterembe, hogy meghallgassák a 
bécsi ukázt. 

A Justh-pártból senki sem elegye-
dik a csuszó-mászó népség közé, bár 
formális párthatározat nem tiltja el et-
től a képviselőket. 

Becsület és elvszilárdság dolga ez ! 

Ez ösztaprtícíó. 
Hódmezővásárhelyen tudvalevőleg 

pótválasztáson Kun Béla lapszerkesztőt 
választották meg Justh-párti program-
mal orsz. képviselőnek. A városban 
most gyűjtik a költségeket, hogy 
megpeticionálják az elő választást. Az 
erső választáson ugyanis résztvett End-
rey Gyula a város régi képviselője is, 
de a pótválasztásba már nem került 
be. Ig>' aztán az a ritka érdekesség áll-
hat elő, hogy — ha bizonyítani tud-
ják a visszaéléseket, pedig állítólag 
közjegyzői okiratokkal tudják a 
Curia az első választást, szabálytalan-
ságai miatt, megsemmisíti s ez a kö-
rülmény magával vonja a pótválasztás 
eredményének megsemmisítését is. A 
petíciót termrszetesen csakis az Endrev-
párt adhatja be. 

H i r e k . 
— Itt a hivatalos nyár! Ma van az 

esztendő leghosszabb napja. Ma v»,»,' kezde-
tét hivatalosan a nyár. A hivatalosan beikta-
tott nyárból azonban kevés látszik odakint. 
Szóval szépen vagyunk mi a nyárban. • — 
Inkább valami zord őszi -napba jutottunk be, 
amikor a felöltő csakugyan igen kellemes 
viselet. A kalendariumcsináló tehát csalódott 
ez évben, ami azonban nem akadályozza 
meg a nép egyszerű gyermekeit, hogy meg 
ne üljék a hivatalos nyár emlékét. Ez a nap 
hírnöke a közelgő aratásnak, a nyáj szapo-
rodásának, a forró időszaknak, mikor minden 
növény legnagyobb pompájában fejlődik. És 
mindezeket a dolgokat akkor kell jósolnunk, 
amikor egy nappal előbb még gyönyörűen 
dideregtünk. Szépen van most nyári Ha jól 
tévedünk, megkezdődik az ősz. Azokat akik 
kételkednek abban, hogy még nincs itt a 
nyár, nyugtassa meg az alábbi két távirat: 

Kézdivásárhelyről jelentik: Ma reggel 
óta hibázik. A hegyeket friss hó borítja. A 
levegő két fok. 

Alsókubinból jelentik: Tegnap délután 
erőshőcsökkenés állott be. A hegyeken havazott. 

— A tanítók vasúti jegye. Végre telje-
sedett a tanitók régi kívánsága. Mint már 
megírtuk, a kereskedelemügyi miniszter kiter-
jesztette a félárú vasúti jegy kedvezményét 
a nem állami tanítókra is s a rendelet most 
megjelent a hivatalos lapban. A legtöbb tan-
felügyelő már fel is terjesztette a felekezeti 
tanitók és hitoktatók névjegyzékét s csak 
az arcképes igazolványok kiállításával járó 
munkától függ most már, hogy a tanitók 
még e hóban megkaphatják-e a régen kiér-
demelt és várt kedvezményt. 

Hamis ötkoronás. Korbuly Béla 
telekkönyvvezető tegnap egy hamis 5 koro-
nást adott át a rendőrségnek, amellyel a 
neje kezelése alati levő Sáfrány Mihály-utca 
12. sz. alatt füszeruzletben fizetett valaki. 
A rendőrség most ügyel, hogy hátha cimbo-
rái is vannak a kis hamisnak. 

Az angol király civillistája. Az 
angol király civillistaja nem a nemzet által 
felajánlott királyi fizetés, hanem a szó szoros 
értelmében vett bérleti összeg. A civillista 
ellenében a király bérbe ad a nemzetének 
egesz csomó jogot. Igy például a királynak 
magántulajdona a Hyde Park és a Kensing-
ton kert, a civillista nagy részét ezek átenge-
déseért kapja a király. De a királynak joga 
volna az országban elveszett és megtalált 
minden tárgyhoz, sőt joga volna vámot szedni 
minden közlekedési eszk< >z után is persze 
ezekről mind lűmond és ezek fejében kapja 
a civillistát. Szóval az angol király nemzeté-
nek legelső és legnagyobb bérlője. 

Megnézte a saiát temetését. Tordai 
evelezőnk irja, hogy Kercseden Vána Maxim 
jómódú kereskedő, akit különcködő hajlamai-
ról szélesebb körben ismernek, felesége távol-
létét felhasználva, kísérletet tett arra, hogy a 
saját temetését előkészítse. Üzletében előszedte 
az összes temetkezési kellékeket, két nagy 
tükröt állított fel, belefeküdt a teljesen fel-
szerelt koporsóba, felkötötte az állát, kezeire 
fehér keztyűt húzott, azután magára húzta a 
szemfedőt és belenezett a tükörbe. A látvány-
tól azonban annyira megrémült, hogy egy 
nagy sikoltás után eszméletlenül nyúlt végig. 
Hazatért felesége alig volt képes életre téríteni 
és most a saját temetesében gyönyörködött 
ember súlyos betegen fekszik. 
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Segély. Dr. Mátéffy Ferenc polgár-
mester a város nevében a békés-csabai fő-
gimnázium tápintézetének 2 koronát küldött 

Megkerült csikó. Ezelőtt vagy há-
rom nappal itt volt valami dolga Pusztai Mi-
hály tolnamegye medinai lakosnak, a környé-
ken. De megjárta, Szentes határában meg-
szökött az eg esztendős pej csődör csikaja; 
be is jelentette a rendőrségen. Ma aztán 
megkerült a csikó. Pásztaival holnap hivata-
losan tudatjak. 

— A tisztességtelen verseny ellen 
Kossuth Ferenc kereskedelmi minisztersége 
idejében .a tisztességtelen verseny meggát-
lására vonatkozó törvényjavaslatot előkészítő 
munkálatait foganatba vették. A közbejött 
politikai válság azonban megakadályozta a 
javaslat törvényerőre emelkedését. Ausztriában 
azonban már elkészült ugyanez a törvény-
javaslat, de csak a bizottsági tárgyalásig jutott 
Most pedig az osztrák kormány felhívta a 
magyar kormányt, hogy a tisztességtelen ver- . 
senyre vonatkozó törvényjavaslatot készítesse | 
el, mert különben tekintet nélkül arra, lesz-e j 
Magyarországon hasonló törvény, vagy sem, i 
Ausztriában életbe léptetik a tisztességtelen 
verseny ellen hozott törvényt. 

Asszony férfi ruhában. London i 
mellett Engfieldben hosszú idő óta jól ismert 
alakja volt az utcának egy kistermetű öreg | 
úr, kit a városban csak old Harrvnak nevez-
tek. Hétfőn az öreg úr hirtelen meghalt és 
az orvosok megállapították, hogy a vélt öreg | 
úr asszony volt. Még az elhunyt tulajdon i 
leánya, egy szép fiatal tanítónő, sem tudta, j 
hogy old Harry, kit atyjának tartott, asszony, j 
A leányt ez a fölfedezés nagyon meglepte. [ 
A városban senki sem sejti, hogy az elhunyt i 
asszony mért járt férti ruhában és játszotta j 
olyan hosszú időn át a férfi szerepét, anélkül, j 
hogy kilétét bárkinek ís elárulta volna. 

Halálra Ítélte 
önmagát. 

Megható és különös tnódon lett 
ma öngyilkos Makón Yigh József gaz-
daember. Könnyelmű és tékozló élet-
mód után megundorodott szokásaitól, 
iszákos hajlandóságától s elhatározta, | 
hogy lakolni fog ezek miatt: halállal 
bünteti önmagát. 

A javíthatatlan korcsmaajtónyito-
gató elkerülte poharas pajtásait, betért 
egy boltba, revolvert vásárolt és haza-
ment. Gyöngéden szólott otthon fele-
ségének és gyermekeinek, elbúcsúzott 
tőlük. Kérte őket, bocsássák meg neki 
eddigi hibáit, durvaságait: ő meglakol 
érettük. Hivta őket, menjenek és nézzék 
végig, hogyan bünteti meg önmagát. 

Kétségbeesett felesége és gyerme- I 
kei nem mertek vele menni s az ab-
lakból nézték, mit akarhat a hirtelen 
megváltozott ember. Vigh József meg-
állott az udvaron, homlokához szorí-
totta a revolvert és elsütötte. 

Felesége és gyermekeirémülten ro-
hantak ki hozzá, de már nem segíthettek 
rajta. A vérben fetrengő ember meg-
csókolta Ugkisebb gyermeket és meghalt. 

BUS MIKLÓS 
és 

DÓCZI TERUSKA 
J e g y e s e k . 

Minden külön értesítés helyett. 
557 

Kugli verseny 
TarnócziJánosnéKispiaci vendéglőben 

f. hó 26-án vasárnap délután 

Kugliverseny lesz. 
I. dij: 10 korona. 
II. „ egy tarka bárány. 

Köszönetnyilvánítás. 
Rokonainknak, jőbarátainknak és isme-

rőseinknek, mindazoknak, akik felejhetetlen 
férjen Bárányi Imrének, f. hó 21-én kedden 
délután végbement temetésén megjelentek, 
hogy ezáltal mérhetetlen fájdalmunkon eny-
hítsenek, fogadják ezúton is hálás köszöne-
temet, úgy a magam, mint kis unokán Sinó-
ros Szabó Mihály nevében. 

Szentes 1910 junius 22. 
55« özv Bárányi Imréné 

Piaci árak 
Búza mm. 10.30—10.50 frt. 
Árpa mm. 5.60—5.80 frt. 
Zab mm. 6.20—0.50 frt. 
Kukorica 6.40—6.50 frt. 
Sertés kilója 60—72 krc. 
Szalonna kilója 90 100 krc. 

Anyakönyvi kivonat. 
1910 jun. 13-tól jun. 23-ig. 

Születések: 
Péter Imre, Lakatos Eszter. Földvári 

Nagy Imre, Kánvási Terézia, Péiegyházi Tö-
rök Ferencz, Orgován Franciska, Tihanyi 
Erzsébet, Vasvári Lajos, Berki Rozália Váci 
Halva született leány Bátori Julianna, Bárkai 
Mária, Kovács Margit, Tóth Gyula, Kiss 
István. 

Házasság. 
Metzger Károly Kálló Margittal, Kollár 

Márton Székely Lídiával, Székely József Hor-
váth zsuzsánnával, Varga Mihály Kormány 
Judittal, 2ama József Varga Erzsébettel, 
Preis Zsigmond Fischer Erzsébettel, Mosonyi 
I^ajos Joó Máriával, Pauli János Bucsán Ró-
zával, Varga Béniámin Csúcs Klárával. 

Eljegyzések: 
Hoffman Sándor Reis Erzsébet, Kádár 

Gyula Váci Sára, Kolompár László Nótári ! 
Anna, Iltás Ambrus Bugyi Julianna. 

Elhalálozások: 
Juhász Ferencz 67 éves, Mcszlényi 

79 éves, özv. Dömsödi Alberiné Dancsik 
Jnlianna 83 éves, Varga Etelka 7 napos, 
Szeri Margit 10 eves, Varga István 5í) éves, i 
Nemes Imréné Szántó Julianna 63 éves, 
özv. Nagy Andrásné Gránicz Erzsébet 67 
éves, Ghersin Margit 8 hónapos, Hidas Ma- j 
tyás 60 éves, Héjjá Péter 12 éves, Gránicz | 
Mária 2 éves, Csendes Sándor 55 éves, ! 
Toronyi József 16 napns, Töröcsik Imrené 
Gránic Julianna 63 éves, Takács Bálint 17 
éves, Bárányi Imre 64 éves, Bössörményi 
Ida 20 hónapos, Tóth István 22 hó >apos, 
özv. Szijjártó Szabó Lajosné Soós Juliánná 
58 éves, özv. Zagyi Tóth Józsefné Borezvai 
Julianna 60 éves, Hajós Sándor 20 éves. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

SZERKESZTŐI ÜZENET. 
M. G. Helyben. Sohse bántsa önt 

az, hogy a Petőfi homlokán még most is, 
a válesztá^ után 2 héttel, kint lóg a Fekete 
zászló. Hadd játsza Ki magát! Nem kell, 
hogy mi figyelmeztessük, meglássa, behúz-
zák még ők. . . 

Szerkesztőségi és kiadóhivatali telefon 20 sz 
Kiadótulajdonos : 

K á l m A i i IN'.vounli» é n I l i i M l ó v t i l l i t l i U . 

111. , fekete 
Kitűnő jégbehíitütt italok. 

Gyors és pontos kiszolgálás! 
Kiváló tiszelettel 

Tarnóczi Jáuosné 

m m 
Jég és általános tűzbiztosítást a ™ 

BP legolcsóbb dijté.elek mellett elintéz • m Hoffmann Jakab j® 
J J Magyar-Francia biztosítóintézet elő- S 
M nyösen ismert főügynöke Haris-ház, • 
Í?j reform, templommal szembe. — Kár | 
g£ esetén felei érdekét a legjobban ^ep- H 
mt viseli. »¿f m 
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Hirdetmény. 
Értesíteni a közönséget, hogy folyó hó 

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

Szentes 1910 junius 8-án. 
Dr. Mátéffy 

5M4 polgármester. 

Brűll Ferencz 
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 1 frt. 10-től feljebb. 
Nyers ruha vászon 30kr,-tól feljebb. 
Batisztok 20;„ „ „ 
Delinek 16 „ „ „ 
Zephirek 16 „ „ „ 
Kérem, mindenkinek saját érde-

kében van ezeket megtekinteni, mig a 
készlet tart. 

VARGA LAJOS 
motorerőre berendezett szélmalma a legjob-

ban ajánlható mindenféle őrlésekhez. 

Pontos kiszolgálás. 
* 

kukorica dara kisebb nagyobb minőségben 
kapható és egy csuvár azonnal felvétetik. Ér-

tekezni lehet ugyanott. 
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( 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. 509 j 

Szegedi Jánosnak 
Kistökén 40 hold föídje a rajta levő épü-
letekkel egyiitt eladó. Értekezni lehet 

Szegedi János kerékgyártóval. 527 | 

Pczderka Péternek 
Kistőké 1 15 sz. 42 hold tanya földje 
osztályozás végett azonnal vetései együtt 
eladó. Értekezni lehet a helyszínen. 

Polgár Juliánnának 
Nagyhegyen 4 hold szőlöfölje kedvező 
fizetési feltételek mellett eladó. Értekezni 
lehet II. Rákóczy-tér*19. sz. allatt. 550 

Szegi Sándornak 
a Teési szélmalom mellett 6 hold here 
földje nyári használatra kiadó. Értekezni 
lehet a helyszínen, és II. Rákócy-tér 
19. szám alatt. r>48 

özv. Dudás Sz. Imréimnek 
az Alsóréten 7 hold földje haszonbérbe 
kiadó, és iskola-utca 5. számú háza 
eladó. Értekezni ehet Dobos Mihály 
kereskedőnél a vásár szélben. 547 

Pápai Ferencz 
örökösének a fábiáni határba 44 kis 
hold tanyaföldje a rajta levő épületek-
kel együtt 3 évre haszonbérbe kiadó 
Értekezni lehet Csákó Balogh Ferenccel 
I. Mecs Balogh-utca 11. szám. 541 

Néhai Virágos Mihály 
örököseinek Derekegyhází oldalon egy 
külön tagban álló szántó földjük eladó. 
Értekezni lehet I k. Bocskai ú. 2 9 é s l k . 
Nagygörgős u. 10 vagy II ker. Szeder 

Imre u. 3 sz. 

NTagy Istvánnak 
Egy jókarban levő járgány cséplőgépje 
Easeri réten 32 hold szántó földje eladó 
a gép megtekinthető III ker. Lakos u. 

18 sz. a. 

Kanász N. István 
Kistökén 40 hold földje árendába kiad0. 
rtekezni lehet Rákóczi u. 39 sz. a. 

Özv. Schrantz Györgyné 
örököseinek alsoréti 20 hold tanya föld-
jük tanyaépületekket együtt eladó. Bő-
vebet Schrantz Györgynél I ker. Báró 

Harucker u. 45 sz. a. 55í) 

Szamosközi Ferencznének 
a Szécheny'-út mentén levő földje ta- | 
nyával együtt kedvező fizetési feltételek 
mellett aladó. Értekezni lehet a tulaj 
donossal Kurcaparti-utca 7 szám. 54:* 

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 Idkással együtt eladó. Értekezni 

lehet a fönti szám alatt. &oo 

Frisskészitésű 
köles kása 

minden menyiségben kapható 

Bartha Sándor 
kereskedőnél. 

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

rezhetők be. 511 

• • • • • • • • • 9 H R H 

Uj pálinka főzde. 
T" 'telettel értesítem a n. é közönsé-
get, hogy Szentesen. II. ker. Kunszent-
mártoni utca 1 házszám alatt kis-
üstös pálinkafőzdét nyitottam, ahol is 
ugv 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 

li t. gazdaközönségrek a nyári 
mánkaidőre ajánlom az általam készí-
tett pálinkákat, melyek kizárólag a 

fenti házszám alatt levő 

HUNYADI VENDÉGLŐBEN 
kaphatók. 

A mélyen tisztelt közönség szives párt-
fogását kérve vagyok 

Bús Miklós 
pálinkafőző. 

ELAIiÖ CSÉPLŐGÉP 
Egy 2' lóerejiicséplőgép betegség miatt 
eladó, vagy egy jóravaló egyénnek fele 
keresetre kiadó. Értekezni lehet Tóth Já-
nos gépésznél Mindszent 30b. sz. 2 »i 

Soós Sándornak 
Veresegyházi 42 hold tanya földje eladó 
vagy árendába szeptember 29-töl kiadó 
értekezni lehet Fakars Mihály-ut-a 11. sz. 
alatt Soós Báli.ittál. 544 

», 

•: Kiadó lakások. s 
• • 

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 

Tóth József-utca 
35 szám alatt 2 padozott szoba, konyh 
speiz, fásfészer, junius 1-ére kiadó. Éa> 

tekezni lehet a helyszínén. 4^ 

( 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 

Polgár Ferencz 
II. Rákócy-tér 19. számú háza kedvező 
feltételek nellett ö ök áron eladó. Érte-
kezni lehet a fenti 0/Vtrn alatt. r>49 

Kdpagos Szabó Imrénének 
I. kerület Bercsényi-utca 18. számú 
háza eladó. Értekezhetni a tulajdonossal 
Kossuth-ucca 13. sz. alatt. 546 

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

( Ingoságok. ) 
Varga Béniánimnak 

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

tábla eladó. 

Dobos Ferencnek 
hat ezer száraz vályogja van eladó. 
Értekezn lehet a vályog-verö 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. Tüz és jégbiztosítások legolcsób 
ban felvétetnek. 42 




