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Főszerkesztő es lamulaídonos 

SIMA LÁSZLÓ 
Felelős szerkesztő : 

KÁLMÁN I. SÁNDOR 

Szerkesztőség és kiadóhivatal -
Kálmán nyomda és kiadóvállalat, ide intézendő laput cideklő 

mindenféle küldemények, hirdetési és elő jtési dijak. 

l u p p é l d á i i y á r n Ví ftlté<i% 

J ó k e d v ű k i r á l y 
lTgy mondják, akik látták, hogy 

jó kedvű volt a király. Azt nem mond-
ják, hogy fütyült, dalolt örömében, 
mint a szántó-vető magyar ember 
szokta, ha jó termés mutatkozik, hanem 
valami másból, talán a kézszorításból 
állapították meg a kegyelmes lakások, 
hogy a király jó kedvű. 

Nem csodálkozunk egy szikrát 
sem azon, hogy jó kedvű őfelsége, 
mert magunk is látjuk, hogy a Hof-
burg fehér hajú urának öreg napjait 
az öröm sugarai aranyozzák be. Bosz-
niai utja a cézárok diadalutjára emlé- 1 

keztet. Fényesség, ragyogás és zavar-
talan lojalitás fogadta az öreg királyt 
újonnan szerzett tartományban, ame-
lyet Aerenthal gróf ravasz üzleti keze | 
csatolt a Habsburgok kettős koronájá-
hoz, kárpótlásul azokért a vesztesé-
gekért, amelyek az öreg Ferencz Jó-
zsefet fiatalon érték. 

A szurony hatalmával fényes ra-
gyogó fogadtatást rendeztek a király-
nak és a király megelégedetten fogadta 
uj alattvalói hódolását, akik látszólag 
már elfelejtették a boszniai hadjárat ; 
minden keserűségét. A szuronyokon 
belől csak éljenző, hódoló emberek he-
lyezkedtek el, a szuronyokon kívülre 
pedig a király öreg szemeivel nem 
láthatott, igy aztán ő csak azt tudja, 
hogy boszniai utja a cézárokéhoz ha-
sonló diadalut volt. 

Ebből az ünnepi hangulatból még 
ki sem zökkent a király és máris egy 
ujabb diadalut mámorát élte át. Hoz-
zánk, Budapestre jött a felség, hogy 
közelről köszönthesse kedvelt hiveit, | 
az uj honatyákat, akik néhány köny- ; 

nyen elfelejthető év után győzelemre ! 
vitték a veszendőnek látszó hatvanhe- i 
tes elvek lobogóját. A budavári ter-
mekbe egy néhány napra élet költözött 
ismét s hozzá vig élet, mert — jó 
kedvű a király. 

Hogy ne lenne jó kedvű, mikor 
régi, kipróbált embereit látja maga 
körül. A hatvanhetes többséget becsüli 
annyira, mint egy nyert csatát. Azért 
jött közénk, hogy zavartalanul élvez-
hesse saját politikája sikerét, mit ő 
talán országával való kibékülésnek tekint. 

Már volt alkalmunk megszokni a 
kibéküléseket s hozzá szoktunk ahhoz 
is, hogy a kibékülést u jabb harag szokta 
nyomon követni. 

Már elhangzott a harcos trónbeszéd 
is és sejtelemszerüleg, haloványan ki-
tűnik abból, hogy mit remélhetünk attól 
a többségtől, amelynek a király örül. 
Remélhetünk-e általa tartós békétLesz-
e benne szó a nemzeti jogok érvénye-
sítéséről, az általános választójogról ? 

Ha nem lesz akkor a magyar 
nemzet nem lesz jó kedvű, a király 
jó kedve nem ragad át a nemzetre és 
akkor a béke nem lesz állandó s a ki-
békülést nyomon követi a már annvi : 
izben megszokott harag, ami or aztán 
a Hofburg fehérhajú ura panaszkod-
hatik, hogy élete legfőbb vágyainak 
teljesülését nem érhétte meg elete al-
1 onyán, mert a magyar nemzet az 
önállóságra való törekvéseivel annyi-
szor megkeserítette utolsó éveit vagy 
talán egész életét. 

Félünk, hogy a király jó kedve j 
szomorúság lesz miránk, mert mi nem 
vagyunk hajlandók jóképet vágni, ha 
a trónbeszéd nemzeti aspirációink tel je-
sülésére még reménységet sem ad. A 
kormány többsége nem a nemzet több-
sége és amibe a kormány többsége ( 

könnyűszerrel bele megy, az ellen tilta-
kozik az ország közvéleménye. Ha 
azért annak örül a király és azért van 
jó kedve, hogy a „többség* vélemé-
nye találkozik az ő véleményével abban, 
hogy reá és az országra egyedül a 
közösség az üdvözítő, ugy nem lesz 
tartós a király jó kedve, mert a közös-
ség ellen elemi erővel támad fel az 
ország népe és elsepri ezt a többséget, 
amely jó kedvet csinált a királynak. 

Elmaradnak a 
gyakorlatok. 

A magyarországi ezredek parancs-
nokságaihoz érdekes rendelkezés érke-
zett a hadvezetőségtől. Az őszi had- | 
gyakorlatokra vonatkozik a fontos in-
tézkedés. 

Az ügy igen közelről érdekli a 
civil társadalmat is, mert vonatkozik a 
soraiban levő tartalékosokra, akik ilyen-
kor aggódva lesik a híreket, hogy váj-
jon várható-e idén fáradalmas nagy 
próbaháború, vagy lehet remélni, hogy 
a fegyvergyakorlat simán erős jbb meg-
erőltetések nélkül zajlik le 

Az idén nem valami tetszetős hi-
rek keringtek eddig. Királygyakorlat 
volt tervbe véve, ami udvelevőleg fo-
kozott fáradalmat jelent. Már meg is 
volt állapítva, hogy M gyarország felső 
vidékén Bártfa környékén lesz a nagy 
próbaháború s a király főhadiszállásul 
Sztropkó-fördő volt kiszemelve. Óriási 
előkészületek, építkezések folytak már 
a vidéken, hogy méltóképpen történjék 
a király fogadása s most rendelet jött, 
amely szdHnt a királygyakorlat való-
színűleg elmarad. 

A hadvezetőség már korábban 
számított arra, hogy az exlex miatt 
akadályozva lesz az őszi fegyvergya-
korlat megtartása. A sorozást ugyanis 
az ujoncjutalék megszavazása után 
gyorsan és haladéktalanul kell megtar-
tani szerte az országban, hogy lehető-
leg fennakadás nélkül bevonuljanak az 
újoncok és megkezdhessék a kiképzést. 

Ez a sorozási aktus rendkívül 
nagyszámú emberanyagot von majd el 
a tényleges létszámból ; úgy a tisztek-
nek, mint a legénységnek asszisztálni 
kell a sorozásnál, minthogy mindenféle 
egyszerre kell kiszállani, úgyszólván 
széthullanak a keretek, ami éppen nem 
mozdítja alő azt, hogy egy nagyobb-
szabásu király gyakorlaton vegyenek 
részt az ezredek. 

Az ujabbi alakulások szerint a 
sorozás junius 15. és augusztus 31-ike 
között várható. Augusztusban pedig 
már javában tartani kellene a hadgya-
korlatoknak. Későbbre a dolog szám-
talan okból nem maradhat — igy te-
hát elmarad. 

A felsőbb parancsnokságok ez 
alapon arról értesítették a katonai pa-
rancsnokságokat, hogy az idei hadgya-
korlatokat csak feltételesen készítsék 
e l ő . . . 
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A politikai 
helyzet. 

A b é c J követelések teljesítése. 
A kormány furfangos fifikával iparkodik 

a parlament legsürgősebb feladatának, a vá-
lasztási reformnak megvalósítását elsikkasz-
tani. Hangoztatja általánosságban, hogy a I 
képviselőháznak munkaprogramjába e refor- j 
mot is beilleszteni szándékozik, de elébe tol i 
minden más kérdést, emelyeket mind még | 
az általános választói jog megvalósítása előtt I 
dűlőre akar vinni. 

Az indemnitás, az ujoncjavaslatók, 
költségvetés és Balkan-szerződések letárgya-
lása után szállítani kívánja az összes bécsi 
követeléseket. Az osztrák bank szabadalmá-
nak meghosszabbításáról már folynak a tár-
gyalások. Egyszersmind sürgősen készítik 
elő a védörefc rmot is, természetesen fölemelt i 
létszámmal és óriás költségemeléssel. Már 
hangoztatják, hogy egyébb, az egyes minisz-
terek altal beterjesztendő javaslatokat is le 
akarnak tárgyaltatni és mindezek után ke- | 
rűlne a sor a választói reform a. 

Persze, azt remélik, hogy amig a kép-
viselőház ezt a Bécsben kiszabott nemzeti 
munkát elvégzi, letelik az ötesztendős par-
lamenti ciklus s így a választási reform egy-
szerűen a kútba esik. Jól tudják, hogy soha 
többé Magyarországon egy ilven szolgai, 
mindenre kapható többségét össze verbuválni 
nem tudnak, most tehát fel akarják a kitűnő 
alkalmat arra használni hogy minden nem-
zeti követelmény és jogos érdek megvalósi-
sitasa nélkül keresztülhajtsák az összmonarc-
hius kívánalmakat. 

De hát a gazda nélkül csinálják számí-
tásaikat. Az ellenzék erzi és tudja kötelessé-
get s van elég ereje ahhoz, hogy a kormány 
e gonosz szándékainak magvalósítását meg 
s akadályozza. 

Mínísterítimból 
szanatóriumba 

A milliomos vőlegény. 

Tegnap reggel egy milliomost sza-
natóriumba internáltak. A budapesti elő-
kelő és dúsgazdag családok ujabban 
gyakran fordulnak ehhez a különös 
módszerhez, hogy egy kellemetlen csa-
ládtagtól megszabaduljanak. A millio-
mos neve: Dr. Hangi György, a hon-
védelemügyi minisztériumban segédfo-
galmazó. Kitűnő megjelenésű, harminc-
hét éves fiatalember, aki kedvelt, sőt 
népszerű alakja volt a legelőkelőbb tár-
saságoknak. Dr Hangi tegnap rendes 
időben bement a hivatalába, kevéssel 
utóbb egy mentőorvos jelent meg ott, 
két ápoló kíséretében és felszólította, 
hogy kövesse a Széchényitelep-szana-
tóriumba, különben erőszakkal lesz kény-
telen bevinni. A segédfogalmazó még 
a barátaival sem beszélhetett. Kétfogatú 
bérkocsin vitték a szanatóriumba, ahol 
a megfigyelő osztályon helyezték el. 

Dr. Hangi Györgyöt a családja 
közbenjárására hurcolták a szanatóri-
umba. A szerencsétlen fiatalember vő-
legény volt, julius 2-ára volt kitűzve 
az esküvője. A menyasszony feltűnő 
szép urileány, azonban nem voltak mil-
liói. v vőlegény családja a dúsgazdag 
Heinrich nagykereskedő cég, ugv lát-
szik azt az esküvőt akarta megakadá-
lyozni. De az eset nem marad eny-

nyiben. Dr. Hangi Györgyöt barátai, 
minisztériumi kollégái, sőt orvos isme-
rősei is épelméjünek tartják, sőt a hon-
védelemügyi minisztérium egyik legte-
hetségesebb tisztviselőjének mondják. 
A legkényesebb ügyekét mindig neki 
osztották ki és föladatát pontosan és 
lelkiismeretesen végezte. Ugy a me-
nyasszony, mint a segédfogalmazó ba-
rátai részéről megtették a lépéseket dr. 
Hangi György kiszabadítására. Az ügy 
egyébiránt már ügyvéd kezében van, 
aki ma már a rendőrségen is eljárt. 

H i r e k . 
— Halálozás. Egy szép reményekre 

j'gositó tiatal embernek: Csonka István halá-
láról vettünk ma jelentést, akit igazán élete 
tavaszán 24 éves koré .en ragadott ki a kér-
lelhetetlen halál szerető szülei és testvérei 
köréből. 

A család gyászjelentése a következő: 
„Csonka Sándor és neje Sarkady Nagy 

Eszter, úgy a maguk, mint gyermekeik : Cson-
ka Pál s neje Halász Szabó Erzsike és Cson-
ka Sándor nevében, a fájdalomtól megrendült 
szivvel szívvel tudatják, felejthetetlen gyer-
meküknek, a szerető jó testvérnek: Gsonka 
István oki. gazdásznak f. hó 2<>-án este 6 
órakor, életének 24-ik évében, hosszas szen-

! védés után bekövetkezett elhalálozását. Bol-
i dogult halottunk hült tetemeit f. hó 28-án 
! délután 3 órakor helyezzük örök nyugalomra, 
I a református egyház szertartása szerint, a II. 
j ker. Rákóczi-tér 11) számú gyászháztól az ág. 

evang. temetőben. Szentes, 1910 junius 27-én. 
| Emlékezete szivünkben örökké él!" 

— Mlskolcz város kérelme Miskolcz 
varos mai átiratában arra kéri hatóságunkat, 
hogy az 1010 évi költségelőirányzat egy pél-
dányát küldje el részére-

Horváth Mihály végnapjai, 
halála és temetése. 

A „Szentesi l.ap" eredeti turcája. 
Irta: F a r k i M M & n d o r . 

Horváth Mihály, nemzetünk történetének 
nagy irója, Szentes szülötte az 1878 év Jú-
lius liayában vesebetegségében a koritniczai 
fürdőt kereste tel üdülés végett, de mivel 
nem javult állapota, testvéröccsével Horváth 
Alajossal, (ki jelenleg Debrecenben huszár-
őrnagy; Karlsbadba ment súlyos betegségé-
ben gyógy ulási keresni s itten érte halála is. 
Augusztus 12-én reggel önkivűli állapotban 
találtak szobájában, mert szélhűdés erte s 
ugyanilyen állapotban töltötte a következő 
napokat is. Házi orvosát dr. Lumnitzert táv-
irati uton hívtak a nagybeteg ágyához Bnda-
peströl Kansoadba, ki rögtön oda is utazott. 
A beteg 18-an delben egészen megkönnyeb-
bült, sót fel is akart kelni, de nemsokara is-
mét visszaesett önkivűli állapotába s mikorra 
Samassa egri ersek, Horváth bizalmas barátja 
odaérkezett s kérdeseket intézett hozzá, a 
kérdésekre már mitsem válaszolt. Alajos öccse 
egy izben igen hangosan kerdezte tőile: 
»mit ahaisz mondani az ersek urnák?" ö 
alig ha l lható v'oiuatott hangon az telelto ; 
„Éljen soká az é sek!" Ekrfor az utolsó órák 
érkeztek a naĝ \ történetíróra. Samassa érsek 
ráadta az utolsó egyházi áldást s táóozott. 
A halai én keVv jel éjfél előtt ált bj s 

halálát, miut ahogyan Lumnitzer aznapi bon-
czolásából kiderölt, tüdőszélhűdés okozta, 
miután délután beszentelték ünnepélyesen a 
karlsbadi fürdőkezönség részvéte mollett. A 
fürdőben levő magyarok nttnd jelen voltak s 
felirattal ellátó;t szép koszorút tettek Horváth 
koporsójára. Karlsbad városon kívüli temető 
halottas házában felállított ravatalra helvezték 
a nagy halottat, mclyeek előcsarnokait szí-
nültig töltötték a rrszvételők diszesebbnél-di-
szesebb koszorúi. 

A gyászszertartást Szappan József eszter-
gomi kanonok címzetes püspök végezte s 
hozzá a trieszti katonai magyar pap, címze-
tes kanonok és a csanádmegyei óbébai plé-
bános s azonkívül a karlsbadi papság seséd-
keztek. Az éneklési teendőket a szegedi fő-
kántor végezte, aki a következő két vers-
szakot rögtönözte és énekelte el: 

Bánatos kebellel álljuk e koporsót mi körűi 
Szötneinkben a fájdalom s érzelemnek könnye üi; 
Horváth .Mihály nyugszik benne hetven éves korában : 
Lelke felszállt, s testét viszik pihenni hazájába! 

Nemzet könnye hullhat érte, mórt mint nemzet csillaga, 
Nany történet megirója. erdemekben ragyoga, 
Menj ! békével hát dicsőült a csillagok hónába : 

Áldásos részvétünk kisci a szép magyar hazába. 

A búcsúztató ének elhangzása után 
Fodor Ferenc óbébai pléb nos mondott meg-
ható gyászbeszédet s ima után a gyászszer-
tartás bevégeztetett. Ezek után a halott Buda-
pestre szállhatott vasúton melyet egész tábor 
tisztelője kisérte Horváthnak. Itthon a magyar 

történelmi társulat, melynek az elhunyt al-
elnöke volt, augusztus 25-ére kitűzött kassai 
nagygyűlését 27-re halasztotta el. A magyar 
tudományos akadémia következő gyászjelen-
tésben amelynek igazgató tagja volt — 
következő gzászjelentésben tudatta Horváth 
halálát: 

„A magyar tudományos akadémia fá, 
dalmas részvé.tel jelenti, méltóságos és főtisz-
telendő Horváth Mihály úrnak, akadémiai 
igazgató és rende tagnak, a II. osztály és a 
történelmi bizottsád elnökének augusztus 19-én 
történt kimultát. A temetésre, amely augusz-
tus 25-Jn délután negyed 4 órakor a halot-
tas házból (pipa-utca <>-ik szám) fog kiin-
dulni. az akadémia összes tagjai meghívat-
nak. Áldás emlékére lM A temetésen Horváth 
Mihály Budapest pipa-utcai házának kertszerű 
udvarán a magyar előkelőség nagyszáma 
jelent meg; a családtagokon kívül ott voltak 
Pauler Tivadar, Szende Béla, Perczel Béla, 
miniszterek, az akadémia részéről Arany Já-
nos, Csengery Antal, Fraknói Vilmos püs-
pök, a főváros képviselői, a történelmi tár-
sulat, a K i s fal u d i - Társaság tagjai közül szá-
mosan, összes egyetemi tanárok, Szentes és 
Szeved küldöttei stb. álták körúl a nagy 
történetíró koszorúkkal fedett koporsóját, me-
lyen láthatók voltak az elhunyt egyházi jel-
vényei : áldozó kehely, püspöksüveg, stóla, 
miseköuyv. 

(Folyt, k v.) 
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A korcsmák vasárnapi bezá-
rása. A kormányt évek hosszú sora 
óta ostromolják nemcsak a humanitá-
rius egyesületek, hanem a törvényha-
tóságok is, hogy a korcsmákra is ter-
jessze ki a vasárnapi munkaszünetet. 
Az agitációnak minded iig nem volt 
foganatja, most azonban a kormány 
jóváhagyta Szilágy vármegye törvény-
hatósági bizottsága által felterjesztett 
ezirányú szabályrendeletet. Miután e 
jóváhagyás precedens, mely a többi 
törvényhatóság hasonló fölterjesztései 
esetén most már érvényesülni fog, 
szükségesnek látjuk az emiitett szabály-
rendelet fontosabb intézkedéseit ismer-
tetni. Gerince ezeknek az a rendelke-
zés, mely azerint a korcsmák az : 891 : 
XIII. t.-c. 1. g-ában meghatározott 
ünnepnapokon, vagyis vasárnap és 
Szent István napján, valamint a ke-
resztény vallásfelekezetek ünnepein, 
úgymtnt karácsony, húsvét és pünkösd 
első napjain, egész napon át zárva 
tartandók. Kimondja továbbá a sza-
bályrendelet, hogy korcsmát, pálinka-
mérést és sörházat nem szabad nyitni 
zug-utoában, sem pedig templomok, 
iskolák közvetlen szomszédságában. 
Ily fajta középületektől legkevesebb 150 
méter távolságra lehet korcsmát, sör-
házat vagy pálinkamérést felállítani. A 
szabályrendelet jelentékenyen korlátozza 
a korcsmák záróráját is. Korcsmát és 
pálinkamérest télen át este S-kor, nyá-
ron pedig 10 órakor be kell csukni, 
kivéve Szilágyvármegye városait, ahol 
a szabályrendelet valamennyire kitolja 
a zárórát. Megjegyezzük, hogy Szilágy-
vármegyében már életbe is léptették a 
szabályrendeletet. 

Évtizedes trágyadomb az udvaron. 
(Beküldetett.) Az Andrássy-utca 10 számú 
háznak, melyet Purjesz szállító bír haszon-
bérbe évtizeden keresztül gyűlt trágyadomb 
emelkedik s érlelődik, (bűzlik) hogy a meleg 
kánikullai hőség' en tőzegki verésre alkalmassá 
váljék. Szentes város közepén évtizedes trá-
gyadomb. tőzeg-gyár-telep! ez sem a leg-
utolsó közegészségügyünk történetében. Ajánl-
júk rendőrségünk figyelmébe hordattassa sür-
gősen külhatárra a trágyadombot s tulaj-
donosa ellen indítsa meg a rendőrt eljárást. 

Tüz a külhatáron. Kiss Balint 1. ker 
Mecs Balogh-utaai lakosnak Zalota 8. sz. 
tanyáján tegnapelőtt leégett egy két kocsira 
való gyepszénából rakott bogjája. 

Sertéshlzlaló telep. Karolyi József 
földbirtokos gagyhegyi földjén létesítendő 
sertéshizlaló telep engedélyezését kérte a 
rendőrségtől, amit, a helyszíni orvosi vizsgá-
lat után. némi köztisztaságra vonatkozó intéz-
keáések megtartása mellett meg is kapott. 

Sertés vész Csongrádon. A várme-
gyei álatorvos jelentése szerint Csongrádon 
föllépett a sertés vész. 

Iskolatársak találkozása. Mint a 
találkozás jegyzője felkérem azon osztálytár-
saimat kik az 190ö-ben megtartott találko-
zóm megjelentek; hogy a f. évi julius l.Vig 
összejövetel módozatait s címeket velem mi-
előbb tudassák. Stark Lenke Budapest, IV 
Wiei-iit 7j. 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

— Jogi vizsgákra való készülés meg-
könyltése. br. Dobó- jogi szeminárium Ko-
lozsvárt azok érdekében akik hátralevő jogi 
vizsgáikat szeptember hónapban avagy eset-
leg később akarják letenni, de Kolozsvárt 
szigorlatuk előtt ssak rövid ideig tartózkod-
hatnak, tankökyveket helyett ő s az ösz-
szes szigorlati kérdéseket felöle/» jegyzeteit 
már most kikölcsönzi az illetőket szigorlatuk 
előtt pár napi rekapituláló kurzuson előké-
szíti s többszeri próbaszigorlaton az egész 
anyagból kikérdezi. Aki jogvégzett, azt három 
hőnap alatt doktorátushoz juttatja az intézet, 
uiely a kolozsvári összes jogi vizsgákra elő-
készít. Tanrendszerét és működését ismertető 
könyvét „Tájékoztató a jogi szemináriumból" 
díjmentesen megküldi. 578 

Közgazdaság. 
Piaci árak 

Búza mm. 10.30—11. frt. 
Árpa mm. 5.80—6. frt. 
Zab mm. 6.20- -6.50 frt. 
Kukorica 6.30—6.40 frt. 
Sertés kilója 60—62 kre. 
Szalonna kilója 9>- 100 krc. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
Szerkesztőségi és kiadóhivatali telefon 20 sz 

Kiadótulajdonos : 
l i t t l m t m rS v o i i M l n «*>» I i i i i 4 l ó > ú l I s i I n t . 

Uj pálinka főzde. a 

k B • f Szalonna, i 
1 XSit, zsírnakvaló ; 
" kitűnő mmüségtí ; 
; a legalacsonyabb 1 
l árban kaphatók • 
• SZÉLL IMRE j 
• hentes üzletében. a 

P i a c t é r , (Haríss-ház.) • 

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 és jutá-
nyos árért 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 vagyok 
Bús Miklós 

pálinkafőző. 

Iskolai értesítés. 
A helybeli állami főgvmnáziumban a 

tanulóknak az 1010—11. tanévre való felvé-
tele már a jelen tanév végén, még pedik 
junius 3<)-ánt fulius 1-én és 2-án J. e. 9 
órától 12-ig az igazgatói irodában történik. 
E felvétel főkép a helybeli szülőhnek az I. és 
II. osztályba beiratkozni szándékozó riaira 
nézve fontos, hogy a tanulóknak a tanév ele-
jén való tömeges jelentkezésekor ki ne szo-
ruljanak az intézetből. 

A most jelentkező tanulók ép ugy tar-
toznak /. előző osz'ályban nyert bizonyít-
ványukat, ik i-lsó osztályban ielcntkezőíf pe-
dig még a himlőoltási és születési bizonyít-
ványukat illetve nz áltatni anyakönyvezető 
által kiállított születéai igazolvány felmutatni, 
tpvábbá a.: előirt dijakat, u m. 10 K. felvé-
teli, l korona ifjus. könyvtári 1 kor. tanúim, 
kirándulási I kor. értesítő? és 1 kor. ének 
dijat összesen I 1 ::<>mnái az t-azgatónál leii-
ze ni. Ha n'. ilyenkor felvett tanuló a jövő 
tanév elején >c-ept. 4-ig az osztály főni', knél̂  
személyesén nem jelentkezik, nemcsíi le a be-' 
Icpésre va'ó jogos hanem a befizetett 
dijakat i-; eiveszti. Leveiben vaiiv Írásban 
való jelent!' • :: nem vétetik tigvelembe. 

Szentes 1M9 junius 24. 
ffalázsorits Xorbetr 

áU>n. i' gyn. î flxjínt«!. 

• Ugyanott e g y jó f iú • 
1 • tanulóul felvétetik. ' 

Frisskészitésű 
köles kása 

minden menyiségben kapható 

Bartha Sándor 
kereskedőnél. 

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

rezhetők be. 5ii 

Szentes város rendőrkapitáuyától. 
2774 sz. kp. 910. 

Hirdetmény. 
A napok múlva megkezdendő aratásra 

tekintettel figyelmeztetem a vasul vonal men-
tén levő birtok ulajdonosokat, hogy a lera-
kandó terményeket a kisajátítási vasúti terü-
lettől számítva 100 (egyszáz) méter távol-
ságra helyezzék el. mert a vasút üzleti rend-
tartás érteimébén, - ha ezen óvintézkedése-
ket a birtokosok nem tartják meg, — kár 
esetén az államvasutaktól semmi nemű kár-
térítést nem követelhetnek. 

Szentes 1910 junius 25. 
Zllahy 

íiUJí r. főkapitány-

Divatarúház 
„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 n „ 
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. 
l í ó k 0 & i l l t i g £ 

divatáruhoz. 5 e 3 

VARGA LAJOS 
motorerőre berendezett szélmalma a legjob-

ban ajánlható mindenféle őrlésekhez. 

?3ntos kiszolgálás. 
kukorica dara kisebb nagyobb minőségbea 
kapható és egy csuvár azonnal felvétetik U 

tekezni lehet ugyanő0. 
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Előfizetőinknek 
apró hirdetésekért, elősröri 
közlésért «»< >fillt . minden 
további köxlésértcsak :*<> 

fillért s íámitunk. 
A P B O H I 1 D E T E S E K . 

Előfizetőinknek 
apró hirdetésekért, előszöri 
közlésért «*< >fil lt . minden 
további közlésért csak 5t< > 

fillért számítunk. 

Földek. 
Balogh Szabó Ferencnek 

a Derekegyházi oldalon lévő másfél fer-
tály földje szabad kézből eladó. Érte-

kezni lehet Zrinyi-utca 5 szám. 

özv. Dudás Sz. Imrénnnek 
az Alsóréten 7 hold földje haszonbérbe 
kiadó, és iskola-utca 5. számú háza 
eladó. Értekezni ehet Dobos Mihály 
kereskedőnél a vásár szélben. 54? , 

Néhai Virágos Mihály 
örököseinek Derekegyházi oldalon egy 
külön tagban álló szántó földjük eladó. 
Értekezni lehet I k. Bocskai ú. 29 és I k. 
Nagygörgős u. 10 vagy II ker. Szeder 

Imre u. 3 sz. 560 j 

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

18 sz. a. 553 

Kanász N. István 
Kistökén 40 hold földje árendába kiadó 
Értekezni lehet Rákóczi u. 39 sz. a. 555 

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

Harucker u. 45 sz. a. 559 

özv. Webesy jánosnénak 
Kistökén 16 hold szántóföld melyből 
1 hold szántó a rajtalevő tanyával együtt 
haszon rbe klario. Értekezni lehet a 

4sár?zéli vendéglőben. 579 

Váczi Mihálynak 
58 hold Mucsiháti földje eladó. Értekezni 
lehet II k. Rákoczi-tér 20 szám alatt. 561 

Piti Imrének 
Lapistón 145 kataszrális hold szántó ka-
száló és legelő földje örök áron tlado. 

Értekezni Rákoci-tér 22 szím. 572 

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

( Eladó házak. } 

Özv. Varsányi Sámuel-féle 
ház III kerület Csillag-utca 1 szám alatt 
szabad kézből eladó. Értekezni lehet 
Füsti Bélával Horvát Mihály u. 40 sz. 571 

Kdpagos Szabó Imrénének 
I. kerület Bercsényi-utca 18. számú, 
háza eladó. Értekezhetni a tulajdonossal 
Kossuth-utca 13. sz. alatt. 54« 

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

Schvartz Vilmos 
rőfös és divatáru üzletében a kis piac-
téren, ügyes fiu tanulónak fizetessel 

felvétetik. 576 

Dobos Mihály 
kereskedőnél a vásárszélben egy jó ház-

ból való fiu tanulónak felvétetik. 563 

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 biztositások legolcsóbban 
felvétetnek. 428 

ELADÓ CSÉPLŐGÉP 
Egy 212 lóerejücséplőgép betegség miatt 
eladó, vagy egy jóravaló egyénnek fele-
keresetre kiadó. Értekezni lehet Tóth Já-
nos gépésznél Mindszent 30b. sz. 251 

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

tábla eladó. 
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Kálmán Nyomda és Kiadóvállalat Szentesen 
Br.Haruckcr-otca, Stark Nándor-fele ha.% 

Telefon 20 szám 
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A legdivatosabb betűkkel, diszitö anya-
gokkal és a legpontosabb járatú gépekkel 
teljesen újon berendezett könyvnyomda 

Tele fon 2 0 szám 

Alap. év 1871 
1 •• 

• w • 
: ® • 

Könyvek 
Hírlapok 
Meghívok 
Számlák 
Borítékok 

Gyászjelentések 
Levelezőlapok 
Költségvetések 
Vonatozott 
nyomtatványok 

Levélpapírok 
Névjegyek 
Étlapok 
Crgkártyák 
Árjegyzékek 

egyáltalán mindenféle könyvnyomdái munkák 
a legolcsobb árszámítás mellett készíttetnek. 
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kiállítás. 
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Kálmán Nyomda Szentes 




