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P á l y a v á l 
(F. É.) Az iskolai év befejeződött, 

a záróvizsgálatok is elmultak, mind az 
ő izgalmaikkal. A tanuló ifjúság el-
nyerte a bizonyítványait s kiki megy 
jól, avagy Kevésbbé jól megérdemelt 
nyugalomba, hogy uj erőt, uj ener-
giát gyűjtsön a további küzdelmekre 
és munkára, mely a vakáció elteltével 
várakozik reá. Az ifjak, kik tanulmá-
nyaikat a középiskolákban folytatják 
nyugodtan tekinthetnek a jővőbe, hi-
szen őnekik még nincs min törni a 
fejüket előttük a kiszabott kötelessé-
gük utja, a középiskolák elvégezése. 
De azok, kik elvégezték a középisko-
lákat, kik nyolc esztendei szakadatlan 
és ernyedetlen szorgalmas munka gyü-
mölcsképen az érettségi bizonyítványt 
nyerték el a klaszifikáló tanári kartól, 
azoknak fő a fejük, de még jobban a 
szülőknek, kik ilyenkor vannak a leg-
inkább megakadva azzal, hogy tulaj-
donképen mit is kezdjenek most el 
érettnek nyilvánított gyermekükkel. 

Oh ma már nem olyan könnyű 
a választás. Az élet súlyos küzdelmei 
nehéz megpróbáltatásoknak teszi ki az 
embereket, még a diplomásokat sem 
kiméli meg s bizon nem egy diplomás 
embert ismerünk, aki öreg fejjel mun-
kában megroppant tagokkal néz más 
foglalkozás után, hogy magát, esetleg 
családját fenn tudja tartani. 

S a szülők tudják ezt, tudják 
különösképen, hogy a diplomás pályák 
annyira tulzsufolvák, oly annyira el-
foglaltak, hogy immár felvevő képes-
ségük teljesen megszűnt s minden 
egyes odatolongóval csak a létért való 
küzdelmet nehezítik meg s hogy egy-
más szájából kell a kenyeret kivenni. 

Mi a teendő ?! Ez a nehéz kér-
dés mely minden egyes lelkiismeretes 
szülő előtt felvetődik. Hiszen mind-
egyik szivén viseli a gyermeke sorsát 
s ha már tizenkét esztendőn keresztül 
a szülői szeretet túlontúl való rápa-
zarlása mellett, a sok kötelességet és 
vesződséget nem sajnálta, akkor most, 
hogy r.z élet útjára kivánja bocsájtani 
kettőzött félelemmel s körültekintéssel 
kell eljárnia, nehogy éppen akkor ta-
láljon ártani annak, kit talán e föld 

kerekségén a legjobban szeret, amikor 
döntő lépéssel indul neki az élet rö-
gös utjának. 

Hová küldjük gyermekeinket ? Mit 
neveljünk belőle, hogy legalább őket 
tudjuk megkímélni azoktól a véres-
verejtékes küzdelmektől, amelyekben 
mi harcoltuk végig az életet s hogy 
legalább nékik találjunk olyan pályát 
amely könnyebben juttatja a korgó 
gyomrot a száraz kenyérhez, mint 
aminőt mi választottunk a magunk, ; 
avagy szülőink szerencsétlen eszméinek 
következtében. 

Mindenki a saját foglalkozását 
szidja. Az ügyvéd azt tanácsolja, hogy 
minden pályára küldjünk fiainkat csak 
épen az ügyvédire nem. Az orvos épen 
igy prelegál, a tanár hasonlóképen, a 
mérnök nem különben. A kereskedő i 
még a szenteltvizet is leszedné arról, 
aki legelőször szánta szerencsétlen fejét 
arra, hogy embertársainak kívánságait 
teljesitse oly képen, hogy ellátja őt 
szükségleteivel, az iparos meg egye- j 
nesen a kivándorlást ajánlja annak, , 
aki az ő pályára merészkedik. 

S mindezek dacára mit tapaszta- | 
lünk. Az, akik ugy Istenigazában szid-
ják pályájukat mások előtt, akik n?m 
tudnak egyebet, ha erről a thémáról 
esik szó csak sirni, és siránkozni, ezek 
a jó urak, ha a saját fiaikról esik 
aztán később szó, mind mind a saját 
foglalkozásukat akkor ajálják reájuk s 
az ügyvéd fiából ügyvéd, az orvosból 
orvos, a tanárból tanár, a mérnökből 
mérnök lesz. Egészen természetes, hogy 
a kereskedő boltját fiára hagyja, az 
iparos meg műhelyébe veszi csemetéjét. 

így mint látjuk ezek a jó urak 
a legeklatánsabban rácáfolnak maguk 
siránkozására s épen az ellenkezőjét 
mutatják annak az érzelmeiknek, me-
lyeket a külvilág előtt oly annyira és 
oly sokszor feleslegesen fitogtatnak. 

Bizonyos, hogy a mai világban a 
megélhetés minden pályán nehéz és a 
gondterhes apa a saját foglalkozásá-
nak minden csinját binját az idő folya-
mán kiismerve inkább tudja eligazítani 
fiát azon az uton, melyet egynehány 
ösvénynyel ő maga is segített kitaposni 

s igy ha tényleg nem is tetszik néki 
az a hivatás, melyet jól vagy rosszul 
betölt, végeredményben a saját mag-
zatának még is ott tud leghathatósab-
ban kezére játszani s ott talál meg-
nyugvást abban az irányban, hogy jö-
vendő pályafutása terhein könynyithet. 

A mi speciális viszonyinknál fogva 
a gazdálkodás az, mely a legnagyobb 
kontigensét ifjúságunknak abszorbeálja. 
A legtöbb gazdálkodó lévén Magyar-
országon, a legtöbb apa, a legtöbb 
11 út a földmivelésre szoritja s igy ha-
zánk gazdasági fejlődése épen ez okból 
egyoldalúan fejlődik. Akinek egy csomó 
száz hold földet adományozott az isteni 
gondviselés, meg esetleg az önszorga-
lom, azoknál, ha a fiút erre a pályára 
viszik senki kifogást nem emelhet. De 
ahol a kis birtokhoz sok gyermek és 
nagy család van, ott bizony az első 
fiún kívül a többinek nem nyújthat 
kenyeret a föld, lett légyen az még 
oly termő huinus, még olyan fekete 
zsiros föld is. 

S ezeknél szükséges az ipar és 
kereskedelmi, főleg a technikai ipari 
pályák áldás« • mezejét feltárni. Lás-
sák meg, hogy a művelt és tanult 
kereskedő és iparos sokkal könnyebben, 
sokkal bővebben keresi meg kenyerét, 
mint a lateiner osztály, melynek a so-
vány kérését mellett „még au noblesse 
obiige törvényénél fogva túlontúl rep-
resentálni is kell mely representációt 
jövedelmei nem tudják fedezni. 

Végeredményben tehát oda jutunk 
hogy érettségizett fiainkat ne küldjük 
mind az alma-mater oltalmazó szárnyai 
alá, hanem küldjük ki a külföldre, ha 
módunkban áll, tanulmányozzák ott a 
nagy kereskedő ipartelepeket s tanul-
mányokat itthon azután a rr.aguk és 
az ország érdekében érvényesítsék. 

Ha majd nálunk is kialakul egy 
művelt és képzett kereskedő és iparos 
osztály, mint ahogy kialakulóban van, 
akkor a mi gazdasági viszonyaink is 
előnyükre változnak meg s nem lesz 
olyan sok verejtékes gondterhelt szülő, 
ki mint mostanság egész nap azon 
tépelődik, hogy tulajdon képen mit 
kezdjen el, érett és tanult fiával. 
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POLITIKA 
Újra sokat beszélnek a két füg-

getlenségi párt egyesüléséről. Különösen 
kormánypárti oldalról terjesztik a hírt, 
hogy meglesz a fúzió és pedig olyan 
formában, hogy Justh Gyula is, Kossuth 
Ferenc is félreáll és Károlyi Mihály 
gróf lesz az elnök, aki negyvennyolcas 
ugyan, de nincs pártkötelékben.' Meg 
kell állapitanunk, hogy az égyesülés 
hire nem igaz. Az történt csak, hogy 
néhány politikus privátim beszélgetett 
róla, de már e beszélgetések során 
kiderült, hogy az egyesülésnek csak-
nem elháríthatatlan akadályai vannak. 

Az első és talán a legsúlyosabb 
ákadály: a választójogi reform. A füg-
getlenségi Justh-párt az általános,egyerilő 
és titkos választójog hive, a Kossuth 
Ferencék portáján pedig a reakciós kor-
mánypártiakkal, T'száékkal és az agrá-
riusokkal kacérkodnak. A Justh-párt 
szerdán, junius 29-én, délután 6 órakor 
értekezletet tartott, amelyen Justh Gyula 
elnöklete alatt párthatározattal mondta 
ki, hogy 

követeli a kormánytól, még pe-
dig záros határidőn belül az 
általános, egyenlő, titkos vá-

lasztói jog megvalósítását. 
Ha erre nem ad a kormány kielé-

gítő nyilatkozatot, megkezdődik a nagy, 
késhegyig menő harc, aminek eredménye 
csak egy lehet: a kormány bukása. 
Ezért kívánják miudenáron a Kossuth 
Ferencékkel való egyesülést, amivel két 
célt érnének el, az egyik, hogy bizony-
talan időre elsikkasztanák az általános 
választói jogot, a másik, hogy nyugod-
tan kormányozhatnának esztendőkig, 
mert a Kossuth Ferenc-féle ellenzékies-
kedéstől egészen nyugodtak lehetnek. 

Másik akadálya az egyesülésnek: 
Kossuth Ferenc kétszínű magatartása 
a kormánnyal szemben és az a kacag-
tatóan császári póza amellye: föltétlen 
behódolást kiván a. \tól, akiket ő 
maga hagyott faképnél az őszi párt-
szakadáskor. Ilyen meghunnyászko-
dásra persze hasztalan számit ez a ja-
víthatatlanul, szánalmasan hiú és gyönge 
ember. ^ 

Tisztán áll az ország előtt, mért 
kívánják Ferencék az Qgyeülést, mért 
kerülgetik a Justh-párti képviselőket. 
Egyszerűen liferálni akarják a legke-
ményebb harcosokat a kormán, nak. Az 
egyiknek azt igérík, lépjen be a Kossuth-
pártba: megterítik a választási költsé-
geit, a másiknak, hogy a választási 
költségek megtérítésén kívül petíciót se 
adnak be ellene, csak lépjen be a Fe-
renc-pártba. Ilyen eszköpökkel dolgoz-
nak mungóék és az ő titkos ál függet-
lenségi barátaik. Az egyesülésből pedig 
nem lesz semmi. A Justh-párt teljesí-
teni fogja komolyan ellenzéki köteles-
ségét. Könyörtelenül, a nemzeti és nép-

,jogok minden ellenségével szemben. 

Katasztrófa 
Kecskeméten. 

A hirös városban az Alföldön, 
Kecskeméten sulvos katasztrófa történt 
ma délelőtt, negyed tizkor. A Kecske-
méti Iparhitelintézet és Népbank épülő-
ben lévő két emeletes házának egyik-
fala összeomlott, lezuhant a szomszéd-
ságban levő házfal is és az építkezés-
nél dolgozó munkások közül többet 
maga alá temetett. A építkezésnél száz-
hatvan ember dolgozott és a kataszt-
rófa után százötven jelentkezett. Az 
első pillanatban az a rémhr kelt szárnyra 
hogy tiz ember pusztult el a romok 
alatt. Ahogyan a katasztrófa megtör-
tént, az előzmények, amelyek lehetővé 
tették, a következmények, a mentés 
lehetetlensége, a nagy kapkodás, a fej-
vesztettség szomorú perspektívát nyúj-
tanak és egészen bizonyossá teszik, 
hogy a katasztrófát vétkes, felületes 
könnyelműség okozta. 

A Kecskeméti Iparhitelintézet és Népbank 
kétemeletes házat építtet. Farkas József építő-
mester vezette a munkálatokat és az előirány-
zott költség négy—ötszázezer korona volt. A 
katasztrófa oka az, hogy a régi lebontott ház 
egy pincefalát megtartották és meszet tartot-
tak benne. A pincefal tegpap délelőtt három-
negyed tizkor nagy robajjal beomlott és olyan 
rázkódást okozott, hogy az épülő bankházzal 
szomszédos Jeradf-féle ház tűzfala is beom-
lott. A meghagyott fal tudniillik szomszédos 
volt ezzel a házzal. Hetek óta folyik az uj 
épület alapozása. Hat méter mélységben ásták 
alá a földet és figyelmen kivül hagytak, hogy 
a szomszédos falat megtámasszák. Ezek a 
csoportosított könnyelműségek okozták a ka 
tasztrófát. 

Negyed tizkor éppen egy kocsi robogott \ 
el a törmelékek közt, amikor a két fal ledőlt. | 
A Jeradi-lele füszerkereskedő-ház falának a 
lezuhanása iszonyú robajjal történt A kinyí-
lott raktárból számos petroleum-hordó, több 
láda kigurult és a mélysékben dolgozó mun-
kásokra zuhant. A lovak a kocsival együtt a 
törmelékek közé kerültek. A városban nagy 
riadalmat okozott a katasztrófa. A mentés 
lassan megy előre, mert Kecskeméten men- ' 
tők nincsenek és csak a tűzoltóság néhány í 
tagja van betanítva erre a munkára. A 38-ik ' 
gyalogezred két zászlóalja kivonul» és egy , 
utászcsapat is segédkezett a mu«kában. A | 
vizsgálatot megindították. 

* 
Tiz órakor húzták elő a mentő 

katonák az első halottat. Tormási Sán-
dor harminc éves fuvaros teljesen össze-
zuzódott, eltorzult hulláját. A kórház 
bonctani osztályára szállították. 

Negyed tizenegykor még egy ha-
lottat találtak. Kovács Sándor harminc-
négy éves kubikost. Beszállították a 
hullaházba. Egy fiatal földmunkás sú-
lyosan megsebesült. A kecskeméti köz-
korházban kezelik. 

Elverte a jég a 
szőlőket 

Drágább lesz a bor. 
Az ország gazdaközönsége most 

visszafolyton lélegzettel ügyeli a felhők 
útját. Egy-két napig csend volt, mintha 
kikerültük volna a félelmetes viharok 
útját, de tegnip már újra megnyíltak 
az ég csatornái és felhőszakadás, jég 
minden felkorbácsoló vihar dühöngött 
három vármegyében. A városokban, a 
földekben egyaránt nagy rombolást vitt 
véghez az orkán és a tojásnagyságu 
jégverés, a villám két embert megölt. 
A legújabb táviratok szerint az orkán 
Mátéiszakán és a járás több községé-
ben, különösen Nagyecseden pusztított 
a vihar s több háztetőt lesodort Balog 
Sándor eüsedi lakps uj kázának bádog-
fedelet a vihar lekapta és a levegőben 
megforgatva, a kéménynek csapta, mely 
beszakadt és Balog feleségét érte. Az 
asszony oly súlyos sérüléseket szenved, 
hogy életben maradásához nincs re-
mény. Alsólendván a szél vihar az 
utcán járókelőket földhöz vágta. Töb-
ben megsebesültek, egy öregembernek 
és egy kisleánynak karja tört el. Igen 
sok háztetőt is elvitt a szél. 

A Sátoraljaújhelyről, Sárospatak-
ról és Tolcsvárról érkezett táviratok 
rettenetes képet adnak a katasztrófáról. 
Némely községben félóráig tartó jég-
vihar volt. A jégdarabok súlya 3 és 
7 dekagramm között változott. A kár 
Sátoraljaújhely határában búzában 55%, 
rozsban óOVo, árpában 50°/o, szőlőben 
85°/o. Fontos kárbecslést most még 
nem lehet adni. Lehet, hogy tizenöt, 
de lehet, hogy huszonöt milló korona 
a kár. A szőlőtermés erre az évre tel-
jesen elpusztul. A kormány mindent 
meg fog tenni, a mit a katasztrófával 
sulytott vidék felsegitésére tehet. 

• 

Amerre csak nézünk, mindenüt 
pusztulás. Ott ahol az árviz, jégverés 
megkimélt bennünket, ott jön a többi 
elemi csapás. 

Szekszárd és vidékének bortelmelő 
vidékén is meglátogatta az idén a ve-
szedelem. Az egész szőlőtermelésnek 
vége. Gyönyörűen fejlődött minden, de 
megérkezett a peronoszpóra és mérges 
köd és olyan nagy mértékben bontotta 
el a termést, hogy nemcsak a levelek 
hullanak ló, hanem még a fürtök is 
megfeketedve a földön hevernek. És 
hiába minden permetezés, a termés 
egészen elpusztul. Keserűség és gyász 
feküdt rá egész Szekszárdra és kör-
nyékére. 
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— Ármentesitő társulatok egyez-
kedése. A körös-tisza-marosi és a szá-
razéri ármentesitő tarsulatok képviselői 
között f. hó 27-én, hétfőn délelőtt tör-
tént meg Budapesten, az országos víz-
építési igazgatóság tanácstermében a 
két társulat közös árterületébe tartozó 
területek megosztusára nézve az egyez-
kedési tárgyalás. A körös tisza-marosi 
ármentesitő társulat képviseletében: Ko-
vács Sebestyén Aladár társ. alelnök, 
Fekete Márton főigazgató, Juhász Mi-
hály és Endrey Gyula választmányi ta-
gok és Káló Gywla főmérnök, a szá-
razéri árm. társulat képviseletében pe-
dig: Kállay Zoltán miniszteri biztos, 
Vancsó Gyula és Návay Zoltán érde-
keltségi tagok, Thomka Emil igazgató 
és Kardos Sámuel mérnők. — Az el-
nök miniszteri osztálytanácsosnak a két 
társulat közötti vitás kördések elintézé-
sére tett javaslatát mind két/észről tu-
domásul vették azzal, hogy külön-kü-
lön tárgyalni fogják s érdemleges nyi-
latkozataikat reá még idejében megte-
szik. 

Városi közgyűlés. Szentes város 
képviselőtestülete július hó 4-én hétfőn dél-
előtt 9 órakor s kurcántúli tanácskozó terem-
ben rendes közgyűlést tart, melynek főbb 
tároyai a következők. Az iparostanonciskolai 
bizottság megüresedett helyének betöltése. — 
A belügyminiszter rendelete városházépités 
jóváhagyásáról. — Tanácsi előterjesztés a 
kir. jbiróság részére emelendő épület haszon-
bérének megállapítása tárgyában. — A bel-
ügyminiszter úr rendelete az engedélyézett 
államsegélynek a tisztviselők között leendő 
f losztása tárgyában. — Doroghy Zsigmond 
kérelme iparteiep részére terüiet átangedése 
iránt. — Cspngrád vármegye közigazgatási 
bizottságának katározata a 8-ik ovoda léte-
sítése ügyében. — Nyugdíjügyek targyalása. 

Drágább lesz a só. A pénz-
ügyminisztérium junius 15-én rende-
letileg szabályozta a só árát. Ez a kor-
mányrendelet most érkezett le a pénz-
ügyigazgatósághoz. Az uj sóártábtázat 
szerint a só ára jövő junius 30-ig meg-
drágul. A konyhasó ára száz kilogra-
monkint 22 korona és 56 fillér, ked-
vezményes ára 12 korona és 60 fillér. 
Marhasó a sóraktárban 10 korona 87 
fillér. 

— Kukorlcaszem a tüdőben. Egy 
Aelgrád mellett lekő faluban lakó szerb pa-
raszt 7 éves kis fiát, aki játék közben egy 
kukoricaszemet nyelt le, a bécsi Allgemeines 
Krakenkaus gégészeti osztályára hozta, A 
kukoricaszem ugyanis a fiúcskának a tüde-
jébe hatolt és ounan műtéttel »kellett eltávolí-
tani. Az orvosoknak először a bronchoskop-
pal kellett a beteg tüdejét megviszgálni s hogy 
a műsort levezethessék, a fiúcskát előbb 
narkotizAták, mág pedig először az úgyneve-
zett Billroth-keverékkel s mikor ez egyéni 
hatásúnak bizonyúlt, cboloformmal. A narko-
tizálás közben a tüdőö hirtelen felmondták a ! 
szolgálatot, az érverés kimaradt és minden 1 

élesztési kísérlet dacára rövid néhány perc 
múlva már csak a beállott halált lehetett meg-
állapítani. A kukoricaszemet most már szük-
ségtelen volt a fiúcska tüdejéből kiszedni. 

— A munkásblztosltás köréből. A gaz-
dasági munkásbiztositás reformja érdekébeu 
Pestvármegye Gazdasági Egyesülete által 
megindított akció mind szélesesb arárizokat 
ölt. Nógrád Gazdasági Egyesülete magáévá 
tette azt a hátározatst, ameiy szerint törvény-
hozási uton a gazdasági munkásbiztositás oly 
értelemben lesz kiegészítendő, hogy a nyug-
díjbiztosításba bárminő életkorú egyének be-
léphessenek és a 65 életévük betöltésekor 
feltétlenül, tehnt még akkor ts, ha munkaké-
pesek, nyugdijat kapjanak, a balesetbiztosítást 
nál pedig a rokkantségi segély az eddigiek 
kétszeresére emeltessék fel anélkül, hogy a 
gazdákat magasabb biztosítási dijakkal ter-
helnék. 

— Iskolatársak találkozása. Mint a 
találkozás jegyzője felkérem azon osztálytár-
saimat kik az 1905-ben megtartott találko-
zóm mogjelentek; hogy a f. évi július 15-ig 
összejövetel módozatait s címeket velem mi-
előbb tudassák. Stark Lenke Budapest, IV. 
Váci-ut 79. 

— Jövendő. A Hódmezővásárhelyen 
megjilenő kitűnő irodalmi, művészeti és kri-
tikai lap már nálunk is kapható, amennyiben 
UnU rmüller Ernő és Szilágyi Dezső könyv-
kereskedésében árusítják. Egyes szám ára 20 
fillér, legcélszerűbb azonban a lapra egy le-
velező lapon, á Jővendő kiadóhivatalának Hód-
mezővásárhelyre címezve, 1 korona negyed-
évi előfizetési díj melleti előfizetni. — A lap 
legutóbhi száma is tartalmas, élénk és válto-
zatos. 

— Jogi vizsgákra való készülés meg* 
könyitése. Pr. 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 helyettesítő s az ösz-
szes szigorlati kérdéseket felölelő 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 a'att doktorátushoz juttatja az intézet, 
uiely a kolozsvári összes jogi vizsgákra elő-
készít. Tanrendszerét és működését ismertető 
könyvét „Tájékoztató a jogi szemináriumból" 
díjmentesen megküldi. 758 

Anyakönyvi kivonat. 
1910 Jun. 23-tól jun . 30-ig. 

Születések: 
Aradi Anna, Varga Erzsébet, Fenyvesi 

Emilia, Szeleekei Miklós, Józsa Károly, Szegi 
Pál, Barna József, Szabó Erzsébet, Molnár 
Mária, Dobrai Klára, Páli István, Biró Anna, 
Molnár Mihály, Papp István, Solyom Etelka. 

Eljegyzések: 
Törőcsik István Deák Lídiával, Sipos 

Gábor Fábián Etelkával. 
Házasság. 

Bődi Sándor Fülöp Annaval, Szabó An-
tal Polyák Erzsébettel, Piti Ferenc Vajda Juli-
annával, Félegyhá i Török Gyula Albert Ollat 
Klárával, Molnár Imre Rideg Eszterrel, Pász-
tor Gyula Dobosy Máriával, Dömsödi János 
Antal, Balsi Annával. 

Elhalálozások: 
Schwartz Vilmosné Laufer Sarolta 55 

ves, Makai Ferenc 22 éves, Molnár Sándor. 
35 éves, Papp István 2 órás, Doszlop N 
Istvánné Forián Juliánná 72 éves, Csatórda ! 
István 56 éves, Csonka István 24 éves, Né i 
met Mária 89 éves. 

Közgazdaság. 
Piaci árak 

Búza mm. 10.30—11. frt. 
Árpa mm. 5.80—6. frt. 
Zab min. ö . 3 0 - ^ 0 (rt. 
Kukorica 6.30—6.40 frt. 
Sertés kilója 60—62 krc. 
Szalonna kilója 95—100 krc. 

Szerkesztőségi és kiadóhivatali telefon 20 sz 
Kiadótulajdonos : 
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Frisskészitésű • 
köles kása 2 

minden menyiségben kapható • 

Bartha Sándor 5 
kereskedőnél. H 

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

rezbetők be. 511 5 
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Brttll Ferencz 
Kossúth-téri üzletét áthelyezi az újon-
nan épülő Szentes-Vidéki Takarék palo-
ájába, 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. v 

Uj pálinka fozde. 
Tisztelettel értesítem a n. é közönsé-
get, hogy Szentesen, IL ker . Kanszent-
mártoni utca l házszám alatt kis-
üstös pálinkafőzdét nyitottam, ahol is 
ugy egyeseknek, mint italmérőknek 
bármily anyagból a pálinkát a le|-
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 szives párt-

fogását kérve vagyok 

Bús Mikié* 
pál inkafőző. 



4. oldal SZENTESI LAP 103 szanv 

• 
APRÓ HIRDETÉSEK. 

Előfizetőinknek 
apró hirdetésekért, e l ő t ö r i 
közlésért O O f i l l t . m i n d e n 
további közlésért csak S O | A 1 » » W » ® ® ™ fiUért számiVttnk. * 

fillért « á m í t u n k . • 

Előf izetőinknek 
apró hirdetésekért, előszöri 
közlésért O O f i l l t . minden 
további közlésért csak 2 « O 

: Földek. } 
Balogh Szabó Ferencnek 

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

kezni lehet Zrinyi-utca 5 szám. 

özv. ¡Sebesy Jánosnénak 
i Kistőkén 16 hold szántóföld melyből 

1 hold szántó a rajtalevő tanyával együtt 
haszonbérbe klado. Értekezni lehet a 

vásárszéli ve Jéglőben. §79 

Vásárhelyi-utca 55 számú 
háza kedvező fizetési feltételek mellett 
eladó. Értekezni lehet a helyszínén. 44? 

( \ gyesek. *} 
»chvartz Vilmos 

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

felvétetik. 57* 

: Földek. } 
Balogh Szabó Ferencnek 

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

kezni lehet Zrinyi-utca 5 szám. 
Váczi Mihálynak 

58 hold Mucslhátl földje eladó. Értekezni 
lehet 11 k. Rákoczi-tér 20 szám alatt, mi 

Vásárhelyi-utca 55 számú 
háza kedvező fizetési feltételek mellett 
eladó. Értekezni lehet a helyszínén. 44? 

( \ gyesek. *} 
»chvartz Vilmos 

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

felvétetik. 57* 

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

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

Imre u. 3 sz. 560 

Váczi Mihálynak 
58 hold Mucslhátl földje eladó. Értekezni 
lehet 11 k. Rákoczi-tér 20 szám alatt, mi 

Vásárhelyi-utca 55 számú 
háza kedvező fizetési feltételek mellett 
eladó. Értekezni lehet a helyszínén. 44? 

( \ gyesek. *} 
»chvartz Vilmos 

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

felvétetik. 57* 

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

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

Imre u. 3 sz. 560 

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

Értekezni Rákoci-tér 22 szám. 572 

Vásárhelyi-utca 55 számú 
háza kedvező fizetési feltételek mellett 
eladó. Értekezni lehet a helyszínén. 44? 

( \ gyesek. *} 
»chvartz Vilmos 

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

felvétetik. 57* 

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

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

Imre u. 3 sz. 560 

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

Értekezni Rákoci-tér 22 szám. 572 Dobos Mihály 
kereskedőnél a vásárszélben egy jó ház-

ból való fiu tanulónak felvétetik. 5ös 

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

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

Imre u. 3 sz. 560 

Soós Sándornak 
1 Veresegyházi 42 hold tanya földje eladó 

vagy árendába szeptember 29-tól kiadó 
értekezni lehet Fakars Mihály-ut-a 11. sz. 
alatt Soós Bálinttal. 544 

Dobos Mihály 
kereskedőnél a vásárszélben egy jó ház-

ból való fiu tanulónak felvétetik. 5ös 

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

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

Imre u. 3 sz. 560 

Soós Sándornak 
1 Veresegyházi 42 hold tanya földje eladó 

vagy árendába szeptember 29-tól kiadó 
értekezni lehet Fakars Mihály-ut-a 11. sz. 
alatt Soós Bálinttal. 544 

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 

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 j 
( Eladó házak. } 

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 

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 j 
Néhai Varsányi Sámuel 

örököseinek III ker. Csillag-u. 1 sz. alatti 
háza szabad kézből eladó. Értekezni lehet 
Füsti Bélával Horvát Mihály u. 40 sz. 57i 

Kalpagos Szabó Imrénének 
1 I. kerület Bercsényi-utca 18. számú, 

háza eladó. Értekezhetni a tulajdonossal 
Kossuth-utca 13. sz. alatt 54ő 

ELADÓ CSÉPLŐGÉP 
Egy 21 > lóerejücséplőgép betegség miatt 
eladó, vagy egy jóravaló egyénnek fele-
keresetre kiadó. Értekezni lehet Tóth Já-
nos gépésznél Mindszent 30b. sz. 251 

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

Néhai Varsányi Sámuel 
örököseinek III ker. Csillag-u. 1 sz. alatti 
háza szabad kézből eladó. Értekezni lehet 
Füsti Bélával Horvát Mihály u. 40 sz. 57i 

Kalpagos Szabó Imrénének 
1 I. kerület Bercsényi-utca 18. számú, 

háza eladó. Értekezhetni a tulajdonossal 
Kossuth-utca 13. sz. alatt 54ő 

ELADÓ CSÉPLŐGÉP 
Egy 21 > lóerejücséplőgép betegség miatt 
eladó, vagy egy jóravaló egyénnek fele-
keresetre kiadó. Értekezni lehet Tóth Já-
nos gépésznél Mindszent 30b. sz. 251 

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

Harucker u. 45 sz. a. 55» 

Néhai Varsányi Sámuel 
örököseinek III ker. Csillag-u. 1 sz. alatti 
háza szabad kézből eladó. Értekezni lehet 
Füsti Bélával Horvát Mihály u. 40 sz. 57i 

Kalpagos Szabó Imrénének 
1 I. kerület Bercsényi-utca 18. számú, 

háza eladó. Értekezhetni a tulajdonossal 
Kossuth-utca 13. sz. alatt 54ő 

ELADÓ CSÉPLŐGÉP 
Egy 21 > lóerejücséplőgép betegség miatt 
eladó, vagy egy jóravaló egyénnek fele-
keresetre kiadó. Értekezni lehet Tóth Já-
nos gépésznél Mindszent 30b. sz. 251 

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

Harucker u. 45 sz. a. 55» 

Néhai Varsányi Sámuel 
örököseinek III ker. Csillag-u. 1 sz. alatti 
háza szabad kézből eladó. Értekezni lehet 
Füsti Bélával Horvát Mihály u. 40 sz. 57i 

Kalpagos Szabó Imrénének 
1 I. kerület Bercsényi-utca 18. számú, 

háza eladó. Értekezhetni a tulajdonossal 
Kossuth-utca 13. sz. alatt 54ő 

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

tábla eladó. 

Kálmán Nyomda és Kiadóvállalat Szentesen 
Br.Harucker-otca, Stark Nándor-fele haz : 
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• • • • • § i • A legdivatosabb betűkkel, díszítő anya-
• Szentesi Lap j í gokkal és a legpontosabb járatú gépekkel l : Alap. év 1871 • 

teljesen újon berendezett könyvnyomda 
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Meghívok 
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Gyászjelentések 
Levelezőlapok 
Költségvetések 
Vonalozott 
nyomtatványok 

Levélpapírok 
Névjegyek 
Étlapok 
Cégkártyák 
Árjegyzékek 

egyáltalán mindenféle könyvnyomdái munkák 
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Kálmán Nyomda Sientes 




