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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
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mindenféle küidenv nyek, hirdetési és előfizetési dijak. 
K g r y l u p i i é l d á i i y á r a v í f i l l é r . 

Nem tagadjuk, egyszerű hallgatás-
sal néztünk keresztül egyik szegedi 
laptársunk ama cikkén, amellyel Sze-
gednek megye székhelyet reklamál s 
mert úgymond a megye székhelyet 
Szentesről elvinni szinte lehetetlen, hát 
csinálni kell egy megyét, amelynek 
azután Szeged lehetne a székvárosa. 
Hallgatással vettük tudomásul a sze-
gedi laptársnak Szentes ellen intézett 
lekicsinylő kirohanását is. Olyan dolog-
nak tartottuk, amely kevés szóra érde-
mes, annál is inkább mert szokva le-
hetünk hozzá: megújul sokszor, meg-
újul unos untalan, hol a nemzeti, hol 
a kulturális érdekek előtérbe nyomásá-
val, sőt volt már rá példa a ,aúlt esz-
tendőben a nem létező történelmi jo-
gok hánytorgatásával. 

Hogy azonban a kérdéssel mégis 
foglalkozunk, nem azért tesszük, mert 
valami különös fontosságot tulajdoní-
tanánk a szegedi laptárs kánikulai 
cikkének, hanem mert több oldalról 
hivták föl a figyelmünknt arra, hogy a 
szegedi fölfrissített, megmelegített idea 
nyomán az egyik szentesi újság véde-
kező álláspontra kelyezkedik a szegedi 
támadással szemben és beösmeri Szen-
tes elmaradottságát és önkéntelenül is 
arra a következtetésre engedi jutni az 
embert, mintha a tisztelt szegedi lap-
társnak egy kevés és véletlen igazsága 
is lehetne. 

így állítván be a kérdést, magunk 
részéről is olyannak találjuk, hogy 
ha nem is adunk, mert nem is adhatunk 
semmi fontosságot most a szegedi 
cikknek, foglalkozni lehet vele és talán 
nem is célszerűtlen dolog a vele való 
foglalkozás. 

Szentes és Szeged nem először 
kerülnek egymással szembe és nagyon 
valószínű, hogy nem a legutoljára. 
Hogy melyik város van a kettő között 
előnyben, melyik mutathat föl nagyobb 
kulturát és melyik a jelentősebb olyan 
kérdés, ami fölött abszolúte lehetetlen 
vitatkozásokba bocsátkozni, valamint a 
fölött sem lehet vitatkozni, hogy a 
szegedi újságnak igaza van abban, 
amidőn azt mondja, hogy Szeged sok 

hasznát venné. ha megye székhely volna. 
Elvitathatlan igazság nevezetesen, hogy 
az a mesterségesen erőszakolt fejlesz-
tés az a valóságos „ melegágyi haj tatás " 
amellyel a megtévedett irányzatú ma-
gyar kormányhatalom dédelgette és 
dédelgeti Szegedet, előrevitte a ma-
gyarországi metropolist fejlődésében 

i úgy, hogy magyar város azzal a ver-
senyt föl nem igen veheti s mindene 

i van Szegednek, csak egyetlen dolog 
| hiányzik a megyei székhelység. Telje-
i sen illoyalis a szegedi sajtótól tehát 

Szegedet szembe állítani Szentessel s 
a mesterségesen léha erőszakkal terem-
tett kulturát fitogtatni. Annál inkább 
illoyalis, mert a szomszédos metropo-
lis sajtójának föltétlenül tudni kellene 
legalább azt, ha egyebet nem is, hogy 

I Szentes a maga óriási vagyoni áldoza-
taival környékének virágzó központja 

| s ma a helyes vezetés és a céltuda-
! tos város fejlesztés mellett azon a 
j ponton van, hogy az Alföld legvirágzóbb 

városai közé küzdje föl magát. 
Természetesen Szeged ezt nem 

I látja és nem veszi észre azt sem, 
hogy kapzsisága által épen a nemzeti 

| és a kulturális erdekek ellen dolgozik 
akkor, amidőn Szentest a megye 
székhelyétől elütni kivánja, mert meg-
fosztani igyekszik egy várost attól, 
hogy környékének gócpontja lehessen, 
pedig a ma viszonyai az erős vidéki 
gócpont >k kifejlesztését sürgetik és 
nem azt, hogy egy túlontúl becézett 
és mesterségesen fejlesztett várost még 
több intézmény odatelepitésével a többi 
városok nyakára ültessenek. 

De ezzel kapcsolatosan, ha már 
a szentesi sajtó a védekezés terére 
lépett, mi nem maradunk a védekezés 
terén, hanem támadunk és nem teszünk 
elmaradottságunkról helyt nem álló 
beismerő vallomasokat. 

Jogosan vetjük föl a kérdést, ha 
vájjon miben észleli Szeged Szentes 
városának elmaradottságát? Talán abban, 
hog>^ Szeged nagyobb, fejlődöttebb, 
virágzóbb mint Szentes? Tán abban, 
hogy milliókat áldozunk előrehaladásunk 
és fejlődésünk biztosítására ? Tán abban, 

hogy nem talál az alföldi hasonló nagy-
ságú városok között egyetlen egyet sem, 
amely előbbre volna Szentesnél ? Talán 
abban, hogy minden állami intézményt, 
amelynek a helye voltaképpen Szentesen 
volna Szegedre tettek ? És vajon azok 
az állami intézmények magukban fej-
lődést és virágzást jelentenek? 

Megye székhely nélkül sem volna 
Szentes szürkébb és jelentéktelenebb mint 
ma, szól a szegedi ige és megbocsát-
hatlan hibája a szentesi sajtónak, hogy 
kap az alkalmon és önbeismeréseket 
tesz az elmaradottságról. Ohó, tiszte-
letreméltó szegedi laptárs — vegyen 
csak mély lélegzetet és tekintsen körül 
a maga portáján ? Nem veszi észre, 
hogy Szeged minden teletömöttsége 

| dacára sem tud az lenni, aminek lennie 
kellene? Nem veszi észre, hogy ott a 
szomszédságában van egy város, Sza-
badka s az a nyakára nő? Állam és 
kormány hatalmi kegyekből könnyű 
fölcseperedni. Mutassa ki, hogy mit 
alkotott a magáéból? Mutassa meg a 
a lüktető eleven életet, amely valóban 
azt bizonyítja, hogy az, aminek gon-
dolja az ember és nem az, ami tényleg. 

Nem lehet és nem szabad Szen-
test Szegeddel szembe állítani. Az a 
nyomorultul való elpusztulás, amely 
Szegedet 1879-ben sújtotta, Szegednek 
használt és amit használt Szegednek, 
azt a környékén és a közelében fekvő 
városok fizetik meg azzal, hogy min-
dent Szegednek adtak és Szeged lec-
kéztet kulturából és előrehaladásból. 

Őszinte igazság érzéssel mond-
hatjuk el mi szentesiek, hogy a városunk 
olyan, amilyen; virá zik, amennyire 
felvirágoztatni képesek vagyunk, de se 
nem kellemetlenkedünk a szomszédos 
városokkal, se nem okvetetlenkedünk 
halva született és kificamodott ideákkal 
s ha a szentesi sajtó olyan beösmeré-
seket tesz a szegedi ugratásra, hogy 
Szentes el van maradva, akkor mi 
nyugodt önérzettel mutatunk alkotásaink 
hosszú sorozatára és mosolyogva dol-
gozunk tovább nem lesve állam és 
kormány hatalmi kegyeket, nem áhitozva 
ujabb és ujabb koncokat. 
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Kiugrottak a 
vonatból 

Rejtélyes 
szerencsétlenségek. 

A Kistelek és Félegyháza között 
levő Szentkút-pusztán rejtélyes szeren-
csétlenség történt. A Budapestről Sze-
ged felé robogó személyvonatból szom-
bat éjjel kiugrott egy fiatal jegyespár 
Kovács Gábor és Kuruc Vera, akik 
jómódú szeged-tanyai gazdálkodók gyer-
mekei. Mindketten borzalmasan össze-
tört tagokkal eszméletlenül terültek el 
a vasúti töltésen. A leánynak oldal-
bordái törtek el, a legénynek pedig 
hátgerince zúzódott össze. A legény 
haldoklik, a leány állapota is rendkívül 
súlyos. 

A szerencsétlenségről a legény azt 
vallotta, hogy kint álltak a kocsi folyo-
sóján s a becsukott ajtónak támasz-
kodva beszélgettek. Az ajtó hirtelen | 
kivágódott s az erős szélroham kidobta 
a menyasszonyt. A férfi pillanatnyi 
habozás nélkül utána ugrott. 

A leány szerint egészen más volt 
a szerencsétlenség oka. A fiatal pár a 
szent-kúti őrháznál akart leszállani, 
mert innen hamarabb hazagyalogolhat-
tak volna. A vonat azonban nem állt 
meg, mire a legény azt tanácsolta, 
hogy ugorjanak ki a robogó vonatból. 
Előbb a leány ugrott ki, aztán a legény 
és véres tagokkal terültek el egymás 
mellett. 

A két vallomással szemben a 
rendőrség azt hiszi, hogy a fiatal pár 
öngyilkosságot akart elkövetni. Most 
ebben az irányban nyomoz a rendőrség. 

DR BALÁZS IMRE 
ügyvédi irodáját Báró Haruc-
ker-utca 4. s zám alatt, özv. 
SZATHMÁRY LAJOSNÉ házá-
ban a csendörlaktanya mellett 

megnyitotta . 

Hirek. 
A király születésnapja. Csong-

rád vármegye törvényhatóság,» bizott-
sága a király nyolcvanadik születési 
évfordulójakor, augusztus hó 18-ikán 
délelőtt 11 órakor a vármegyei szék-
ház nagytermében ünnepélyes rendkí-
vüli közgyűlést tart, melynek tárgya: 
„Ő Császári és Apostoli Királyi Fel-
ségéhez hódoló és üdvözlő felirat in-
tézése." Ugyanaznap a templomokban 
ünnepi istenitisztelet lesz a következő 
sorrendben: Délelőtt 8 órakor a refor-
mátus, 9 órakor a katholikus, 10 óra-
kor pedig az izraelita templomban. 

Kisiparos kongresszus. A 
Magyaroszági Kisiparosok Szövetsége 
augusztus hó 20 és 21-én Budapesten 
kongresszusra gyűjti össze az ország 
kisiparosait. A kongresszus iránt óriási 
nagy az érdeklődés orszgászerte, mert 
a kongresszus a kisiparosok helyzeté-
nek javitását célozza elősegíteni. Mint 
értesülünk, Szentesről is részt vesznek 
a kongresszuson. 

— Kérelem a városhoz. Cegléd város 
tanácsa a városi helypénz szabályrendelet 
megküldését kéri. A kérelmet a tanács telje-
síteni fogja. 

A hirdetés mint szerelmi 
CSÓk. Sok mindenfélének mondották a 
hirdetést. De szerelmi csóknak senki 
sem nevezte még. Most egy világhirü-
ember dicsőítette olyképen a hirdetést. 
Bryan William Jennings, aki Mac Kin-
ley, Boosevelt és Taft ellenjelöltje volt 
az Egyesült-Államok elnöki állására, 
nemrég Readingben beszédet tartott. 
Egyszerre közbeszól egy hallgató: 

— Mit tart az újsághirdetésekről ? 
Bryn meghökkent, De azután egy 

szellemes ötlettel vágta ki magát. 
— Aki üzleteket akar csinálni 

hirdetések nélkül, olyan mint a szerel-
mes, aki este a menyasszonynak a ke-

! zével küld csókokat, senki sem érti meg. 

— Kövezetvámjövedelem. Az állam 
vasutak igazgatósága 1030 K 36 f-t küldött 
tegnao a városnak, mint a Szentes állomáson 
1910. évi május hóban befolyt kövezetvám 
cimén. 

Az állam ménlovakat vásárol- A 
m. kir. földmivelésügyi miniszter felhívja 
mindazon tenyésztőket, kiknek birtokában a 
három és fél évet betöltött, de a nyolcadik 
évet még meg nem haladt korú ménló van 
és az eladni óhajtják, hogy ebbeli szándéku-
kat annak kitüntetésével, hogy a ménló mely 
vármegyében, mely városban, községben vagy 
pusztán áll, továbbá az eladási árt is ( 1 K. 
bélyeggel ellátott beadványban legkésőbb ez 
évi augusztus 20-ig. a m. kir. földmivelés-
ügyi minisztériumnak jelentsék be. Az ela-
dandó mének a bejelentések mérvéhez és a 
bejelentők lakhelyéhez képest ugy mint a 
mult évben, ismét egyes központokon fognak 
bizottságilag megsynmléltntni. s a vételár 
tekintetében létrefött egyezkedés után azon-
nal mogvásároltatni és átvétetni. 165 cmnél 
alacsonyabb mének tekintettel a méntelepe-
ken már meglevő anyagra, valamint hideg 
vérű mének nem vásároltatnak. A megvásá-
sárolt mének vételára azon m. kir. adóhiva-
talnál fog kifiizettetni, melyet az eladó a vá-
sárlás alkalmával kijelölend. 

— A papi nőtlenség ellen. Siedenber-
ger Ottó dr. volt bajor liczeumi professzor 
meg akart nősülni. Azt hitte, hogy könnyen 
megy a dolg, meát papi funkciót már nem 
végez. Beadványt intézett tehát a müncheni 
érsekhez, hogy támogassa Rómában ezt a 
kívánságát, de kérelmével mereven elutasi 
tották, sőt megfenyegették az exkommuni-
káczióval is. Sidenberger tanár évekig várt, 
aztán méges meguősült. A mult héten ked-
den volt az esküvő. Sidenberger most egy 
német folyóiratban nyilt levelet intéz az ér-
sekhez, amelyben a többi közt a következők 
foglaltatnak: 

— Ön azt fogja felhozni mentségéül; 
A papok nőtlensége az egyház szempont-
jából szükséges. Ezt az állítását más két 
tény lerontje ; 300 évig állt fönn és virágzott 
nz egyház coelibátus nélkűi, még pár száz 
évig a papi nőtlenség kényszere nélkűi, és 
még ma is megengedi az egyház a keleti 
papoknak a házasságot, anélkül, hogy kára 
volna belőle. Ha ön istenbe veti reményét 
és nem a törvénybe és hatalomba, akkor ns 
aggódjék az egyház fennállásáért, ayt a pa-
pok házassága nem fogja rendíteni. 

A szemerédi pap. 
— A .Szentesi Lap" tárcája — 

Irta : L ö v i k K á r o l y 
II. (Folytatás.) 

— Hihetetlen, — mormogta maga elé. 
— Hiszen évekig üres volt az ivószoba, 
csak Laukót vitte oda a rossz lelke. Egy-
szerre megváltozlak volna az emberek ? vagy 
. . . jobb lett volna a jakab bora ? 

Az őrsvezető tagadótag rázta meg ta-
pasztalt fejét. 

— Nem a bor változott meg, tiszteletes 
uram, az emberek sem. Az egésznek csak 
az az oka, hogy a Laukó kimaradt a korcs-
mából. 

Suhajda tétován nézett rá a csendőrre. 
— A dolog úgy áll, tiszteletes uram, 

— folytatta az őrsvezető, látva, hogy bővebb 
magyaráza ra van szükség, — hogy amed-
dig Laukó a korcsmába járt, senki más oda 
nem merte a lábát oda betenni, mert az ács 
furkósbvttal verte volna ki az ivóból. De 
most, hogy Laukó jó útra tért, az emberek 

nem félnek, hogy elpáholják őket a korcs-
mában s szépen visszaszoktak Jakabhoz. 
Bezzeg tele van most az ivó s az ajtó elolt 
ott áll az asszonynép és sirva hívja haza az 
urát, apját. 

A pap megvakarta a feje búbját és 
így szólott: 

— Köszönöm, Juhász, most már értem. 
Ezt úgy látszik alaposan megcsináltam 1 — 
t tte hozzá egy kis szünet után őszintén. 

A csendőr egy kissé csodálkozott az 
utolsó megjegyzésen, de azután szalutált és 
eltávozott. Suhajda uram még egyszer meg-
vakarta a fejét. 

Mi tagadás, ezt bizony alaposan elhi-
bázta. Meg akarta javitaní az ácsot s cserébe 
eládta az ördögnek az egész falut. Persze, 
hogy igaza van az őrsvezetőnek. Laákó tar-
totta vissza a korcsmától a szemerédieket, 
nem a papjuk. És ő, a lelkiekben magát 
járatósnak tartó férfi, nem látta előre, hogy 
térítési kísérletei ide fognak vezetni, pedig 
milyen magától értetődő e fordulat, még a 
gyerek is látja. Uh, be véges is az emberi 

elme s mily ok nélkül tartja nagyra magát. 
Suhajda áz este étvágy nélkül vacsorá-

zott s másnap is rosszkedvű volt, sőt az 
egész héten, mert a baj hógörgetege, nem 
állott meg annál az esetnél, hogy a férfiak 
a korcsmába szoktak. Jött bizony rendre 
egy csomó más kellemetlenség, amelynek 
eredete mind a Laukó megtérésére vezetett. 

Azelőtt a tyúkokkal feküdt le mindenki, 
mert este Laukóval találkozni kész veszede-
lem lett volna, most azonban esteebéd után 
is kimerészkedtek a lakók, kiültek a piacra 
s egy legény tilinkózott, a többiek a lányok-
kal hancúroztak a sötétben. A sok táécnak, 
cicázésnak az lett a vége, hogy itt is, ott is 
kopogtatott egy legény az ablakon, hogy 
ebben a házban, abban a házban is eltört 
egy rózsaszál és csakhamar egypár jóravaló 
leányzó sirdcgált az Úr oltára előtt . . . A 
bíró lányának, a gazdag molnár lányának 
azelőtt kifogástalan, derék hajadonoknak, 
mint egy nap kiderült, kedvesük volt, s egy 
nap a oiros-pozsgás, mindig jókedvú Takács 
Panna beleugrott a hútba. Úgy húzták ki halva. 
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— Cséplés közben. Ezúttal nem bal-
esetről, sem szerencsétlenségről nincsen szó. 
Mindössze arról, hogy Dancsó György berek-
háti tanyáján egy kis tettleges összeszólal-
kozás történt, amelynek során Sinóros Bálint 
részes egy falapáttal fejbeütötte Fási Bálint 
cseléget. A tettleges szólalkozás, minthogy 
Fási feljelentést tett a rendőrségnél Sinóros 
ellen, majd a kir, járásbíróságnál folytatódik. 
Gondoljuk ezúttal tettlegesség nélkül. 

— Ellopott lópokróc. Schrancz György 
előfogatos feljelentést tett a rendőrségen, hogy 
tegnap délelőtt 10 és 11 óra közt egy lc-
pokrócot leloptak a kocsijáról. A tnttest nyo-
mozza a rendőrség. 

— Szép jó és divatos árut mindenki-
nek saját érdeke, hogy hol szerezze be leg-
jutányosabban erre a legalkalmasabb bevásár-
lási forrás, Schwarcz Antal divatáruháza Szen-
tes, Kossuth-utca a lutheránus templommal 
szemben hol a nyári saison előre haladott-
sága miatt leszállított árban árusítja a követ-
kező cikkeit u. m. Selyem, Pouplin Cristalin, 
Grenádni, Francia gyapjú delain, hímzett 
batiszt, madeire,hímzés, nyári szövetek, Cosma-
nosi mosó árúk, továbbá cérna és pamut 
vásznak, kanavászok, blousel ing, zep-
hiérek, ruha vásznak minden színben. Schif-
fonok, ágy és asztal teritők damaszt árúk, 
szőnyegek és függönyök nagy választékban, 
állandó nagy raktár paplanokban. 

HARMINC 
koronát kapok. 

Az egyik helybeli vendéglőben 
tegnap este történt a következő mulat-
ságos incidens: 

Két piktor leült alsóst játszani. 
Vacsora után fogtak a játékhoz és 
jóval éjfél után hagyták abba. A mér-
kőzés nagy differenciával végződött. 
Amikor az utolsó partit is elintézték, 
a nyertes nagy ujjongással összeszá-
molta a nyereségét: 

Kerek harminc koronát kapok! 
— jelentette ki diadalmasan. 

— Helyes, mondta flegmatiku-
sán a másik és nyugodtan felállt az 
asztaltól. 

— Mi az, hogy helyes? — mél-
tatlankodott a nyertes — és mi lesz a 
fizetéssel ? 

A vesztes legyintet a kézével. 
Majd kifizetem, ha lesz pénzem. 

Most nincs egy krajcárom se. 
— Mit ?! — rivalt rá a másik 

— maga egy krajcár pénz nélkül leül 
kártyázni?! Tudja, hogy ez szemte-
lenség ? . . . Most adjon legalább egy 
koronát hogy kifizethessem Palinak a 
cechemet. 

! ! C i p é w z o k f i g y e l m é b e ! ! 

Közgazdaság. 
Piaci árak 

Ó buza mm. 9—9.50 frt. 
Új „ 8.50—9 frt. 
Árpa mm. 5.50—5.60 frt. 
Zab mm. 6.50—6.70 frt. 
Kukorica G.20—6.30 frt. 
Repce 9.50 10—frt. 
Sertés kilója 60—62 kr. 
Szalonna kilója 95—100 kr. 

Szerkesztőségi és kiadóhivatali telefon 20 sz. 
Kiadótulajdonos : 

KÁLMÁN NYOMDA ÉS KIADÓVÁLLALAT. 

e r e -
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Hirdetmény. 
A folyó 1910 évi ujonc-áljitásra 

az 1889, 1888, 1887 évben született 
habkötelesek vannak felhiva. 

Az 1889 évben született hadkö-
telesek (1-ső korosztály) szeptember 
hó 3-án, 

Az 1888 évben született hadköte-
lesek (2-ok korosztály) szeptember hó 
5-én. 

Az 1887 évben született hadköte-
lesek (3-ik korosztály) szeptember hó 
6-án idéztetnek sorozás alá, miért is 
felhívom ezen három korosztályhoz 
tartozó hadköteleseket, hogy a fenti 
napokon reggel 8 órakor a városi köz-
gyűlési teremben orvosi vizsgálatra 
tisztán és pontosan jelenjenek meg. 

Azon idegen illetőségű állítás had-
kötelesek, a kik it Szentesen sorozta-
tásukat kérték és erre engedélyt kap-
tak, továbbá az önként betépő ,fjak, 
a népfelkelési szolgálatra képtelenek 
gyanánt jelentkező népfölkelő kötele-
sek, nemkülönben azon állítás kötele-
sek atyja, kik póttartalékba uelyezésért 
folyamodtak, folyó évi szeptember hó 
6-án fent jelzett helyen orvosi vizsgá-
tatra pontosan jelenjenek meg. 

Azok, kik kellő igazolás nélkül a 
sorozáson meg nem jehnnének, a leg-
szigorúban fognak büntettetni. 

Szentesen. 1910 augusztus 10-én. 
Bugyi Antal 

főjegyző. 

Az iparos ifjak aug . 20-iki nép-
ünnepélyén minden lá togató kap 
emlékül e g y alkalmi lapot. Ez a 
laz sok ezer pé ldányban je len m e g . 
Hirdetéseket is közöl . Hirdetések 
már most is fö ladhatók a Kálmán 
Nyomdában. Minden iparosnak é s 
kereskedőnek ajánlatos . 

NYOMDÁSZ TANONCNAK 
felveszünk legalább 14 
éves jómagaviseletű ér-
telmes, egészséges fiút. 

A szülők tájékozása végett megjegyezzük, hogy nyom-
dánkban a gépmester fizetése 14 a szedőé 15 frt. hetenként 

A tanonc lehet szedd 
vagy pedig gépmester. 

K Á L M Á N N Y O M D A S Z E N T E S . 

Szentes város tanácsától. 

6627/1910. szám. 

Hirdetmény. 
Értesítem a közönséget, hogy a 

földmivelésügyi miniszter úr által54300/ 
1908 szám alatt „húsvizsgálat" tár-
gyában kiadott rendelet értelmében 
1910. évi augusztus 15-től mindazon 
közfogyasztásra szánt állttok húsai, 
melyek eddig egyesek házainál méret-
tek el a hatóság által a Kossuth-téren 
felállított hatósági hússzékben mérhetők 
el, ugyanasak itt fog elméretni a mé-
szárosok és hentesek által hatósági 
hússzékbe útalt állatok húsa is. 

A nem mészáros és hentesek által 
közfogyasztásra szánt vagy náluk kény-
szervágás alá kerüló állatok levágását 
és kimérését csakis a város által erre 
alkalmazott jelenleg Lakos Imre mé-
száros vághatja le és mérheti ki. 

A húsárakat melyért a húsok ki-
mérhetők az elsőfokú állategészségügyi 
hatóság — a polgármester állapítja 
meg. A hús árát a hatósági mészáros 
szedi be és a városgazda fizeti ki. A 
vágóhíd használatáért, állatorvosi szem-
léért, hatósági husszék használatáért 
és az állatok levágásaért, feltisztitásaért 
és kiméréseért: 
Egy nagymarha után . . . 12.60 
P2gy növendékmarha után . . 10.20 
Egy sertés után 8.60 
Egy gyengeborju után . . . 5.90 
Egy juh után 3.30 
és a fogyasztási adó fizetendő. 

Szentes, 1910 julius hó 28-án. 

Dr. Mátéffy 
675 polgármester. 

FÉRJHEZ ADOM 
A HÚGOMAT. 

Csinos fiatal kis leány, 16000 korona 
készpénz hozománnyal é s még vár-
ható 30000 kor. örökséggel . Komoly 

^ fiatalemberek hivatalnok vagy 
f jobb kereskedő — érdeklődhetnek 

a kiadóhivatalba. 

Kiadó üzlethelyiség. 
¡V. Ker. Soós-utca 6 sz. a. jelenleg ifj. 
Sipos István mészárszéke, ugyanott egy 
másik nyílt helyiség szabó vagy cipész, 
esetlep más üzletnek Is alkalmas, Szent 
mihály napra azonnal kiadó. Értekezni 
lehet Reis Józsefnél, ahol egy jó ház-
ból való fiú tanulónak felvétetik. «87 

Dancsó János 
IV. ker. Mentő-utca 8. sz. háza eladó. 
Értekezni lehet Kenyeres Rafael vendég-
lőjében vasárnaponkint a helyszínen.««» 

Dózsa Elek 
mindszenti fiók-üzletében egy ügyes ét 
szorgalmas üzletvezető kész férfi ruha-
raktárhoz felvétetik. Tudakozódni lehet 
III. kerület, Dózsa-kör 2. szám alatt, M? 
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fillért »«ámítunk. 

Kása Sándor 
ajánlja ntész, cement, tűzifa és só raktárát különö-
sen épitkezők és kómivesek figyelmébe. Miaden nagyobb 

vételt házhoz szállít. 580 

Sarkadi N. Mihálynak 
Szikháton levő haszonbéres földjéből 
albérletbe négy évre azonnal kiadó egy 
16 hold szántó herének igen alkalmas 
32 hold szántó legelő tanyával 11 hold 
szántó — 8 hold szántó legelő, 55 hold 
szántó legelő, 86 hold legelő, 7 hold 
szántóval. Értekezni lehet a helyszínen, 

vagy Rákóczy-tér 19 sz. a. 653 

Támadás Imrének 
Nagyhegyi szőllőföldje szabadkézből el-
adó Értekezni lehet a tulajdonossal Be-
reklaposon 6 sz. alatt, vagy pedig több 

évre haszonbérbe kiadó. í533 

Papp Imrének 
a szőllők alatt 29 hold földje eladó két 
daraba is vagy pedig több évre haszon-
bérbe is kiadó van benne 4 hold here 
és nagy gyümölcsös kert és szép tanya 
épület cserepes. Értekezni lehet Kurca-

parti-utca 39 sz. 

Gyulai Mihálynénak 
Lapistón 24 hold földje jó tanya épüle-
tekkel haszonbérbe kiadó. Értekezni 
lehet I. kerület Bocskai u. 36 szám. 

tűzhe-
lyeket 

Sinóros Sz. Esztike 
harisnyakötő ellenféle harisnyakötéseket, javításokat, fe-
jelésöket a legjutányosabb áron, I ker, Törs Kálmán-u 
1 sz, Púrjesz János ügyvéd háza mellett, Egy ügyes ta-

nuló leány felvétetik, 

S o ó s Sándornak 
Veresegyháyi 42 hold tanya földje eladó 
vagy árendába szeptemben 29-től kiadó 
Értekezni lehet Farkay Mlhály-utca 11. 
szám alatt Soós Bálinttal, esetleg felé-

ből kiadó. 

idősb- Szegedi János 
Kistőke 40 hold tenya földje eladó vagy 
esetleg haszonbérbe kiadó alku köthető 
Szegedi János bognár mesterrel Ili. ker. 

Bálint-utca 10. 

Szép bútort és kelengyét 
adunk a kislányunkkal, halálunk után meg örökölni 
fogja 35—40000 koronát érő vagyonunkat. Tanitók 
vagv biztos állású komoly érdeklődők „Jolánkamen" 

írjanak a kiadóhivatalba. 

Széli Imre 
hentes üzletében, szalonna, zsír, asirnabvaló kitűnő mi-
nőségű a legalacsonyabb árban kaphatók, piactér, (Ha-

riss-ház.) Ugyanott egy jó fiú tanulóul felvétetik 

Olcsó pénz! 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 és fél százalékos kamatú 
kölcsönnel akarja kicserélni, forduljon bizalommal ifj, 
Fazekas Antalhoz I, ker, Tóth József-utca 46 szám Tüz 

biztositások legolcsóbban felvétetnek, 482 

Farkas József 
a kispictól a nagy piacik kocsijáról el-
vesztett egy mázsa táblát a megtaláló 
ha átadja Bartha János-utca 26 számú 

házál jutalmat kap. 

Fülöp Ferencnek 
III ker. Vásárhelyi-utca 62 számú háza 
és Berekhát 4 sz. szélmalma kedvező 
feltételek mellett eladó. É tekezni lehet 

a fenti szám alatt. «85 

Feles kerestetik. 
Dr. Hegedűs Jenő pankotai birtoka fe-
les munkálatra kiadói értekezni lehet 

ifj. Tóth István megbízottal. 686 

Piti Jánosnak 
Dónáton 20 hold földje eladó. Értekezni 
lehet III ker. Lakos-utca 42 sz. alatt va-
sárnaponként vagy pedig a helyszínen 

Donáton. 657 

TAKARÉK 
ÉS CSERÉP hákat 

rendeden be lakásán, ha 
nem ellensége a pénzének 
MAZURAVILMOS 

cserépkályha készítőtől 
Szentes, Nagyvölgypart 
az állomás közelében. 

porosz bőszén 
jutányosán beszerezhető 

Molnár Gézánál 
kispiactéri üzletében. 

Ugyanott jó erős uj gabonás taur-
pelin és lenzsákok kaphatók. m 9 

A Dr. 6. SCHMIDT főtörzs és tisztiorvos-féle 

11 FÜLOLAJ!! 
gyorsan és alaposan gyógyít Időszakos sü-
ketséget, fülfájást, fülzúgást és nagyothallást 
Bég Idült esetekben ls. Bggyedül kapható 
GRÓSZ NAGY FERENC GYÓGYSZERÉSZ 

Debrecen, Kossuth-utca 8 szám. 

Eladó földek 
Szatmár megyében, Daróc község 
határában 37Ö hold kitünö szán-
tóföld a rajta levő épületekkel 
kedvező fizetések mellett eladó. 
Bihar megyében, Keserű község 
határában 680 hcld szántóföld 
(olyan fekete, mint itt az Alsórét) 
kastéllyal együtt eladó és azonnal 
átvehető. — Bármelyik birtokból 
esetleg kisebb parcellák is eladók. 

Bővebb felvilágosítással szolgál: 

Ifj. Fazekas Antal 
I. ker. Tóth József-utca 46. sz. alatt 

UJ PÁLINKA FÖZDE 
Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé-
get, hogy Szentesen, II. ker. Kunszent-
mártoni ut<?a 1 házszám alatt kisüs-
tös pálinkafőzdét nyitottam, ahol is 
ugy egyeseknek, mint ital mérőknek 
bármily anyagból a pálinkát a legtisz-
tábban kezelve pontosan és jutányos 
árért állítom elő. Főzetést elválalok 
készpénzért és felerészben is. — A t. 
gazdaközonségnek a nyári munkaidőre 
ajánlom az általam készített pálinkákat, 
melyek kizárólag fenti házszám alatt levő 

HUNYADI VENDÉGLŐBEN 
kaphatók. 

A mélyen tisztelt közönség szives párt-
fogását kérve vagyok 

Bús Miklós 
pálinkafőző. 

VIRÁGÜZLET 
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i Tisztelettel értesítem 
Szentes város és kör-
nyéke közönségétbogy 
SZENTESEN A GÖRÖG 
EGYHÁZ RÉRHÁZÁ-
BAN ÉLŐ- és MŰVIRÁG 
ÜZLETET NYITÓTAM 
abol is Ízléses alkalmi 
csokrokat és koszorú-
kat jutányos áron s 
a legszebb kivitelben 
árúsitok. Tisztelettel 
TÓBIÁS KÁROLYNÉ 
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Ugyanitt egy tanuló leány felvétetik 

6411/1 cí 10. sz. 

Hirdetmény. 
Felhívom mindazon méntulajdono-

sokat, kik ménjeiket az 1911. évben 
köztenyésztésre óhatják használni, hogy 
ménjeiket 1910. évi augusztus 16-ig 
a gazdasági tanácsnoknál jelentsék be. 

Dr. Mátéffy 
polgárneste.. 

Csépléshez 
kÍAáló minőségű, elsőrendű 

poroszszén 
bármely mennyiségben a legolcsóbb áron 

Klein Ignác 
vas és fűszer üzletében szerezhető be. 
Zsákkölcsönzó raktáramat nagymen-
nyiségű új zsákokkal bővítettem ki. 

Kálmán nyomd« Szentet 




