
Szentes, 1910. Negyvenedik év, 138. szám Csütörtök, augusztus 18. 

ElólizotéHi Arak : 

Helyben : egész évre 8 K. 
félévre 4 K. negyedévre 2 K. 

Vidéken: egész évre 12 K. 
félévre 6 K. negyedévre 3 K. 

Megjelen hétfő és szombat kivételével mindennap 

Főszerkesztő és laptulajdonos : 
SIMA LÁSZLÓ 

Felelős szerkesztő: 
KÁLMÁN J. SÁNDOR 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Kálmán nyomda és kiadóvállalat, ide intézend' k a lapot érdeklő 

mindenféle küldemények, hirdetési és előfizetési dijak. 
Egy luppéldáii} áru « llll^r. 

Szülők gondja. 
(V. L.) A thema minden eszten- I venni. Hiszen közben hallatszott is 

dőben visszatérő és valami nagy, sok- efféb megjegyzés, hogy a doktor úr-
féle variálást nem bir meg. Évtizedek j nak kitett cégtáblája uj idők jele, de 
óta, igy az iskolai tanév kezdete előtt | bizony nem uj idők jele volt az, csak 
megujul a sajtó körkérdése, foglalkoz- j szenzációs ritkaság, 
ván a szülők nehéz gondjával, azzal, j A helyzet ellenkezőleg az, hogy 
hogy pályaválasztásra megérett gyer- egy vidéki város egy időben tesz közzé 
mekeik részére mely kenyérkereső fog-
lalkozást válasszák ki, vagy helyeseb-
ben melyikre tanitassák? 

És évtizedek óta úgy van, hogy 
amig a sajtó a közérdek becsületes 
szolgálatában óva inti a szülőket a 
túlontúl megszállt értelmi pályák vá-
lasztásától és amig évtizedek óta a 
szülők keservesen tapasztalják az úri 
proletariátus rettenetes bajait, valóban 
nem tudott az úri foglalkozás felé 
való özönlés gyengülni, ellenkezőleg a 
kor szellem ma inkább, mint valaha 
azt követeli, hogy iparos, kereskedő 
és kishivatalnok, sőt újabb időben a 
földmivelő is dédelgetett magzatának 
lateiner pályát választ azzal a két jeli-
gével, hogy legyen különb az apjánál, 
és ha kevesebb •» megüresedő hivatali 
állás, meg kell toldani egy kis pro-
tekcióval. 

Hiába prédikálunk mi azzal a be-
teges úrhatnámsággal szemben aféléket, 
hogy a jövő a tanult iparosé és keres-
kedőé, mert a valóságban egy-két ki-
vétel mellett az a tény, hogy a sajtó 
által annyira feltisztelt ipari és keres-
kedői pályák nem a tanult, hanem a 
tanulatlan ellem foglalja el. 

Ami külföldön természetes folya-
mat, nálunk országos szenzáció, köz-
és általános csodálkozás tárgya, ha 
egy-egy tanult ember a műhely pad 
mellé áll. Valami két esztendeje, egy 
székesfővárosi tanácsjegyző asztalos-
műhelyt nyitott és majd olyan közér-
deklődés környezte, mintha egy esküdt-
széki tárgyalásra fölmentett és tryö-

irnoki állásra való pályázatot és artézi 
kut furrására árlejtést. Az előbbire 152 
kérvény érkezett, az utóbbira ismétel-
ten nem akadt pályázó. Aki erre nem 
azt mondja, hogy ez gyönyörűen szim-
bolizálja a mi urhatnámságunkat 
az nem szereti néven nevezni a gyer-
mekét. 

Az elmúlt napokban a székesfő-
város egyik középiskolájában szülői 
értekezlet volt. Az igazgató statisztikai 
adatokkai bizonyiigaita a megjelent 
szülőknek a lateiner pályák túlzsúfolt-
ságát, amikor arra fordult az értekez-
let, hogy az iskolából kilépő 61 gyer-
kek milyen pályát választ, 54 szülő 
büszkén vágta ki, hogy gyermekét 
egyetemre küldi, mig 7 szülő szemér-
metesen jegyezte meg, hogy anyagi 
ereje miatt kénytelen gyermekét mer-
kantil pályára nevelni. 

Ilyen, a gyakorlati életben oly 
sokszor megujuló esetek után, megle 
hetős naivság kell ahhoz, hogy valami 
nagy hatást várjunk ezen cikk közzé-
tételétől. A korszellem egyáltalában nem 
nagyon kedvez a sajtó tanévvégi intel-
meinek, mert ha a szülő egyike-másika 
el is ismeri, hogy igazunk van, azért 
a maga szeretet gyermekét mégis csak 
urnák fogja nevelni. Mivel pedig az 
értelmi pályákon tulprodukció van, a 
jövő generáció szivébe-lelkébe korán be 
kell vésni azt a bölcs életelvet, hogy 
ne a tehetsége alapítsa boldogulását az 
életben, hanem — a protekcióra. És 
hogy ez a bölcs életelv micsoda rom-
bolást visz végbe a kialakuló jellemek-

iunk a moralisták nem szeretik. 
A szülők gondja pedig évről-évre 

súlyosabb, a pályatévesztettek száma 
pedig évről-évre nagyobb, a szellemi 
pioletarizmus szédítő jelenségeket tár 
fel, igy pl. az az eset: hogy jogvég-
zett és a dr. tiszteletet parancsoló cim-
viseléssel biró urak közül a rendőrség 
nyilvántartása szerinL 8 könyvágens, 
12 éjjeli helyeken muzsikáló letört exis-
tentia siratja, hogy édes apja hentes-
nek, vagy borbélynak nem adta. Na-
gyon sok letört existentia fogja meg-
siratni beteges becsvágyát, amig egész-
ségesebb felfogás nem ver gyökeret. 
Ma csak panaszkodunk és lehetségünk-
ben keseregve várjuk az uj szellem 
viradását. 
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POLITIKA 

nyörű tollas kalapban feszítő anya- \ ben, annak eldöntését egyenesen rábiz-
gyilkos drámát lehetne szemügyre 1 zuk olvasóinkra, annál inkáb, mert ná-

T A betöltetlen tárcák. Két mi-
niszteri tárca betöltetlen hónapok óta: 
a király személye körüli és a horvát 
minisztérium. Mind a két minisztérium 
ügyeit Khuen-Héderváry vezeti a kinek 
ezeken és a miniszterelnökségen kívül 
még a belügyminisztérium ügyeinek 
ellátása is vállaira nehezedik. Termé-
szetes tehát, hogy a túlterhelt minisz-
terelnök megkönnyítése végett folyton 
történnek kísérletek, hiszen a munka-
pártban annyi a miniszteraspiráns. Min-
den héten meg is jelenik egy-egy kom-
bináció, hogy ki lesz a horvát miniszter, 
vagy ki lesz a király személye körüli 
miniszter. 

A kombinációk nem akarnak meg-
valósulni, mert a két miniszteri tárcát 
nem is fogják betölteni. 

A horvát miniszteri tárcát nem 
töltik be egyrészt azért, mert Khuen-
Héderváry maga a legalaposabb isme-
rője a horvát ügyeknek, másrészt, mert 
a horvát viszonyok nincsenek rendezve. 

S b i b i b i i J : 

^ H B B E i u a r a n : 

Az iparos ifjak aug. 20-iki népünnepélyén minden 
látogató kap emlékül egy alkalmi lapot. Ez a lap 
sok ezer példányban jelen meg. Hirdetéseket is 
közöl. Hirdetések még most is fötadhatók a Kálmán 
Nyomdában. !parosn?k és kereskedőnek ajánlatos. 

: i H M H H 
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A király személye körüli miniszter 
pedig Héderváfy marad a király 
kifejezett óhajtására. 

Mikor ugyanis a király személye 
körülis minisztériumi betöltését zóba 
hozta Khuen-Héderváry, a király előtt, 
ő Felsége azt mondta : 

Maradjon csak Ön, nem sze-
retnék már uj embereket magam körül 
látni. 

A nyolcvan éves király már csak 
a régi arcokat akarja látni. 

- w w v w w v w 

K A Z Z I A A 
inilliiírdowok közt. 

Nagy meglepetés érte a minap az 
amerikai milliárdosokat, kik minden 
évben Newportban nyaralnak. Éjfélkor 
rendőrök rontottak be a Narragansett 
klub fényes játéktermeibe, ahol éjje-
lenként százezrekel veszítenek és nyer-
nek. Egy J. G. Cross nevű fiatal 
rendőrtisztviselő készítette elő ezt a 
razziát, in flagranti akarta meglepni a 
törvény ellen vétőket és mért ismerte 
a mi'liomosok előkelő összeköttetéseit 
a hatóságokkal, — még Gaswell ren-
dőrfőnök előtt is titkolta tervét. Éjfél-
kor hat rendőrrel megjelent a klubház 
előtt és a portás hiába ellenkezett, a 
rendőrök bementek és még mielőtt a 
klub alkalmazottjai megadhatták a 
vészjelet, megjelentek a játékteremben. 
A t:remben javában folyt a játék, ro-
pogtak a banjegyek és sürgött-pörgött 
a roulette-kerék. Harminc férfi és hölgy 
ülte körül gyanútlanul az aszfalt, min-
degyik előtt pénzrakás hevert és várták 

mit hoz a szerencse. Hirtelen éles si-
koltás tamadt. A fekete szolgák mene-
kültek. Egyszeriben, mint valami va-
rázslatra, megváltozott a kép. Elné-
mult az izgatott kacaj és az ideges 
beszélgetést. Siri csöndben szólalt meg 
s fiatal rendőrtisztviselő: 

— A törvény nevében.. . Kérem 
az urakat, vonúljanak a terem jobbol-
dalára ! A hölgyek balra ! . . . 

Mikor a fényes öltözékben pom-
pázó és rrága ékszerektől ragyogó já-
tékosnők látták, hogy az ügy meny-
nyire komoly, sírásra fakadtak, jajve-
székeltek. De a rendőrtisztviselő ügyet 
se vetett rájok. 

Haza mehetnek valamennyien, 
mondja,— de előbb felírunk mindenkit. 

Szánalmas komédia következik 
erre. Az amerikai társaságok büszke 
csillagai hazugságok mögé rejtőköd-
nek. Az első közülük hamis nevet 
diktál be és a többi követi a példát. 
A rendőrtisztviselő bejegyzi minden-
kinek az igazi nevét. Hiszen ösmeri az 
egész társaságot. Majd, ahogy az össze-
írással végzett, lefoglalja a pénzt és a 
játékkészletet. De közben változik a 
jelenet. Feltárul a szárnyas ajtó, és 
tizenkét ember élén belep Gaswel a 
rendőrfőnök és kérdőre vonta Croszt. 

—- Mit imível ön ? \ran ráparancsa ? 
- Nincs 1 De itt megszegték a 

törvény tilalmát. 
A dráma szatirikusán végződik. 

A rendőrfőnök letartóztatja Groszt, 
amiért hatósági engedély nélkül el mert 
járni szabad amerikai polgárok ellen. 
A milliómosok már kiheverték az iz-
galmakat és most múlatnak a kalandon. 

SORTŰZ A 
BÚCSÚSOKRA. 

Nógrádmegye egyik csendes kis 
falujában, Nógrádon, csendőrfegyver 
ropogott, tüzeltek a csendőrök és ami-
kor eloszlott a puskapor füstje, két 
ember holtteste feküdt a földön, két 
ember pedig hörögve, vérben vonag-
lott. A vérengzésnek ez az előzmenye : 
a jókedvű búcsúsok hangosan kurjon-
gattak a korcsmában, majd összevere-
kedtek és amikor a csendörök rendre-
intették őket, ellenszegültek. Erre kö-
vetkezett a fegyverhasználat. 

Perényi balassagyarmati csendőr-
őrsvezető a véres esetről ezt mondta : 

A sajnálatos fegyverhaszná-
lat megtörtént, de annak körülményeit 
még nem tudjuk. Csak arról kaptunk 
értesítést, hogy két ember meghalt, 
kettő súlyosan megsebesült. Jelentést 
tettünk az esetről a felügyelőségnek 
és a minisztériumnak. A vizsgálat 
fogja kideríteni, hogy jogos volt e a 
fegyverhasználat. Nemesányi Lajos fő-
hadnagy és a balassagyarmati kirá-
rályi ügyész a vizsgálat miatt a hely-
színére utaztak. Ott csatlakozni fog 
hozzájuk Pozsonyból egy százados-
hadbiró. 

A nógiádveréczei csendőrök egy-
előre vizsgálati fogságban vannak. A 
csendőrség és a királyi ügyészség 
vizsgálata fogja megállapitaní, hogy 
miért kellett meghalni a nógrádi bú-
csúsoknak, jogos volt e a fegyver-
használat. 

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

Irta : I .ovik Károly 

II. (Folytatás.) 

Suhajda felkapta a fejét. 
— Laukó inni akar? 
— Igen tiszteletes uram... Azt mondja, 

hogy ezt már a sors könyvében így irták 
meg, aztán meg a faluban mindenki elmegy 
a korcsmába, csak neki nem szabad. Nem 
állja ki ő ezt az életet, ha egy csöpp bon 
se szabad nyelni. Ezen aztán összepöröltünk 
s a vége az lett, hogy Laukó ugy megrakott, 
mint p kétfenekü debot. 

A pap fejében derengeni kezdett valami. 
— No, ez szép, — mondta valamivel 

enyhébben — tehát összekaptatok? És Lau-
kó megint korhelykedni akar, mi ? Ez biztos 

A leány bólintott a fejével. 
— De azért szívelitek egymást? Kér-

dezte Suhajda uram ismét zordonabbúl. 
— Már csak meg kell mondanom az 

igazat- nekem bizony elég volt belőle. Nem 
is fiatal, nem is hordoz a tenyerén, meg 
hát úgy is bizonyos, hogy csak újra korhely 
lesz. Aztán még... 

— Mit még aztán ? 
— Amióta a Laji hazajött a katona-

ságtól . Hiszen három esztendő előtt ken-
* a d t u n k egymásnak, ha csak tréfából 

is. Én már elébb ott hagytam volna Laukoi, 
de mert ezt a tiszteletes urnák megígértem 
hát . . . 

A pap egyideig gondolkozott, aztán 
igy szólt: 

— És mit szól hozzá az ács? tudja 
ezt a dolgot arról a Lajiról, vagy mi a 
csodáról ? 

- Tudja az tiszteletes uram, százszor 
is megmondta, eredjek a pokolba! Nem kell 
neki asszony, neki ital kell. Most is hogy 
elvert, beült a vizesréti kocsmába! 

Suhajda uram valami kellemes szédü-
lést érzett. Hisz ez váratlan megoldás, mert 
ha az ács inni kezd, újra garabonciás lesz, 
újra beleköt az emberekbe, újra kiveri őket 
a kocsmából. És . . . igen, és a szemerédiek 
ujra félni fognak tőle, újra kitérnek az út-
jából, újre erkölcsösök lesznek. Ha nem lett 
volna pap, most nagyot ugrott volna örömé-
ben. Világosan látta előre a következménye-
ket, látta, mint állit be a kocsmába az ács, 
mint néz farkasszemet a parasztokkal, mint 
kap tel aztán egy széket és veri ki, haza 
az egész társaságot. Istentelen dolog ez és 
neki mégis örvendeni kell rajta, mert ez az | 
egv bűnös száz igazat jelent, a falu fölujho- | 
dásat. a régi szép állapotot, mikor a temp-
lom tele volt és az emberek megbecsülték, 
szerették egymást, a családjaikat, a lelki 
üdvösségüket. 

íme, mily különös a sors keze : ki hitte 
volna, hogy a garázda Laukóra tulajdonképpen 
nagy szükség van Szemeréden, hogy garáz-
dasága az ottani rendezett viszonyok alapja, 
— de ki hinné első pillanatra, hogy szükség 
van a vetéspusztitó hernyókra, holott ezekből 
élnek meg a fecskék és a dalosmadarak! 
Hiábn, az Úr tudta, hogy mit tesz s egye-
dül helyesen csak ő cselekszik, ember ne 
kísérelte meg az ő kezét félretolni. 

Suhajda arca felderült, hetek óta ez 
volt az első nyugodt napja. 

— Hát ha meguntátok egymást — for-
dult a leányhoz, aki szepegve várta a választ 
— akkor menjen ki-ki a maga útjára 1 Egy-
kettő, mars! ne lássalak! 

A leány jókedvűen szaladt el, a pap 
pedig várakozásteljes arcai tért haza. 

Ugy történt, ahogy Suhajda uram kép-
zelte. 

Estére a kocsma tele volt és a cigány 
húzta a csürdöngölőt, a kecskelábú asztalok 
tele voltak poharakkal, mikor egyszerre nyí-
lik az ajtó, s bejön vérbe forgó szemmel 

Laúkó. Az ács se szó, se beszéd, odalép az 
első asztalnoz, fenékig kihajt egy üveg bort, 
aztán leül a söntésre és röviden igy szól: 

— Parasztok haza! Egy, kettő, haza! 
Háromig számolok, aki addig még itt van, 
az az ablakon repül ki! 

(Folytatjuk) ir 
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I l i r e k . 
A 8 0 éves király. 

Országszerte hivatalos ünnepeket 
tendeznek ma: 80 esztendeje született 
meg I. Ferenc József magyar király. 

Szép kort ért, mathuzsálemi időt 
a mi királyunk. Megérte erőben egész-
ségben. Pedig ez a nyolcvan esztendő 
telve van sok, nagyon sok gonddal, 
szenvedéssel, lelket tépő bánattal 
amelyek hosszú sorban követték egy-
mást s amelyekből csak egy-egy is elég-
lett volna egy hosszú életre. 

A nemzet, amely ma ünnepel sok 
vihart szenvedést élt át a sokat szen-
vedett uralkodó trónra lépése óta. Sok 
minden történt, amely hol elválasztotta 
a nemzetet a királytól, hol összeforrasz-
totta vele. S ma amidőn a nyolcvana-
dik születése napját érte el az uralkodó, i 
amidőn a templomokban ország szerte 
fölhangzik az imádság szava: a nem-
zet lojális érzésű szivében is imádság 
fakad. 

* 

Szentesen ma délelőtt az összes 
templomokban ünneoi isteni tisztelet j 
lesz, amelyen az összes hatóságok I 
testületileg fognak megjelenni. 

Munkaszünet felfüggesztés. 
A kereskedelemügyi miniszter arra 
tekintettel, hogy Szent-István napja az 
idén szombatra esik, némely ipari mun-
kára nézve augusztus 21-én az üzem 
megtartását engedélyezi. 

A munkásbiztositás bajai. 
Hieronymi Károly kereskedelemügyi i 
miniszler legközelebb szaktanácskozást | 
hiv össze az ipari és kereskedelmi j 
és ipari alkalmazottak betegség és hal- | 
eset elleni biztositásárót szóló 1907 j 
évi 19. t. c. megváltoztatása tárgyá- j 
ban. Az ankétre meghívja a miniszter ' 
az összes érdekelt testületeket és szer-
vezeteket. A miniszter pótolni akarja 
a törvényben azokat a hiányokat, me-
lyeket a gyakorlat felszínre hozott és 
az eszközlendő módosításokkal meg 
& 'írja szüntetni azt az állandó zavart, 
mely a kerületi betepcnztárak és az 
állami munkásbiztositó hivatal közt 
van az egyes konkrét esetben hozott 
határozatok érdekében. 

Romlik a termés. A magyar 
királyi földmivelésügyi miniszter ma 
tette közzé a legutóbbi termésbecslést 
az augusztus 9-iki termés állapot alap-
ján. Hz a becslés még a juliúsinál is 
kedvezőtlenebd eredményeket tüntet 
föl. Különösen a búzában mutatkozik 
csökkenés. A búzatermés, a mely ju-
lius éleje óta 4 millió métermázsával 
romlott, ma 51.48 millió métermázsára 
tehető. Ugyanilyen arányban romlott 
a zab és rozstermés is. A rozsból 
14.56, árpából 13.09, /abból 11 <66. 
tengeriből 47.83, burgonyából 48.11 
millió métermázsa a várható termés. 

Óriási tűz. Burkus János II. ker. 
Széchényi utca 80 számú háza, egy 15 öles 
nagy épület, az elmúlt éjjel leégett. Minden 
erőfeszítés hiába való volt, amit a tűzoltók 
kifejtettek, az épület egészen elhamvadt. 

I S halott! 
n a ^ y 

vasúti 
katasztrófa. 

Róma és Civitta Vecchia között 
nagy vasúti katasztrófa történt. 

Egy szeméi/vonat kisiklot és 
tizennyolc ember meghalt és több 
mint száz ember súlyosan megsebe-
sült . 

A katasztrófa hajnalban történt. 
A szerencsétlenség részletei még isme-
retlenek és az sincs megállapítva, hogy 
mi okozta a katasztrófát. 

TÖZl játék. A Széchényi ligetben 
f. h'' 20 án este fél 8 órakor az iparos ifjak 
kerti ünnepélyét fényes tűzijáték zárja be, 
a népünnepélyre szóló jegy a tűzijátékra is 
érvényes, — de kik azon részt nem vettek, 
a tűzijáték megtekintéseért felnőttek 21) fil-
lért, gyermekek 10 fillért íize nek. A meg-
kezdést 3 ágyúlövés jelzi. Lesz KUiönféle 
csillagos békás, kigyós, gyémánt, arany és 
ezüst erős felszálló röppentyű 17 drb. Ezen 
kivül szökőkutak, forgók, georgina nap, 
szikrázó nap, szélmalom, napra forgók, forgó 
rózsák, coscád lngyezővel, ágyúzó római 
gyertya, bomba magnásium csillagokkal ösz-
szesen 54 drb. szebbnél-szebb látványosság. 
— Igyekezzék mindenki a pontos időben 
ott lenni, ne hogy csak egyet is elszatajtson, 
ezen ritkán látható nagyszabású műsorból, 
utána a színház teremben és a delelőben 
táncmulatság. 

Figyelmeztetés. A mult évben tör-
tént határ felmérés folytán készült uj birtok 
ivekben felvett ingatlanoknak a birtokos és i 
haszonélvező szemelyzet és a területét ille-
tőleg a túl a kurcai közgyűlési teremben 
folyamatba tett valósítás e hó végével be-
fejezést nyer, figyelmeztetjük tehát olvasóin-
kat, a kiknek valami ingatlana van, és idé-
zést nem kapott volna vagy az idézés da- j 
cára meg nem jelent, hogy most már meg-
hívást nem várva e hó végéig (naponként 
reggel 7—11 és délután 2—6 óráig) a bi-
zottság előtt okvetlen megjelenjen, mert el 
lenkező esetben a birtok viszonya hivatalból 
fog megállapittatni, és az összes ébből eredő 
esetleges tévedések későbbi helyre igazitási 
költségei az illető feleket terhelik. 

— Drágább az anziksz. A képesleve-
lezőgyárosok már hosszabb idő óta kartel 
létesítésén fáradoznak, amelyben azonban 
eddig néhány gyáros belépni vonakodott. 
Közben azonban sikerült a konvenciót létre-
hozni s ennek első dolga az volt, hogy a 
chromo-levelezőlapok árát 10 százalékkal 
emelte. Ezt a drágálást egyelőre csak a 
képeslevelezőlapokat árusitó üzletemberek 
fogják megérezni, mert ezek e kicsinyben 
való eladás árát már nem igen emelhetik fel. 

— Aranka irtás. A m. kir. vetőmag-
vizsgáló állomás igazgatósága értesítette a 
polgármestert hogy az aranka irtás ellenőr-
zésére (¡crhardt Guidót rendelte ki. 

A jéggyár. Rock István gépgyáros 
tegnap küldte meg a városnak a jéggyár 
berendezési költségeire vonatkozó számláját. 
A számla 30.800 K-ról szól. 

— Szerelmi házasság. Newyorki kábel-
távirat szerint ott megjelent áz anyakönyvvezető 
elő t egy hetven esztendős anyóka, mint 
menyasszony, huszonhárom éves vőlegénye 
kíséretében. Az öreg menyasszonyt Franin 
Máriának Hívják és birtoka van Kaliforniá-
ban, a mely tiznnhárom nvlliót ér. A vőle-
gény neve Dibbs Jakab és kereskedősegéd. 
Az anyakönywezetőnek, a mikor meglátta a 
gőrnyedhátű anyókát a ki azért világos ru-
hában és óriási virágos kalapban jelent meg, 
tátva maradt a szája. Majd a következő jó-
akarató figyelmeztetéssel fordult hozzá: 

— Nem tudja asszonyom, hogy a 
fiatal emberek a pénzükért szokták elvenni 
az öreg asszonyokat? 

— De tudom — felelte a gazdag meny-
asszony, csakhogy a vőlegényem képtelen 
ilyen aljasságra. Ez, szerelmi házas ság! . . . 

A vőlegény az egész idő alatt az arca 
elé tartotta a cilinderét, hogy a lapok fotog-
ráfusai le ne kaphassák, a menyasszony 
azonban mosolyogva forgott a fényképező 
masina felé. 

— A t. o. királynak. A tiborszállási 
uradalomban dohányos Mizei János. Sokáig 
katona volt, az apja is, testvérei is katonák 
voltak. Ennek a Mizeinek rosszul ment a 
dolga, irt hát egy hosszú levelet egy nagy 
fene kockás papirosra és így cimezte meg : 

T. c. I. Ferencz József Isten kegyelméből 
Ausztriai császár, Magyarország apostoli 
királya, az összes monarchiának felkent 
feje, az összes fegyveres erőnek legfelsőbb 
hadura felséges királyomnak tisztelettel 

Ajánlva. Bécs. 
saját kezébe. 

Sajnos, a bécsi kabinetiroda minden 
megjegyzés nélkül küldte vissza a dohányos 
kedves levelét. 

Összetört sorompó. Fábián T. Ist-
ván városfelügyelő feljelentést tett a rendőr-
ségen, hogy a hékédi ellenőrző sorompót 
ismeretlen tettesek összetörték és azon át-
hatoltak. A rendőrség az eljárást megindí-
totta. 

— Bitangságban. Kunszentmártonban 
egy darab 212 éves pej ló van bitangság-
ban, amelyen P. N. billeg van. A tulajdonosn 
kellő igazolás után átveheti. 

— Kötött Útlevél. Kádár János kubi-
kost Sátoraljaújhely rendőrsége kötött útle-
véllel hazaküldte. 

— S/ép 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-
saga miatt leszállított árban árusítja a követ-
kező cikkeit u. m. Selyem, Pouplin Cristalin, 
Grenádni, Francia gyapjú delain, hímzett 
batiszt, madeire,himzés, nyári szövetek, Cosma-
nosi mosó árúk, továbbá cérna és pamut 
vásznak, kanavászok, blousel ing, zep-
hiérek, ruha vasznak minden szinben. Schif-
fonok, ágy és asztal terítők damaszt árúk, 
szőnyegek és függönyök nagy választékban, 
állandó nagy raktár paplanokban. 
Szerkesztőségi és ki&dóhIv&Ull telefon 20 ss. 

Kiadótulajdonos : 
KÁLMÁN NYOMDA ES KIADÓVÁLLALAT. 

Kuczik Péternek 
nagyhegyi szőlő 225 számú földje eladó. 

Értekezni a fenti szám alatt 714 

Török Antal 
Nagyvölgysor 4 szám alatti háza eladó. 

Értekezhetni ugyanott 715 
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APEO HIRDETESEH. 
Előfizetőinknek % 

apró hirdetésekért, előszőrf • 
közlésért « < >fil!t, minden • 
további közlésért c s a k » < > • 

fillért «ámítunk. 

• Előfizetőinknek 
* apró hirdetésekért, előszőri 
: közlésért O O f i l l t , minden 
\ további közlésért c s a k S O 
+ fillért számítunk. 

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

ifj. Tóth István megbízottal. 680 

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. 

Dancsó János 
IV. ker. Mentő-útca 8. sz. háza eladó. 
Értekezni lehet Kenyeres Rafael vendég-
lőjében vasárnaponkínt a helyszínen.^ 

Özv. Sarki M. Lajosnénak 
70 hold berekháti földje haszonbérbe 
kiadó. 3 házi földje pedig Berekháton 

' eladó. Értekezni lehet Szürszabo Imre 
utca 8. szám alatt. 698 

Kiss József 
pálinka főző vasúti állomás mellett sa-
játt udvarán szép egyesen szegni való 
nád nan eladó. KisQstön főtt saját fő-
zésű pálinkája zárt üvegekben szintén 
eladó, Bercsényi-ut II. kerület 2. szám 

alatt. 69i 

Kiadó üzlethelyiség. 
IV. Ker. Soós-utca 6 sz. a. jelenleg ifj. 
Sipos István mészárszéke, ugyanott egy 
másik nyilt helyiség szabó vagy cipész, 
esetleg más üzletnek is alkalmas, Szent 
Mihá:y napra azonnal kiadó. Értekezni 
lehet Reis Józsefnél, ahol egy jó ház-
ból való fiú tanulónak felvétetik. er 

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 

Kása Sándor 
ajánlja mész, cement, tűzifa é s SÓ raktárát különö-
sen építkezők és kőmivesek figyelmébe. Miaden nagyobb 

vételt házhoz szállít. 580 

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

riss-ház.) Ugyan.it egy jó fiú tanulóul felvétetik 

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

nuló leány felvétetik, 

Gyulai Mihálynénak 
Lapistón 24 hold földje jó tanya épüle-
tekkel haszonbérbe kiadó és egy utcai 
padolt szoba hozzátartozó kelyiségekkel 
kiadó. Értekezni lehet I. ker. Bocskai-

utca 36 sz. 

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

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

A tanonc lehet szedő 
vagy pedig gépmester. 

KÁLMÁN NYOMDA SZENTES. 

F É R J H E Z ADOM 
A HÚGOMAT. 

Csinos fiatal kis leány, 16000 korona 
készpénz hozománnyal és még vár-
ható 30000 kor. örökséggel . Komoly 
fiatalemberek — hivatalnok vagy 
jobb kereskedő érdeklődhetnek 

a kiadóhivatalba. 

E g - y 
ere-
deti 

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

8 E N G 1 J R 
b a l U a r o N e / J p ó w z j r é p 
j u t á n y o s á r o n e l a d ó 

A elmet megmondja u kiadóhivatal 

Poroszkőszén 
jutányosán beszerezhető 

Molnár Gézánál 
kispiactéri üzletében. 

Ugyanott jó erős uj gabonás taur-
pelin és lenzsákok kaphatók. 669 

Szép bútort és kelengyét 
adunk a kislányunkkal, halálunk után meg örökölni 
fogja 35—40000 koronát érő vagyonunkat. Tanítók 
vagv biztos állású komoly érdeklődók „Jolánka" cimen 

írjanak a kiadóhivatalba. 

A Dr. 6. SCHM1DT főtörzs és isztiorvos-féle 

!! FÜLOLAJl! 
gyorsan és alaposan gyógyít Időszakod sü-
ketséget, íiilfajást, fülzúgást és nagyothallást 
még idült esetekben ls. Eggyedu! kapható 
GRÓSZ NAGY FEREKO GYÓGYSZERÉSZ 

Debrecen, Kossuth-utca 8 szám. 

UJ PÁLINKA FÖZDE 
Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé-
get, hogy Szentesen, II. ker. Kunszent-
mártoni ut<?a 1 házszám alatt kisiis-
tös pálinkafőzdét nyitottam, ahol is 
ugy egyeseknek, mint italmérőknek 
bármily anyagból a pálinkát a legtisz-
tábban kezelve pontosan és jutányos 
árért állítom elő. Főzetést elválalok 
készpénzért és felerészben is. — A t. 
gazdaközönségnek 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. 

Eladó földek 
Szatmár megyében, Daróc község 
határában 370 hold kitünö szán 
tdföld a rajta levő épületekkel 
kedvező fizetések mellett eladó. 
Bihar megyében, Keserű község 
határában 680 hold 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 

HALÁSZ SZABÓ LAJOS 
és b i r tokos t á r s á n a k Zalotán 
21 hold herés és szán tó fö ld jük 
kedvező ¡el tételekkel t ovábbá 
Kistőkén 34 hold szán tó t anya 
fö ld jük e ladó alku kö the tő a 

B Á N Y A I J Ó Z S E F 
utóda piactér i ke re skedésében . 

KnlmAn̂ jyomda Szentes 

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 5-én. 

Az 1887 évben született hadköte-
lesek (3-ik korosztály) szeptember hó 
6-án idéztetnek sorozás alá, miért is 
felhívom eze. 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 ifjak, 
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 jel nnének, a leg-
szigorúban fognak büntettetni. 

Szentesen. 1910 augusztus 10-en. 
Bugyi Antal 

főjegyző. 

Csépléshez 
kiváló minőségű, elsőrendű 

poroszszén 
bármely mennyiségben a legolcsóbb áron 

Elein Ignác 
vas és fűszer üzletében szerezhető be. 
Zsákkölcsönző raktáramat n a g y m e n -
nyiségű új zsákokkal bővitettem ki. 




