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V 
Hétfőn délelőtt 9 órakor a városi 

képviselőtestület a vármegyei székház 
közgyűlési termében rendes közgyűlést 
tartott, amelynek egyetlen tárgya volt: 
a gazdasági udvar elhelyezésének dolga. 

A közgyűlésről ez a tudósítás 
számol be: 

Interpellációk. 
A közgyűlés megnyitása után 

Bálmt János képviselő emelkedett szó-
lásra és a főkapitányt interpellálta 
a tanyai kutyák összeírása miatt. Az 
interpellációra a főkapitány azt a vá-
laszt adta, hogy ez törvényes köteles-
sége. A választ tudomásul vették. 

Csuray Mihály szintén a főkapi-
tányt aposztrofálta interpellációjában, 
amiatt, hogy egy alkalommal nem ta-
jálta a hivatalában s amidőn már a 
hivatalba ment nem fogadta. Zilahy 
Kálmán az interpellációra válaszolva 
ismertette az esetet, amely miatt Csuray 
interpellált. Válaszát tudomásul vették. 

A kis bevezető után, amelynek 
vége erős zajba fuladt következett a 
gazdasági udvar elhelyezésének dolga. 

Az előadó. 
Az ügyet, mint előadó Bugyi Antal 

főjegyző ismertette. A városháza épí-
tés megkezdett munkálatai arról győz-
ték meg a tanácsot, hogy a gazgasági 
udvar helyesen és a cclnak teljesen 
megfelelőleg nem helyezhető el az 
épülő városháza udvarában, mert a 
hely szük. Ez a körülmény arra indí-
totta a tanácsot, hogy a gazdasági 
udvar célszerű elhelyezhetését bizto-
sitsa. Az első gondolat az volt, hogy 
a jelenlegi ideiglenes hely vétessék meg, 
amely célszerűnek látszik, úgy de az 
a lényeges hibája van, hogy a város-
házatói messze esik. A telek tulajdo-
nosa Tary hrnőné 80000 koronás 
ajánlatot tett vétel esetére, amelyet 
azután leszállított 54.000 koronára. 
A beérkezett ajánlatok közül a leg-
jobban megfelel Várady Lajos ajánlata, 
aki is Petefi utcai házának az épülő 
városház felé eső részét, amely 660 
négyszögölet tesz ki, 80.000 koronáért 
hajlandó eladni. A városi tanács ja-
vasolja, hogy a képviselőtestület ezt 
az ajánlatot fogadja el, vegye meg a 
telket, amely arra is alkalmas leend, 
hogy 10—15 év múlva a városháza 
kényelmesen kibővíthető legyen, ha 
annak szüksége mutatkozik a fedeze-
tül jelölje ki az ingatlanok és apró 
földek vételárából befolyt összesen 

| 30.170 korona készpénzt és mondja 
ki, hogy a határozat birtokon kivül 

; felebbezhető. 
Az ellenzék. 

Az előadó beszéde után Szőke 
István emelkedett szólásra, kijelentvén, 

i hogy a tanács javaslatát el nem fogadja 
' és a gazdasági udvar elhelyezésére tel-
| ket nem hajlandó venni. Kezdettől fogva 
; azt az álláspontot képviselte, hogy a 
j gazdasági udvar ne legyen a városháza 

udvarában. A megveendő telek kulön-
I ben is nem alkalmas arra. Köztetlen 
; iskola mellett van. fekvése alacsony, 
i nagy pénzbe kerülne a telek feltöltése. 
Javasolja hogy a gazdasági udvar a 

| vásártéren a Tóth Árpád-féle gőzmalom 
; mellett létesíttessék. 

Köblös Gábor: Annyiban egy vé- I 
i leményen van Szőke Istvánnal, hogy 

telek vételre ő sem hajlandó egyetlen 
tillért sem áldozni. Csudálja, nogy a 
városi tanács és a városháza épitő 
bizottság ennyire kevés előrelátással 
végezte a dolgát. Olyan ez a dolog, 
mintha egy birtokos, akinek ezer hold 
földje van s annyira a birtok szélén 
épít fel egy kastélyt, hogy a lépcső-
zetnek nem jut hely a földjén és a 
szomszédtól kell méreg drágán vásá-
rolni. 

( sitts Lajosnak semmi kedve nincs 
a vételre. Azt indítványozza, hogy 
nyújtsák meg húsz öllel az épületet 
és akkor mindennek jut hely. 

Éles vitatkozás. 
Buzi József nem akar úgy ellen- i 

zékieskedni, hogy a citromot aranynak j 
mondja csak azért, hogy ellenzéki le- I 
hessen. Ellensége volt a telekvételnek 
még reggel is, de a helyszínen szerzett 
tapasztalatai arról győzték meg, hogy 
a telekre rzükség van. A tanács javas-
latát elfogadja. 

Sándor Mátyás az egész telek 
vételét tartja közérdekűnek, a tanács 
javaslatát ez okon nem támogatja. 

Zsoldos Ferenc (iparos) a tanács 
javaslatát nem támogatja. Köblössel 
együtt ért abban, hogy a kellő előre-
látás hiányzott. Akkor, amidőn a vá-
rosnak 103 perccntcs pótadója van, 
nem szabad beszélni sem telekvételről, 
30000 korona elköltéséről. A miniszter 
azt mondta, hogy 40000 koronából 
ki kell kerülni mindennek. Ha főzött 
a tanács, igyék is rá. Tessék az épít-
kezést a tervek szerint végr.hajtani. 

ilogli János a tanács javaslatát 
mind nben elfogadja. Mód felett csu-

dálkozik azon az aniinózitáson, amely-
lyel ebben a testületben minden telek-
vétel dolga összeütközik. Azonnal a 
gyanú lép föl. Egyesek és testületek 
meggyauusitása. Majd Szőke István 
érveit boncolgatja s azt mutatja ki, 
hogy azok meg nem álhatnak. Zsoldos 
szavaira reflektálván, csudálkozik azon, 
hogy fontos közdolog elintézésénél fer-
ditéssel, az igazság megmásitásával 
íflear hangulatot kelteni. Honnét veszi 
Zsoldos azt, hogy Szentesen 103 szá-
zalék a községi adó? A múltból vett 
példákkal igyekszik bizonyítani s a 
vétel elhatározására hivja föl a képvi-
selőtestület tagjait. 

Zsoldos Ferenc (iparos) Balogh 
Jánosnak válaszolva személyeskérdésben 
nagyon is statáriumos eljárásnak találja 
a dolgot. 

Varga József a vétel mellett szól, 
Bánfáim Lajos pedig Köblö« Gáborral 
szemben az épitőbizottságot védelmezi. 

Szőke István szintén Balogh Já-
nosnak válaszol. Nem a vétel ellen be-
szél, mert igenis helyes ő szerinte is 
ha az egész telek megvétetik, de a 
gazdasági udvart nem akarja a város-
háza udvaran látni. 

A finálé. 
Rácz Zsigmond szerint a város a 

miniszter által jóváhagyott határozatot 
tul nem léphet s nagyon kétes dolog-
nak találja, hogy a 400.000 korona 
preliminált költségben megférjen a te-
lekvételre fordítandó 30.000 korona. 
Ezen a okon nem támogatja a tanács 
javaslatát. 

I)r. Cicatricis Lajos Szőke Ist-
vánnal és Rácz Zsigmonddal polemizál. 
A gazdasági udvar kitelepítését sokkal 
célszerűtlenebbnek találja, mint annak 
a központon való elhelyezését eltekintve 
attól, hogy semmi komoly okot nem 
lát fön forogni arra, hogy a kitelepítés 
tényleg megtörténjék. Ami a telekvételt 
és azt az aggodalmat illeti, hogy a 
telekvételhez szükséges 30000 korona 
nem fér el a preliminált 400 ezer ko-
ronában egyáltalán nem állhat meg. A 
telekvétel teljesen független magától az 
építkezéstől s ami vonatkozás lehet a 
kettő között csupán az, hogy a telek 
megvétele által egy harmadik fortot is 
biztosit magának a város s ezt bizto-
sítani a jelenben a jövő érdekéből első 
rangú kötelességnek ismeri. A tanács 
javaslatát ajánlja elfogadásra. 

Kalpagos Szabó Imre gazdasági 
tanácsnok javasolja, hogy vetessék meg 
az egész Várady-féle telek. 
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Bugyi Antal főjegyző záróbeszéde 
után a polgármester bezárja a vitát. 

A kérdés feltetele. 
— Szavazzunk, szavazzunk! 
Ez általános felkiáltás zúggott 

a teremben a vita berekesztése után 
de a szavazás e jy jó félóra és egy 5 ' 
perces szünet után következett be. 
Rettentő erős és igen zajos vitatkozás ; 
keletkezett kérdés feltétele körűi. A 
A polgármester úgy akarta, feltenni a 
kérdést, hogy a tanácsi javaslat elfo-
gadása esetén a további inditványok j 
felett ne lehessen szavazni, mig töb- ; 
ben, akik a Kalpagos indítványát pár-
tolták, erre még pótlólag szavazni kí-
vántak. Jó félórai vitatkozás után a j 
polgármester 5 percre felfüggesztette a 
gyűlést. A szünet után a többség a 
polgármester álláspontja mellett döntött. 

A szavazás. 
Végre szavaztak. A szavazás ered-

ménye az lett, hogy 71 szóval 46 el-
lenében elfogadták a tanács javaslatát, 
mihez képest kimondta a közgyűlés 
határozataként a polgármester, hogy, a 
Yárady féle poita kert részét, 660 
négyszögölet, a város megvásárolja, és 
a gazdasági udvart azon létesitii. 

Jegyzőkönyvhitelesitők kiküldése 
után fél 12 órakor végződött a köz-
gyűlés. 

Kiszabadult 

Kikita király, l l i r e k . 

őrült. 
R é m ü l e t a p o s t á n 

Nagy riadalom keletkezett tegnap 
a vásárhelyi postán, ahol a távirdahi-
vatalban megjelent egz kórházi ruhába 
öltözött feldúlt arcú ember, aki a je-
lenlevő postatiszttől a pénzét köve-
telte ! 

A postáról, ahol tisztában voltak, í 
hogy őrült emberrel van dolgu!* rög-
tön rendőrért küldtek, akik aztán az 
övenczei forintját követelő őrültet be 
vitték a városházára, ahol sirva adta 
elő, hogy kiszökött a kórházból, mert 
megünta a kosztot, és vissza akart 
menni apjához, aki őt egyik délvidéki 
falnból Vásárhelyre hozt.. 

Egyebet nem mondott és a nevet 
nem tudva belőle kivenni a rendőrök 
az őrült embert bevitték a kórházba. 

NYILTTÉR 
K tetlttttokért nem v<UlaJ felelése*«» a s/erkes/tA 

Gyermektelen vagyonos házaspár jómagavi- i 
selető kis Hűt vagy kis leányt örökbe fogad-
na. Az örökbefogadott gyermeknek ezáltal a 
jövője teljesen biztosítva lesz. Ajánlatok lehe-
tőleg teljes tájékoztatással a gyermek felől a 
kiadóhivatalba adandók. ; n 

Mobtenegrót tegnap a nemzetgyű • 
lés diszülésén királysággá proklamál-
ták. Királlyá lett Nikita. 

Félszázad előtt töntént, hogy előd-
jét a fejedelemségben Danilot meggyil-
kolta Kudics Tódor 1860 május 13-án. 
Kudics Tódor bele volt keverve egy 
összeesküvésbe, melyet a fejedelem 
élete ellen szőttek. A menekült össze-
esküvők családtagjaival kegyetlenül bánt 
el Daniló fejedelem. Igv példáúi Ka-
dics nővérét, Paulovicsnét kényszeri-
tétte, hogy még férje életében — aki 
szintén menekült összeesküvő volt 
máshoz menjen férjhez. Kudics vagyo-
nát is elkobozták. Az elkeseredett Ku-
dics a kotori kikötőben a csónakba 
szálló Daniló fejedelmet lelőtte. 

Daniló fejedelem gyermektelenül 
halt meg. Uralkodásának utolsó évé-
ben iMirkó nevő fivérének fiát, Petro-
vics Nikitát gyermekéül fogadta. 

Nikita 2860 augusztus 14-én fog-
lalta el nagybátyja jejedelml trónját. 

Nikita 1861 október 7-én Njc os-
ban mint Petrovics-Njegos Mirkónak 
és Mantinovics-Sztanának fia született. 

Nikita mindjárt uralkodása kez-
detén véres háborúba keveredett a 
törökkel, 1861-ben és 1862-ben folyt 
a háboró. Amikor a törökök Cettinjét 
bevették, kénytelen volt ugvan lealázó 
békét kötni, de a nagyhatalmak közbe-
lépése a feltetelek<U megvultoztatta s 
s Montenegró csaknem teljes függet-
lenségre jutott. 

Szorosan csatlakozott Oroszországhoz 
s a Balkánon az orosz politika ténye-
zőjévé lett. 1869-ben meglátogatta a j 
cáé Pétervárott s kitüntető fogadtatás , 
közben diszkardot kapott. 

1876 julius 1-én másodszor üzent 
háborút a töröknek, Vucsidolnál fényes 
győzelmet vívott ki. mire nov. 2. 1877 
április 13-ig tartó fegyverszünetet kötött. 
Az erre következő hadjáratban a mon-
tenngróiak ismét egy győzelmet a 
másik után vivták ki, elfoglalták Anti- : 
váriát, Dulcignót és előrenyomultak i 
egész Scuttariig. Az 1878 "jan. 31. j 
békekötés véget vetett a háborúnak, : 
melyben a montenegrói fejedele n 12 
nagy csataban, 10 nagpobb és 50 j 
kissebb ütközetben győzelmet aratott. 
A san-stefanói szerződés által Monte-
negró 10.000 négyszögkilóméter terü-
letet 200.000 lakossal nyert, melyet 
azonban kz albánok ellenszegülése 
folytán csak 1880-ban tudott végkép 
elfoglalni. 

1890-ben nagy éhség dühöngött 
Montenegróban, melyet különösen j 
Oroszország iparkodott csillapitani, mely , 
Miklós fejedelem palotáját is ebben az i 
évben nagvobbitotta. Halálából ez utób- ! 
bi elrendelte, hogy ezentúl az orosz 
nyelv minden montenegrói iskolában ; 

taníttassák. 1894-ben megujult az al- | 
bán határviszály. 

Az Oroszországgá! való barátsá-
gos viszony II. Miklós cár alatt is 
fenmaradt, aki 1895. (augusztus) 30 
ezer puskát, több ágyút és egy hadi-
hajót ajándékozott Montengrónak. 

Szentes kultur ügyei. 
Ankét a főispánnál. -

Dr. Cicatricis Lajos főispán el-
nöklésével vasárnaz délelőtt 10 órakor 
ankét volt a főispáni elfogadóteremgen. 
Szentes vároe kulturális intézményei-
nek dolgáról. Az ankéten többek kö-
zött dr. Nagy Sándor alispán, dr. Má-
t é f f y Ferenc polgármester, Bugyi An-
tal főjegyző, Paf>p László főszámvevő, 
Regdon Gejza, Káló Gyula, Soós Bá-
lint, Petrovich Soma, Varga József, 
Teési Fekete János vettek részt. A tár-
gyalások anyagát a polgári leányiskola 
államosítása és a főgimnázium kibőví-
tése szolgáltatta, amely jelenleg a fő-
ispánnak van kiadva véleményzzés 
végett. 

Az ankéten résztvevők beható 
megbeszélés tárgyává tevén az egész 
kérdést, annak érdemi elintézésére vo-
natkozólag a követhezőkben állapoatak 
meg, mindenben hozzájárulván a főis-
pán előterjesztéseihez. 

A je'enlegi főgimnáziumi épüle-
tet a mellette levő és a kibővítés cél-
jaira megvett két üres telket engedje 
ét az állam az államosítandó polgári 
leányiskola céljaira, amelv rövid időn 
belül hat osztályúvá lenne fejlesztendő 
lehetőleg női ipariskolával kopcsolatba 
hozva. A polgári leányiskola államosí-
tása esetén fizetne a város az állam-
nak 3000 koronát s minthogy ma a 
városnak a polgári leányiskola körül-
belül 13 14.000 koronájába kerül, 
ilyen formán évi 10.000 korona teher-
től szabadulna meg a város. 

A gimnáziumi épületnek a polgári 
leányiskola céljairt való átengedése ese-
tény egészen uj. teljesen modert be-
rendezésű gimnázium épület emelendő, 
amelynek helyéül az Erzsébet liget 
volna kijelölendő. Az uj épületet a 
város emelné. Az épitkezés költségei 
költségei részben fédezetet találnak az 
állam által a városnak adandó, az ál-
lami költségvetésben a gimnázium ki-
bővítésére fölvett 200.000 koronában 
s ay ezentúl fölveendő kölcsön amu-
nitását pedig fedezné az eddig gimná-
ziumi kozzájárulás címén fizetett 
16.000 korona, melyről az állam le-
mondana. 

Mindezeken túl természetesen föl 
szabadulna és a város szabad rendel-
kezésére menne vissza a polgári leány-
iskola jelenlegi épülete és telke. 

A nagyfontosságú kérdéssel annak 
idején részletesen is foglalkozik lapunk. 

Gyógyszertár bérlő vátoxás 
A Farkas-féle luther-téri gyógyszertár 
bérlőt cserélt amennyiben Sámuel Béla 
bérletét Kriegner Kálmán gyógyszerész 
veszi át. 
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Orvtámadás a 
korcsmában. 
A vérengző suhanc. 

Kerekegyházi tudósítónk ma ilyen 
esetről számol be. Horváth István ke-
rekegyházi korcsmájában együtt mula-
tozott Cserna Mihály kerekegyházi la-
kos és Langmayer József 24 éves 
földműves. Éjfél felé járt már az idő, 
midőn Langmayer távozni akart. Amint 
az utcára lépett, az óvatosan utána 
suhanó Cserna Mihály a korcsmaajtó 
előtt kését markolatig jobb lapockájába 
döfte Langmayer összeesett s elájult 
a vérveszteségtől. Állapota nagyon 
súlyos. 

A gyilkosság hírére a helyszínen 
megjelent csendőrök Cserna Mihályt 
letartóztatták, aki az ilyen eseteknél 
már megszokott meetegetődzéssel élt: 
„Ittas voltlm. Langmayer a korcsmá-
ból ki akart rángatni és ezen dühö-
södtem fel annyira, hogy zsebkésemmel 
hátbaszúrtam". 

Ennyi az egész. Cserna minden 
mentöége az ittasság. Sajnos, hogy az 
ilyen esetek még ma is igen gyakoriak. 

A csendőrség egyébként a zseb-
kést gyveánt lefoglalta, Cserna pedig 
az ügyészség fogházában várja méltó 
büntetését. 
W W W V V W W W S ^ / V S A A ^ V W W W V V W 

A berki megálló. A már aradi üzlet 
vezetősége arról ertesiti a várost, hogy a 
kereskedelmi miniszter a vásárhelyi utca vé-
génél levő vasúti őrháznál a megálló helyet 
engedélyezte s most felhivfa a várost, hogy 
a megálló hely elkeresztelése iránt intézkedjék. 

— öngyilkossági kisérlet. Molnár F. 
Petemé a Szőke-féle téglatelepen öngyilkos-
sági szándékkal gyufaoidatot ivott. H gyor-
san érkezett segély megmentette az életnek. 
Állapota nem veszedelmes 

Szerencsétlenség. Csbpó István alsó-
réti újtelepi lakos Antal nevű 5 éves fiacs-
kája tegnap reggel egy kubik gödörbe esett 
és belefúlt. 

— Kolera és pestis. A korela eddig 
csak Oroszországban grasszált és csak egy 
oldal felől fenyegetett bennünket. Most azon-
ban hirtelen, meglepetésszerűen Olaszország-
ban is felütötte a fejét, még pedig valószi- j 
nűleg az olnsz hstóságok vétkes mulasztása | 
folytán oiyan nagy területen, hogy immár 
lehgtetlen elfojtani. Bari városa és az egesz j 
tartomány meg van fertőzve. Tekintve azt, | 
hogy Bari és Fiume közt nagyon élénk a i 
hajóközlekedés, hatványozott mértékben va-
gyunk kitéve a járvány behurcolásának, mi-
órt is sürgős intézkedésre van szükség, a 
veszedelemmel szemben. Oroszországban a 
pestis is terjed és bár eddig csak Odessza 
területén mutatkozott, ismerve az orosznép 
elmaradottságát és az orvosok iránti gyűlö-
letét, bizonyos, hogy utat vag magának az 
ország belsejébe. Mindenesetre elvárjuk a kor-
mánytól, hogv tegyen meg minden óvó-
ntézkedés? 

Kettős halál a cséplőgépnél. 
Temesvárról írják hogy Stenger Ármin 
fibisi birtokán hétfőn délután nagy 
szerencsétlenség történt a cséplénél. 
Több munkás dolgozott a cséplőgép 
továbbszállításán, amikor hirtelen velőt-
rázó sikoltás hallatszott. Burn Lajost 
és ifjú Pális Miklóst a gép elütötte és 
agyonnyomta őket úgy, hogy csak a 
roncsaikat húzhatták elő a kerekek 
alól ! 

— Félárú iskolakönyvek szépen kija-
vítva újonnan kötve Untermüller Ernő könyv-
kereskedésében kaphatók. Ne éendeljen anti-
quáriustól semmit, mivel a fenti cégnél kiadás 
és ár tekintetében is megfelelő könyvet kap-
hat. Uajzftizet és Írószerei veésenyen felül 
állanak, minőség és ár tekintetében. Unter- i 
müller könzvkereskedése a régi helyén a 
Petőfi szállodában van. Sessék a cégre ügyelni, 
mivel ugyanezen épületben más papirosbolt 
is van. 

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 leszállitott 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 vásznak minden színben. Schif- I 
fonok, ágy és asztal teritők damaszt árúk, 
szőnyegek és függönyök nagy választékban, 
állandó nagy raktár paplanokban. 

Tankönyvuzsora. A furfangos buda-
pesti ócska tankönyv-kereskedők egy idő óta 
előszeretettel igyekeznek a vidéki közönséget 
behálózni és megkárosítani. Minden tanuló 
részére tankönyvjegyzéket küldenek, melyek-
ben az előirt tankönyvek helyett tetszéssze-
rinti könyveket vesznek fel és árát a rendes 
boltiárnál alacsonyabbra tüntetik fel. Persze 
sokan lépre mennek és kapnak azután elé-
vült, használhatatlan ócska tankönyveket, I 
melyeket azonnal eldobhatnak és ismét meg- , 
vehetik az előirt helyes tankönyveket. — 
Óva intjük a szüléket, hogy ne üljenek fel , 
a pesti antiquárisok ravasz fogásának. 700 | 
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Felhívás. 
A Szentesi Önkéntes Tűzoltó-

Egylet fotbal osztályának folyó hó | 
28-ík napján délelőtt 10 órakor a ref. 
kör. nagytermében tartandó alakuló i 
gyűlésre az érdeklődőket tisztelettel ! 
meghívja 

a Sz. Ö, T. E. parancsnoksága. 

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

megnyitotta . 

380 sz 1910 végrh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 évi 

LX tc. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a szentesi kir. jbiróságnak 1909 
évi V. 891 számú végzése következtében Dr 
Fenyvesi Adolf ügyvéd által képviselt Aufrecht 
és Goldsmidt bpesti cég javára 892 K 20 f. 
s jár. erejéig 1910 évi julius hó 8-án foga-
natosított kielégítési végrehajás utján lefoglalt 
és 1100 koronára becsült következő ingó-
ságok u. m. hordók, vertkeim szekrény és 
lérben bíróilag már megállapított összegek 
leendő megtartására 1910 évi augusztus hó 
más ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Melv árvérésnek a szentesi kir. járás-
bíróság 1(.X)9 évi V. 891—4 számú végzése 
folytán 292 K 20 fill. tőkekövetelés, ennek 
1908. évi junius hó 1. napjától járó 5°/®-os 
kamatai, Wo váltódij és eddig összesen 68 
koroa 01 fillérben bíróilag már megállapított 
költségek erejéig Mindszenten, Palavicini-tér 
126 szám. alatt leendő megtartására 1910 
évi augusztus hó 26-ik napjának d. u. 4 órája 
határidőül kitűzetik és ahhoz a venni szán-
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107 és 108 §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek 
szüóség esetén a becsáron alul is el fognak 
adatni. 

Amennyiben az elárvezendő ingóságo-
aat mások is le és felülfoglaltatták és azokra 
eielégitési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881 évi XL. t. c. 120 értelmében 
ezek javára is elrendeltetik. 

Kelt Szentesen, 1910, aug. 12-én. 

Végh 
*. jbir. vegrh. 

Hirdetmény. 
A folyó 1910 évi ujonc-áljitásra 

az 1889, 1888, 1887 évben született 
habkötelesek vannak fel híva. 

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 ezer három korosztályhoz 
tartozó hadköteleseket, hogy a fenti 
napokon reggel 8 órakora vármegye-
házbae levő katonaügy vezetőség hiva-
talos helyiségében 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 jelennének, a leg-
szigorúban fognak büntettetni. 

Szentesen. 1910 augusztus 10-én. 

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 6.20—6.30 frt 
Repce 9.50 10—frt. 
Sertés kilója 60—62 kr. 
Szalonna kilója 95—100 kr. 

Bugyi Antal 
főjegyző. 

Hirdetéseketfel 
Vesz a kiadóhivatal 
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• Előfizetőinknek 
* apró hirdetésekért, előuőri 

közlésért OOf i l l t , minden 
* további közlésért csakJJO 
+ fillért számítunk. APKtO H1RDETESEK. 

Előfizetőinknek 
apró hirdetésekért, előszörí 
közlésért O O f i l l t , minden 
további közlésért c s a k H O 

fillért számítunk. y 
Kása Sándor 

ajánlja mész, cement, tűzifa és só raktárát különö-
sen építkezők és kőmivesek figyelmébe. Miaden nagyobb 

vételt házhoz szállít. 580 

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 Tüx 

biztositások legolcsóbban felvétetnek, 482 

özv. Huszár S. Imrénének 
belső ecseri 62 hold földje elköltözös 
miatt azonnal haszonbérbe kiadó érte-
kezni lehet II. kerület szécsényi-utca 
10 szám. Ugyanott egy hazai here széna 

azonal eladó. 

Sinóros Sz. Esztike 
harisnyakötő ellenféle harisnyakütéseket, javításokat, fe-
jelésöket a legjutányosabb áron, I ker, Törs Kálmán-a 
1 sz, Purjesz János ügyvéd háza mellett, Egy ügyes tu-

nuló leány felvétetik, 

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

riss-ház.) Ugyanott egy jó fiú tanulóul felvétetik 

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

a fenti szám alatt. 685 

Kállai Józsefnek 
Felső cstírhejárási földje haszonbérbe 
kiadó. Értekezni lehet a kiadóhivatalban. 

Székely Imrének 
Vekerlaposon nagy pati-út melletti 6 
hold földié részben here részben gyü-
mölcs fás egészben vagy fele részben 
eladó. Értekezni lehet Széchenyi utca 
72i 25 sz. alatt. 

özv. Kókai Józsefné 
Alsóréti 48 szám alatti 60 hold földje 
árendába kiadó, esetleg feliből is kiadó. 

Értekezni a helyszínen. 723 

Eladó földek 
Szatmár megyében, Daróc község 
határában 370 hold kitünö szán-
tóföld 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: 

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

UJ PÁLINKA FÖZDE megérkeztek 
T i s z t e l e t t e l é r t e s í t e m a n . é . k ö z ö n s é - i _ . . 

Poroszkőszén 

Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé-
get, hogy Szentesen, II. ker. Kunszent-
mártoni utpa 1 házszám alatt kísüs-
tös pálinkafőzőét 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. 

A Dr. G. SCHM1DT főtörzs és tisztiorvos-féle 

!! FÜLOLAJ 1! 

Vecseri Sándor szabó mester, szabó ipari 
szak tanítónak az őszi és téli szövet mintái, 
a hol a leggondosabb szakszerű alakítás-
ban bármilyen ruha szükséglet, a bizalom-
nak megfelelő kielégítést nyer. SZENTES 
I-ső kernlet Bocskal-útca 13. szám alatt. 

jutányosán beszerezhető 

Molnár Gézánál 
kíspiactéri üzletében. 

JA „ " , még Idült esetekben ls. Eggyedül kanható 
Ugyanott jo eros uj gabonas taur- G R Ó S Z N A G T FERENC GYÓGYSZERÉSZ 

gyorsan és alaposan gyógyít időszakos sü-
ketséget, fülfájást, fülzúgást és nagyothallást 

pelinjés lenzsákok kaphatók. 6(J9 \ Debrecen, Kossutü-utca 8 szám. 

H u s z á r A 

lakás, bútorozott szoba, üzlethelyi-
ség, fővárosi és vidéki ingatlan 
vétel-eladási és hirdetési irodája 

B U D A P E S T , 
Z r i n y i - u . 1. G r e i s c h a m p a l o t a . 

T e l e l ő n H l - O H . 

Külön osztály ingatlan birtok, fő-
városi házak vételére, eladására, 
cserére. - Ezenkívül mindennemű 
ügyben 5 kor. előleges beküldése 
ellenében útbaigazítást, felvilágosi-
tr "?t ad. E célra külön informatios 

osztálya van. 
I^eifme^bl'/.hatóhb vállalat. 

KlHŐrau^íi ajánlatok. 
Válattxbélyeir. 

¿ S -o •cö .. « o ^ 

Hirdetéseket legolcsóbb áron vesz 
fel a Szentesi Lap kiadóhivatala. 
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nn KÁLMÁN NYOMDA És KADÓVÁLLALAT SZENTES 
I. KER. BÁRÓ HARUCKER-UTCA 8 SZ., STARK NÁNDOR-FÉLE HÁZ 

TELEFON 20 SZÁM 

Könyvek 
Árjegyzékek 
Hírlapok 
Meghívók 
Cégkártyák 

Gvászjelentések 
Levelezőlapok 
Költségvetések 
Vonalozott 

nyomtatványok 

Levélpapírok 
Névjegyek 
Étlapok 
Számlák 
Borítékok 

egyáltalán mindenféle könyvnyomdai munkák a legolcsób árszámitás 
mellett a leggyorsabban készíttetnek. 

VILLANYERŐRE 
BERENDEZETT 
KÖNYVNYOMDA 

TISZTA ÉS PONTOS 

KIÁLLÍTÁS 

A SZENTESI LAP 
POLITIKAI NAPILAP 

KIADÓHIVATALA 
Kálmán nyomda Ssentes 




