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Diplomás sors, 
Mindenki, nagyon jól tudja, hogy-

ha bárhol megüresedik olyan állás, 
amelynek betöltésénél nemcsak a hiva-
talban levőknek közvetlen vagy auto-
matikus előléptetése várható, hanem 
idegen elemeknek is kilátásuk van 
állasra, egész légió pályázó jelentkezik. 
Nem egy, sokkal magasabb kvalifiká-
cióval, mint a menyit a törvény köte-
lezőleg előir. 

Postánál, vasútnál, ha egy-egv 
tiszti tanfolyamot nyitottak, legalább 
tízszer annyi kért felvételt, mint a 
mennyi hely betöltésre került, sőt leg-
utóbb, mikor a postánál postagyakor-
noki állás rendszeresítésével tettek kí-
sérletet, a nagyváradi postaigazgatóság 
területén a 8 gyakornoki állásra 243 
pályázó jelentkezett. 

Még rosszabbak ám a viszonyok 
a tanítói pályán. 

A statisztikai évkönyvek tanú-
rága szerini évente 2700 oklevelet 
adnak ki a magyarországi tanitóképez-
dék Ezzel szemben az ország befogadó 
képessége évente maximum 1900 -2000, 
ugy, hugy évente legkevesebb négy-
százzal szaporodik azoknak a száma, 
a kik oklevelük dacára nem tudnak 
tanítói álláshoz jutni. Bizony ezek között 
a nők vannak nagyobb számban. 

Közel háromezer okleveles tanítónő 
van ma is állás nélkül. Örömmel kell 
tehát üdvözölni azt az intézkedést, amely 
a magánvizsgák letevését megszorította. 
Eddig ugyanis egy év alatt két, sőt 
három osztályról is lehetett magánvizs-
gát te.ini, ujabb rendelkezés szerint 
ezentúl évenkint csak egy osztályról 
lehet vizsgát tenni. Igaz, hogy ezzel 
azon a szerencsétlen sorsú háromezer 
állásnélküli tanítónőn még nincs segitve, 
de legalább némileg csökkentve lesz a 
konkurencia. 

Az orvosok helyzetén most vala-
mit segített a körorvosok állami rende-
zése ; a mérnökök elhelyezkedési viszo-
nyai is kedvezőbben alakulnak az állan-
dóan szaporodó parvállalatoknál, de 
bizony itt is oly nagy a tulprodukció, 
hogy például a bud?i pesti villamos tár-
sasagoknál igen csekély napidíj mellett 

keresnek felvételt igen sokan, kik a 
jobb jövő reményében nem is szak-, 
de közönséges irodai munkát végeznek. 

Az ügyvédi pályán valósággal be-
teges jelenség a túltengés, sőt határo-
zottan az ügyvédek ijesztő elszaporo-
dásának tudható be az ügyvédi kar 
tekintélyének az utolsó időkben kétség-
kívül állandóan észlelhető csökkenése. 
Ennek a megakadályozását célozza az 
igazságügy miniszter legutóbb kiadott 
rendelete az ügyvédi oklevél elnyeré-
sének megnehezítése tárgyában. Menteni 
nem lehet, de megérteni igen, hogy 
egyesek a megélhetésért való nagy küz-
delemben és tolakodásban akaratlanul 
is letaszittatnak az egyenes útról. 

Milyen kellemetlen az, ha valaki 
színházba megváltja jegyét és mikor 
belép, látja, hogy már az összes he-
lyek el vannak foglalva. Ágaskodik, 
lökdösődik, hogy magának helyet szo-
rítson. Nem is veszik tőle ugyan zokon, 
ha előbbre akar jutni. Mennyivel inkább 
természetesnek kell találnunk ezt a tüle-
kedést akkor, midőn valaki tizenhat 
esztendős küzdelmes tanulás árán szer-
zett diplomájával váltja meg beléoő 
jegyét az élet nagy színházába és sok-
sok ambícióval belépve, azt kell látnia, 
hogy előtte és előtte már minden hely 
el van foglalva. 

A diplomás nyomorúság és az 
okleveles proletárok szomorú sorsa már 
ma is kétségbeejtő és hogy a jövőben 
csökkene, arra kevés a kilátás. Dacára 
a keserű tapasztalatoknak, a hivatalnoki 
és diplomás pályára ma is seregestül 
tódul a fiatalság. 

Egyetemi hallgató 1906-ban 12,431 
volt beiratkozva, míg a három felső 
ipariskolában és kereskedelmi akadémi-
ában 298 volt a hallgatók száma. Gim-
náziumi és reáliskolai érettségit tett 
1906-ban 4383 ifju. Ezek közül felsőbb 
ipariskolába vagyis ipari pályára csak 
38 lépett. Halott azok, akik a felső 
ipariskolát végzik rögtön igen jó kon-
díciót kapnak nemcsak Magyarorszá-
gon, de külföldön is. 

Tagadhatatlan, hogy a felső ipar-
iskolai hallgatók csekély számának I 

nemcsak az az oka, hogy a magyár 
fiatalságban nincs kellő érzék az ipa-
rospálya iránt, hanem főképp szakis-
koláink csekély száma. Ipari és keres-
kedelmi iskolákra évente midössze há-
rom és fél millió koronát fordit a 
magyar állam, holott Ausztriában erre 
a célra az 1909. évi költségvetésben 
15 millió van fölvéve, pedig a Lajtán 
tul az állam által fenntartottakon kívül 
még igen sok a magánosok, testűle-
tek által fenntartott ipari és kereske-
delmi szakiskola is. 

Ha tehát a diplomás proletárok 
számát csökkenteni kívánja az áliam, 
legelső teendő az ipariskolák számá-
nak intenzív szaporitása már csak azért 
is, mert hiába igtatjuk törvénybe az 
önálló vámterületet körülövező sorom-
pókat, ezzel még nem teremtjük meg 
a virágzó magyar ipart, ennek sokkal 
fontosabb, elengedhetetlen előfeltétele, 
hogy megsokasodott ipariskoláink mi-
nél több, minél képzettebb iparost állít-
sanak ki a versenytérre. 

Kétségtelen, hogy a diplomás por-
letárság elszaporodása szociális jelen-
ség, azt kormányzati tényekkel máról-
holnapra megszüntetni nem lehet, de 
ez azért nem zárja ki azt, hogy a kor-
mányok ne keressék a módot ennek a 
nagy társadalmi betegségnek végleges 
orvoslására. Egyik hatékony eszköz 
lehet a kvalifikácionális törvény meg-
változtatása. A mi képesítési törvényünk 
immár 25 éves. Szép idő ez a negyed-
század, csakhogy az ilyen törvény ér-
tékét nem a jubiláris évszám emeli, 
hanem inkább az, ha a törvényt a való, 
a fejlődő élettel harmóniába hozzák. 
Más országokban tiz évről tíz évre 
reperálják a képesítési törvényt. Ez mi-
nálunk is beválna, hiszen a gyakorlati 
élet úgyis már sok helyen rést tört a 
kvalifikácionális törvényen. Nem lefelé. 
Fölfelé. Sok állásra állandóan maga-
sabb képesítésű pályázók jelentkeznek, 
mint amit a törvény előir és pedig 
olyan nagy számban, hogy ujabban 
már a pályázati feltételek közlésekor 
magasabb kvalifikációt követelnek, mint 
amit a törvény előír. 
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Meglehet, hogy az 1833. évi 1 . t -
cikk megváltoztatása nem lesz általá-
nos panasza a diplomás nyomorúság 
megszüntetésére, mindenesetre azonban 
valamit cselekedni kell ennek a nagy 
kérdésnek megoldására a társadalomnak 
is kormánynak is egyaránt. Minél előbb, 
annál jobb. 

TERJED 

V é d e k e z n e k m i n d e n f e l é 

Európa minden részéről érkeznek 
tudósitások arról, hogy itt is, ott is 
felütötte fejét a fenyegető kolerave-
szedelem. Olaszországban olyan nagy-
arányú a vész, hogy Svájc már el-
zárta határát Olaszország felől. Nálunk 
is erélyes óvintézkedések történnek, a 
melyek remélhetővé teszik, hogy az 
állam közegészségügyi berendezésének 
sikerülni fog a fenyegető rém útját 
állani. 

Országos körrendelet. 
Azokról az intézkedésekről, ame-

lyeket a kormány a behurcolható kolera-
veszedelemmel szemben tett. Bölcs 
Gyula miniszteri tanácsos a belügy-
minisztérium közegészségügyi osztá-
lyának vezetője igy nyilatkozott: 

— Körrendeletben hivtunk fel 
minden megyei és városi hatóság 
első tisztviselőjét, +iogy a kolera-
veszedelemmel szemben szükséges 
intézkedéseket tegyek meg. A párisi 
konvenció értelmében minden szer-
ződéses állam tartozik a többit ér-
tesíteni, mihelyt a maga területén 
valami járványos betegség lép fel. A 
mint a külügyminiszter notifikálta a 
a qurrináli nagykövetség jelentését, 
mely szerint Olaszországban kolera-
veszedelem lépett fel, a jelentést a 
belügyminiszteriu .. rögtön meg-
küldte az összes törvényhatóságok-
nak. Gyanítják, hogy a veszedelmet 
cigányok hurcolták Olaszországból. 
Mái Juniusban, mikor az Olaszor-
szági koleraveszedelemről volt szó, 
ment egy rendelet a hatóságokhoz, 
hogy tegyék meg a szükséges óvin-
tézkedéseket, most ennek kapcsán 
újólag felhívtuk a hatóságokat, hogy 
az olaszországi veszedelemmel szent-
ben is védekezzenek. Hogy mi a 
teendő az ilyen veszedelemmel szem-
ben, azt egész sereg régi körrende-
let már megszabta és a mostani 
utasítás csak arról szól, hogv a régi 
utasításokat pontosan tartsak be. 
Egyébként ma délig erről, hogy 
Magyarországon kolera fellépett volna, 
jelentés nem érkezett. 

A kibocsátott belügyminiszteri ren-
delet alapján városunk polgármestere 
a következő fölhívást intézte Zilahy 
Kálmán rendőrfőkapitányhoz: 

Felhívom a rendőrfőkapitány 
urat, hogy a v. tiszti főorvossal 
egyetemben legalább hetenként egy-
szer helyszíni szemléket tartson, mi-

kor is különösen a köztisztaságra 
legyenek nagy figyelemmel. Különö-
sen vizsgálják az utcák, terek, leve-
zető árkok tisztaságát a piacon áru-
ba kerülő gyümölcs jóságát, korcs-
mák, vendéglők, kávéházak, szállo-
dákban a tisztaságon kivül a nyúj-
tott élvezeti- és élelmi cikkek jósá-
gát. Nyilvános helyen levő arnyék-
székek fertőtlenítését rendeljék el. 
Különös gonddal legyenek a vágó-
híd tisztaságára. Ne tűrjék el, hogy 
az udvarokon a dudva a kúthoz 
közel helyeztessék, vagy hogy an-
nak haladéktalanul való eltávolitását 
rendeljék el. A legelső gyanús esetnél 
azonnal tegyenek hozzám jelentést. 

A netán fertőzött vidékről ér-
kező bejelentett gyanús, vagy nem 
gyanús egyéneket a főorvos 5 na-
pon át szigorú felügyelet alatt tartsa. 

Eh. Máté ffy 
polgármester. , 
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Hirek. 
— A városi közgyűlés. Szentes 

város képviselő testülete hétfőn, e hó 
29-én, délelőtt 9 órakor a vármegyeház : 
nagytermében rendkívüli közgyűlést tart. j 
A közgyűlésnek egyetlen tárgya van: 
a polgári leányiskola államosítására és | 
a főgyimnázium elhelyezésére vonat- I 
kozó tanácsi elterjesztés. 

Gyógyszertár bérlet. Téves 
információ folytán közölve lett, hogy 
a Farkas Eugénia-féle gyógyszertár ; 
bérletét Krigner Kálmán gyógyszerész 
vette át — mint értesülünk, e hir tel- ; 
jesen alaptalan, amennyiben a gyógy- 1 

szertár bérlője tovább is Sámuel Béla 
az eddigi bérlő, aki a hamis hir szer- , 
zője ellen a birói eljárást megindította, j 

Felhívás. A Battyhányi utcában fu- j 
randó artézi kút és vizvezet^ érdekelt tagjait 
felhivjuk, hogv az előleges költségre megál- | 
lapított 5 kort. legkésőbb folyó hó 28-án ; 
d. u. 5 óráig Korsós Tóth Sándor Kisgörgős 
utcai házánál lel. :tni el ne mulasszák, mert 
ki ezt le nem fizeti ugy tekintik, mintha ki- | 
lépett volna s joga át száll az ujabb jelent- j 
kezőkre. 

— Cifra százkoronások. Az osztrák 
magyar bank műhelyéből kiröpültek az uj 
pénzek, a százkoronás bankók. Benfentes 
emberek már szereztek belőle s dicsekedve 
mutogatják. Női mellkép diszeleg az uj ban-
kón, cifra keretével több mint a felét fog-
lalja el. A másik felén van a felírás, a ki-
eocsátók neve s a szokásos figyelmeztetés, 
hogy ne tessék hamisítani, mert esetleg fegy-
ház lesz a vége. Aki a dekorációban mű-
vészi szépségeket keres, kissé csalódni fog. 
Nem valami ötletes biz ez, de még csak 
nem is komoly, vagy diszkrét, amint ilyen-
fajta papiroshoz illenék. Az alapja olyanfor-

| mán van komplikált cikornyákkal telehintve, 
mint a husz koronás pénzé, de természete-

j sen nem a húszas, hanem a százas szám 
ismétlődik meg benne. 

Sebesy Ferencné könyv és papir 
kereskedő mai lapban közzétett hirdetétésere 
felhivjuk a n. é. közönség szives figyelmét. 

— Furcsa északsarki expedlc'ó. Bíz. 
tos halálba megy arktikus expedíciója, a 
rr.ely elérte a Spitzbergákat. Soha ennél 
könnyelműbb és vakmerőbb északsarki ex-
pedíció nem volt. Nem visz magával többet 
egyetlenegy szánkónál mindössze két kutyája 
van, sátrakkal nem szerelte fel magát s igy 
akar kitelelni az örökjég vidékén. Eleséggel 
sem látta el magát. A terv ugyanis az, hogy 
mentől kevesebb a podgyász, annál gyor-
sabban lehet előre jutni és Filchner főhad-
nagy, a ki nem tapasztalt sarkutazó, abban 
reménykedik, hogy az arktikus vidéken va-
dászattal könnyen táplalkozhatik az expedí-
ció. Csolnakot sem visz magával a könnyel-
mű társaság. Egészen a véletlenre bizza 
magát. 

— Nagy György dr. hódmezővásár-
helyi Ügyvéd. A szegedi ügyvédi kamaránál 
tegnap érdekes bejelentés történt. Nagy A 
György dr. volt országgyűlési képviselő be-* 
jelntette, hogy Vásárhelyre helyezi át ügy-
védi irodáját és ott fog gyakorlatot folytatni. 

— öngyilkosság. Jancsek Mihály 85 
éves ember fiának a bérelt földjén, Nagyki-
rályságon fölakasztotta magát. Tettének oka 
ismeretlen. A rendőrség a nyomozást meg-
inditotta. 

— A flu nem fizet az apjáért Ez 
ideig csak az apák nyilatkozatait olvastuk a 
nyilttérben, a kik tékozló fiaik hitelképessé-
gét rontották, most egy fiu ad közre egy 
kommünikét a Zala cimü lapban az - - apja 
ellen. 

Értesítés. 
Ezennel értesítem Nagykanizsa város 

t. közönségét, hogy atyámtól Rathmann Meny-
hérttől a kéményseprő ipar tovább folytatá-
sát átvettem és kérem a t. háztulajdonoso-
kat, hogy a kémények sepréséért járó dija-
kat, kizárólag a Rathmann I,ajos aláírással 
ellátott számlák ellenében fizessék. — Egy-
ben kijelentem, hogy atyámért és annak 
adósságaiért a mai naptól felelősséget nem 
vállalok. 

Tisztelettel 
Rathmann IMJOS, 

Nagykanizsa, Teleky-út K8. sz. 
— Félárú iskolakönyvek szépen kija-

vítva újonnan kötve Untermüller Ernő könyv-
kereskedésében kaphatók. Ne rendeljen anti-
quáriustól semmit, mivel a fenti cégnél kiadás 
és ár tekintetében is megfelelő könyvet kap-
hat. Rajzfüzet és írószerrel versenyen felül 
állanak, minőség és ár tekintetében. llnter-
müller könyvkereskedése a régi helyén a 
Petőti szállodában van. Tessék 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, Schvvarcz Antal divatáruháza Szen-
tes, Kossuth-utca a lutheránus templommal 
szemben hol a nyári saison előre haladott-
sága miatt leszálíitott 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 terítők damaszt árúk, 
szőnyegek és függönyök nagy választékban, 
állandó nagy raktár paplanokban. 
S/VWVVA/VWWWWVVWWWWWWV^ 

NYILTTÉR 
h rovatban kozlöttekert nem vállal felelősseget a sierkaSxt'.V 

Gyermektelen vagyonos házaspár jómagavi-
selető kis fiút 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. 7 ,1 
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é r t e s í t é s e k 
• 

A helybeli állami főgímnásiumban a 
tanulók felvétele az 1910—11. iskolai évre 
f. év szemtember hó 1, 2. és 3-án d. e. 
8—12 óráig az igazgatói irodában történik. 

A felvétel feltételei a következők: 
a) Az I. osztályba csak 9 évet betöltött 

tanulók vétetnek fel: 12 évesnél idősebb 
fiú felvételéről a tanári testület határoz. 

b) Az I. osztályba beiratkozó tanuló 
tartozik szülői, vagy azok megbízottai kísére-
tében megjelenni s az elemi iskola IV. osz-

k tályának sikeres elvégzéséről szóló iakolai 

ktovábbá születési és ujraoltási bizonyítványát 
felmutatni. E bizonyítványok bármelyikének 
hiányában a felvetel csak ideiglenes. 

c) A felső osztályba való felvételhez 
megkívántatik, hogy az illető tanuló az előbbi 
osztályt sikerrel végezte, s azt bizonyitvány-
nyal igazolja. 

d) Minden ujonan belépő tanuló, ki az 
előbbi évet más intézetben végezte, tartozik 
az iskolai bizonyítványon kivűl a születési 
bizonyítványt és az előbbi iskolai évről 
szóló Értesítőt is felmutatni. 

A felvételkor fizetendő dijak : felvételi 
dij tiz korona, ifjúsági könyvtári dij, értesí-
tői dij, ének dij s tanulmányi kirándulási dij 
cimén I—1 korona, összesen 14 korona. 
A tanulmányi kirándulási dij fizetése alól az 
igazgató felmentheti a szegény tanulókat. 
— A tandíj 60 korona, mely negyedévi rész-
letekben is fizethető. 

Minthogy egy-egy osztályba az 1883. 
évi XXX. tc. értelmében rendszerint csak 60 
tanuló vehető fel s a helybeliek előnyben 
részesülnek, az igazgatóság figyelmezteti a 
helybeli szülőket, hogy az I. és II. osztályba 
beirandó fiaikat már szeptember első napján 
délelőtt hozzák el, mert a következő két 
napon a jelentkezés sorrendjében fognak fel-
vétetni, akár helybeliek, akár vidékiek. 

Az iskolai év ünnepies megnyitása 
szeptember 5-én hétfőn d. e. 9 órakor lesz, 
s ezen a szülőket is szivesen látja 

a gimnáziumi igazgatóság. 

Szentes város által lentartott alsófoku 
iparos tanonc-iskola tankötelesei az 1910— 
1911-ik tanévre f. évi szeptember. 1—10-ik 
napjain kötelesek beiratkozni, mindenkor d. u. 
5-7-ig az igazgató I. ker. Tóth József utcai 
29 sz. házánál. 

A tanév ünnepélyes megnyitása f. évi 
szeptember 11-én a tulakurcai közgyűlési te-
remben törtcnik. 

A rendes tanitás szept. 12-én kezdődik 
Felhívom azért az iparos, kereskedő és nyom-
dász urakat, hogy tanoncaikat a törvényes 
következmények terhe mellett a jelzett idő-
ben és helyen el ne mulasszák, mivel a mu-
ladékosok szept. 16-én az l-ső fokú iparha- j 
tósághoz lesznek bejelenlve. 

A ipariskola III-ik osztályát végzett nö- I 
vendékek csak rajzra kötelesek beiratkozni. I 

Szentes. 1910 aug. 2f>. 
Körtvclycssy Sándor 

ip. isk. igazgató. 
• 

Szentes város polg. leányiskolájában a 
beiratások az 1910—11. isk. évre szept.1 

I 2—3-án délelőtt 8 12 délután 

3—5-ig történnek a polg. 1. isk. igazgatói 
iskolájában. 

A polgári leányiskota I. osztályában 
szabályszerűen csak oly növendék léphet be, 
aki életének legalább 9-lk évét betöltötte és 
az elemi iskola IV. osztályáról szóló bizo-
nyítványa van. 

A polgári leányiskola II. illetve III. 
osztályába felvehető az oly növendék, ki az 
elemi iskola V. illetőleg VI. osztályát jó si-
kerrel elvégezte s aki a II. osztályba akar 
felvétetni, az a német nyelv, mértan és ter-
mészetrajznak az I. osztály számára előirt 
tananyagából. — aki a III. osztályba akar 
felvétetni az a német nyelv, mértan, föld-
rajznak a II. osztály számára előirt tananya-
gából a külömbözeti vizsgát, sikeresen le-
teszi. A külömbözeti vizsga dija tantárgyan-
ként 4—4 korona. 

Egyik polgári leányiskolából a másikba 
átlépni kivánó növendék bizonyítványa alap-
ján vehető fel. 

A rendes tanitás szeptember 5-én 
kezdődik. A javitó és pótvizsgák augusztás 
31-én délelőtt 8 órakor, a külömbözeti vizs-
gák szeptember 2-án délután fognak meg-
tartatni. A javitó és pótvizsgák díjmentesek. 

A felvételre jelentkezőknek szüleik, 
gyámjuk vagy azok megbízottainak kíséreté-
ben kell megjelenni és magukkal kell hozniok 
a születési bizonyítványt, ujraoltási bizonyít-
ványt és az előző évben nyert iskolai bizo-
nyítványt. 

Tandíj egész évre 20 kor. mely két 
részben fizetendő u. m . beiratáskor és feb-
ruár 1-én. Beiratási dij 1 kor, ifjúsági könyv-
tári illeték 1 kor. orsz. tanitói nyugdijíüapra 
30 f. fizetendő. E dijakat minden növendék 
befizeti. 

Az arra illetékesek tandijelengedésért 
folyamodhatnak. Első osztályos növendékek 
az első félévben rendszerint nem részesül-
nek tandijelengedésben. 

A tandíjmentességet kérő folyamodványa 
felszerelve iskolai — és szegénységi bizo-
nyítvánnyal — az iskolaszékhez címezve 
legkésőbb szept 15-ig nyújtandók be az 
igazgatónál; később beadott vagy hián>osan 
felszerelt folyamodványok nem vétetnek fi-
gyelembe. 

A francia nyelv — mint rendkívüli 
tárgy külön dijazás mellett taníttatik az arra 
vállalkozóknak. Félévi tandija 5 K. tandíj- | 
mentesek ennek felét fizetik. 

Magán vizsga dija az évi tandijon \ 
kivül helybelieknek 12 kor. — vidékieknek 
14 kor. 

Szentes, 1910. aug. 23. 
Pap Lajos né. 

polg. isk. igazgató. 

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

megnyitotta . 

Anyakönyvi kivonat. 
1910 aug. 13-tól aug. 20-ig. 

Születések: 
Pilcz János, Böszörményi Terézia, De-

meter Imre, Szénási János, óze János, Er-
délyi János, Grund Pál, Szamoskői Zsuzsánna, 
Harsányi Nagy Lajos, Fábián Mária, Martok 
Eszter, Varga István, Ladvánszky János, 
Lásik István, Jenei Etelka, Tóth Imre. 

Eljegyzések: 
Csebő Sándor, Szabó Anna, Müller 

Jakab Tóth Mária, Kertész Pál Morh Heléna, 
Tornai József Égető Lídia. 

Házasság. 
Kolompár Sándor Nótári Anna, Gábor 

István Bobánv Mária Erzsébet, Sipos Gábor 
Fábián Etelka, Juhász Ferencz Lengyel 
Erzsébet. 

Elhalálozások: 
Kovács Bálintné szül. Puskás Varga 

Juliánná 61 éves, Vecseri Eszter 45 éves, 
Dudás Juliánná 11 napos, Balogh Juliánná 
3 hónapos, Fényes István 26 éves, Paksi 
Ferencz 64 éves, Musa István (58 éves, Janó 
Jusztina 6 napos Váci István 68 éves. 

Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon 20 s í . 
Kiadótulajdonos : 

KÁLMÁN NYOMDA ÉS KIADÓVÁLLALAT 
WWSWVSVWWWSARF^A^^ /̂VVVWVW 

DJ PALlftKA FÖZDE 
Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé-
get, hogy Szentesen, n . ker. Kunszent-
mártoni nt?a 1 házszám alatt kisüs-
tös pálinkafőzőét nyitottam, ahol is 
u£>' 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 készitett pálinkákat, 
melyek kizárólag fenti házszám alatt levő 

HUNYADI VENDÉGLŐBEN 
kaphatók. 

A mélyen tisztelt közönség szíves párt-
fogását kérve vagyok 

Bús Miklós 
pálinkafőző. 

Eladó földek 
Szatmár megyében, Daróc község 
határában 370 hold kitünö S2 n 
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 

PA F I R IR08ZE R 
k e r e s k o d é s f e l o N z l a t á ^ 

A posta épiilc»t mellett lévő iijomin berendezett könyv-papir 
ifószer kereMkeriémcinet teljemen felosztatom én n rnktá-

i*on levő összes árúkat igen jutányos áron \ ágkiáríinitoin. 
Arj«»trjvz€»k az üzl<ktb<>a megtekinthető- Az üzleti herendezéH 
i s clmló. Tisztelettel S I ^ U IWI F K R K I N C kttnw és pap. keresk. 



4. oldal. 
SZENTESI LAP 143. szám. 

+ 
Előfizetőinknek 

apró hirdetésekért, előtxőri 
közlésért « O f i l l t , minden 
további közlésért c s a k t t O A P R Ó H 1 R D E T E S E K . 

apró hirdetésekért, előszöri m 
közlésért O O f i l l t , minden • 
további közUtirt c » a k « 0 • 

fillért számítunk. ^ 

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

vételt házhoz szállit. 

Olcsó pénz! 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 és fél százalékos kamatú 
kölcsönnel akarja kicserélni, forduljon bizalommal ifj, 
Fazekas Antalhoz I, ker, Tóth József-utca 4(5 szám Tüz 

biztositások legolcsóbban felvétetnek, 482 

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

nuló leány felvétetik, 

«zeg i Józsefnek 
az alsó-réten 32 hold földje tanyaépü-
letekkel kissebb-nagyobb részletekben 
eladó,esetleg több évre kiadó. Donáton 
két fertály földje több évre haszon bér-
be kiadó. 

Szabó Jánosnak 
alsóréten 3 kis hold szántó földje eladó. 
Értekezni lehet a tulajdonossal alsóré-

tén 3. szám alatt 733 
Rákóczy Ferenc utca 45 számú ház örök 
áron eladÉ. Alkut lehet kötni Horváth 
Gyula-utca 20 szám alatt a tulajdonos 

Kis Sándorral. 717 

Horváth Sándornak 
Kórógypar*on 140 hold földfe haszon-
bérbe kiadó. Értekezni iehet Deák Fe-

renc utca 47. szám alatt. 729 

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

a fenti szám alatt. fl«s 

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

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

riss-ház.) Ugyanott egy jó fiú tanulóul felvétetik 

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 
721 25 sz. alatt. 

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

alatt. 69i 

Horváth Sándornak 
Seketyésen 100 hold földje haszonbéibe 
kiadó. Értekezni lehet Deák Ferenc 

utca 47 szám alatt. 7&0 

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

Értekezni a helyszínen. 723 

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

azonal eladó. 719 

Özv. Sarki M. Lajosnénak 
70 hold berekháti földje haszonbérbe 
kiadó. 3 házi földje pedig Berekháton 
eladó. Értekezni lehet Szürszabo Imre 

utca 8. szám alatt. t>98 

Szegi Sándornak 
Magyar Teési malom melletti földje 
eladó, esetleg kiadó. Értekezni IeKt a 

helyszínen. 733 

Kuczik Péternek 
nagyhegyi szőlő 225 számú földje eladó. 

Értekezni a fenti szám alatt. 714 

Kiadó üzlethelyiségek. 
IV. Soós 6. sz. a. most ifj. Sipos István 
mészárs/éke lakással együtt, vagy 2 
szobás lakás külön is és azonkívül egy 
másik nyílt helyiség Szt. Mihály napra 
azomial kiadó, értekezni lehet Rejs Jó-
zseffel, ahol egy jó házból való fiú 

tanulóul felvétetik. 735 

Megérkeztek 
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 kerület Bocskal-útca 13. szám alatt. 

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

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

A tanonc lehet szedő 
vagy pedig gépmester. 

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

Poroszkőszén 
jutányosán beszerezhető 

Molnár Gézánál 
kispiactéri üzletében. 

Ugyanott jó erős uj gabonás taur-
pelin és lenzsákok kaphatók. 66o 

K i a d ó f ö l d . 
M U C S I I I J H O M 1 I O l i o l d a L E J O B H 

minŐMÓ̂ ü szántó föld kedvező 
H Z E T Ó H E K mellett Jután.Y O H «Ár-
ban eladó, bővebb íVlvilá^o-
•itás kaplmtó I. k. NZ. a. 
732 if'j. Fazekas Antalnál. 

A Dr. G. SCHM1DT főtörzs és tisztiorvos-féle 

!!FÜLOLAJ!! 
gyorsan és alaposan gyógyít Időszakos sfi-
ketseget, fülfájást, fűlzúgást és nagyothallást 
még idült esetekben ls. Eggyedül kapható 
GRÓSZ NAGY FERENC GTÓGTSZERÉSZ 

Debrecen, Kossnth-utca 8 szám. 

EladA ti clrt>. ttijtiMxUi M/lnn'ntháll 

tejös t e l i o i l 
ÍM"» tejel« U ^ p o H H Ö t r l l o l i . Mej^toklnt-
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KÁLMÁN NYOMDA És KIADÓVÁLLALAT 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. 

VILLANYERÖRE 

B E R E N D E Z E T T 

KÖNYVNYOMDA 

TISZTA ÉS P O N T O S 

KIÁLLÍTÁS 

A SZENTESI LAP 
POLITIKAI NAPILAP 

K I A D Ó H I V A T A L A 

KAlmán nyomda Szen tes 




