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I n g y e n - k 1 1 1 1 u r a . 
Csepülhetjük továbbra is a koali-

cios korszakot és vele a nemzeti kor-
mányt, slágerként vághatjuk ki to-
vábbra is, hogy az a négy és fél esz-
tendei kormányzás sivár korszak volt, 
meddő minden tekintetben, az igazság 
mégis csak az és ez minden hibáját 
jórészben feledteti, hogy az elemi ok-
tatást ingyenessé tette és szeptember 
elsejétől kezdve ingyen mérik a tudás-
nak azt a mértékét, amelyért az állam 
a törvény ostorával hajtotta be vagy 
legalább igyekezett behajtani az is-
kola kamarájába mindan fiát, de ame-
lyet e ka:::arában azután csak pénzért 
akart adni. 

Tessék csak „nemzeti munka" 
közben tovább is lesajnálni és lesaj-
náltatni a kormányzati elődöt, még is 
csak ugy igaz az, hogy e kor objektív 
történetirója fel fogja jegyezni erről a 
kormányzati elődről, hogy a bécsi vár 
kapuit hasztalan döngette ugyan s azt 
sem sikerült elérnie, hogy a császár 
egy kicsit király is legyen, de azért 
emelt magának a kormány egy emlé-
ket, a mindennapi népszerűségnél ma-
radandóbbat, értékesebbet. 

Nem kell mindenáron elfogultnak 
lenni az ellenzékiségben. Sőt ha kell, 
ínég azt is kijelentjük, hogy speciáli-
san Apponyi kormányzásától egyálta-
lán nem voltunk elragadtatva, de ma-
gyarok vagyunk és kulturemberek s 
ezért nagy a mi örömünk mostan. 
Olyan nagy, hogy benne szinte elfe-
ledjük azt a sivárságot, amely környez 
minden felől s melyből hamarjában j 
még kivezető utat is képtelenek va-
gyunk felfedezni, elfelejtjük azt is, j 
hogy egy régi kulturtartozásnak rész-
letezése az csupán, aminek ugy örü-
lünk, elfelejtünk sok egyebet még s 
csak arra gondolunk, hogy jövendő 
nemzedékek fognak erről a korszakról 
olvasni rosszat is, de olvasni bizonyos, 
hogy fognak, mert tudnak majd 
olvasni. 

Ne mondja senki, hogy naivitás 
örülni azon, hogy nem kell azt a pár 
forint tandijat esztendőnként leszúrni. | 
Azzal se jöjjön senki, hogy a analfa- 1 

béták nagy számának nem a tandíj volt 
az oka, hanem egyébb díj. Az a 
bér, amelyet a jog és törvény szerint 
iskolás gyerek csak úgy adhatott át a 
szülőjének, csak ugy % kereshetett meg, 
ha nem járt iskolába. 

Mindebből igaz valami s c/. a csöpp 
igazság fog esentul s még valamelyes 
percentszámot jelenteni az analfabéták 
statisztikájában, de az e percentszám 
a maga alacsonyságaban jelezni fogja, 
hogy immár csak maradéka a mainak, 
a nagynak, alrettentőnek, kultustalan-
ságunk ijesztő bizonyságának. 

Ezért nagy a mi örömünk, s 
egébért is. Abszurdumnak tetszik, de 
kimondjuk, hogy ezért is, mert előre 
látjuk, ujjongva sejtjük, hogv a tan-
díj elmaradása összeroppant sok 
iskolát. X:m lesz azért kevesebb is-
kola, csak épen más fajta lesz s ez 
az, ami a mi szemünkben örvendetes. 
Itt is, ott is, látjuk majd kivonulni az 
iskola falai közül a felekezetet, a nem-
zetiség embereit, s velük mindazt, ami 
szükségszerei velejárójuk, de egyben 
merően ellentéte annak, ami az isko-
lában kell, hogy uralkodjék. 

Mert illik, egyszer már megálla-
pítani, hogy az iskola nem csupán a 
tudás hajléka, s még csak nem is első 
sorban az. Dehogy akarjuk a tudást 
egy cseppet is lebecsülni azzal, hogy 
kijelentjük, nyújt nekünk az iskola 
még a tudásnál is jóval becsessebbet. 
Nagy dolog az is, hogy a gyermek 
megtanulja azt, ami a betűvetésen és 
a betűk összerakásán kezdődik, de az 
állam nem egyedül azért alapit isko-
lákat és a szülők nem egyedül azért 
küldik azokba gyermekeiket. 

A betűvetést is, azt is, ami an-
nak folytatása, megtanulná a gyermek 
tán otthon is, könnyebb is volna tán 
ugy s az eddiginél nem is drágább. 
Csakhogy annál, puszta tudásnál, töb-
bet az otthon való tanitás nem nyúj-
tana neki. Azt a tudatot, vagy annak 
homályos érzését bizonyosan nem, hogy 
vannak itt bizonyos feladatok, melyek-
nek megoldására egybe kell fognunk, 
egybe mindazoknak, kik bizonyos te-

rületen belül élünk, nyüzsgünk. 
S hogy ezeket aztán ez a közös 

munka és fokozatosan közös jövő egy 
nagy érdek- és lelki közösségbe kap-
csol s ez a kapocs, amint egyfelől el-
választ bennünket más ilyen közössé-
gektől, másfelől itt egymáshoz szoro-
sabban füz talán még a várbeli kapocs-
nál is. A nemzeti közösség érzése az 
iskolában élled, ott nő nagyra és válik 
oly erőssé, hogy dacolni tud aztán 
minden külső, ellenséges hatalommal. 

Eddig az iskolában láttunk, tűr-
tünk egy ilyen ellenséges hatalmat. Ott 
terpeszkedett a felekezetiség és vele a 
nemzetiség, hirdetvén, hogy nagy és 
első rangú érdek az emberek széjjel-
választása, sőt egymással szembeálli-
tása. Hogyan lehet igy szo a nemzeti 
eszme egyesítő erejéről és hatásáról ? 
hogyan arról, hogy az együvé-tartozan-
dóság érzete nevelődött, holott szaba-
don hirdethette bontó tanait még a 
gyűlölség is? 

Most már nincsen tandij, tehát 
összeomlanak a felekezeti, a nemzeti-
ségi iskolák. Nem mind, de jó egyné-
hány is, nyomukban ott emelkedik 
maj az állami iskola, a nemzeti iskola. 
Kivonul a bontó bomlasztó felekezeti-
ség és helyébe jön az egy sitő nem-
zeti eszme. Es nevel egy uj generációt, 
melynek tagjai keresik cs megtalálják 
egymás és egymásban a küzdő tár-
sat, az érdektársat, a honfitársat, a 
polgártársat. S ez a generáció lelke-
sülni fog a nemzeti közösségért s a 
közösség tagjainak közös céljaiért, kö-
zös érdekeiért, közös vágyaiért, közös 
eszményeiért. Lelkesülni fog és dol-
gozni értük. S munkája nyomán ta-
lán kiéled és terebélyes fává lomboso-
dik a rég áhított magyar kultura. Az 
ingyenes oktatásnak nem közvetlen 
folyományaként, de mégis ugy, hogy 
e nélkül amaz sarjadhatott volna. 

Most lép életbe teljesen az in-
gyenes oktatás és mi látjuk is már, 
hogy mit fog szülni. S nagy a mi 
örömünk. 
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KÖZGYŰLÉS 

B VÁROSNÁL 
A polgári leányiskola 

és 

a főgimnázium dolga. 
Fontos cs nagyjelentőségű köz-

gyűlést tartott a város képviselőtestü-
lete hétfőn délelőtt 9 órakor a várme-
gyeház nagytermében: a polgári leány-
iskola államosítása és a főgimnázium 
uj elhelyezése dolgában. Magát az 
ügyet lapunkban már ismertettük, rá-
mutatván a kérdés jelentőségére itt tu-
lajdonképen csak a közgyűlés lefolyá-
sáról kívánunk számot adni, jelezvén 
azonban azt, hogy a kérdésre még 
vissza fogunk térni, mert fontosnak 
találjuk, hogy a végleges döntés előtt 
bizonyos szempontok tekintetéből meg-
világítsuk a kérdést, annál is inkább, 
mert egészen független kérdésekkel vo-
natott kapcsolatba. 

A közgyűlésről ez a tudósítás szá-
mol be: 

Az előadó. 
A közgyűlés megnyitása után Bu-

gyi Antal főjegyző ismertette a kérd-
dést, felolvasván a főispánnak a város 
közönségéhez intézett leiratát s azután 
a dolog előzményeire tért át. A pol-
gári leányiskola államosításának és fő-
gimnázium épületének kibővítése évek 
óta pihen. Valósággal elaludt a hely 
kérdés miatt. lTj polgári leányiskola 
építése tervben van ugyan; de a fő-
gimnázium épülete ki nem bővíthető 
a célszeerütlen fekvés miatt. A főispán 
leirat értelmében egy csapással meg-
oldható mind a két kérdés. Ennek föl-
tételei, hogy a kormány a főgimnázi-
um kibővítésére felvett* 200.000 koro-
nát a városnak engedje át s a gimná-
ziumi hozzájárulás 16.000 koronát ki-
tevő évi összegének fizetése alól men-
tesitse a várost. Az esetben a város 
építhet uj főgimnáziumot és a jelenlegi 
épület alkalmas leend a polgári leány-
iskola elhelyezésére. Pénzügyi szem-
pontból ez a megoldás a városra néz-
ve 10 11.000 korona évi kevesebble-
tet jelent. 

Az uj főgimnázium elhelyezésére 
vonatkozólag a tanév álláspontja az, 
hogy lehetőség szerint városi telken 
épüljön fel az uj épület. Ilyen hely 
kettő kínálkozik: egyik a vásártér, a 
másik pedig az Erzsébet liget, ame-
lyek közül a tanács az előbbinek ad 
előnyt. 

Javasolja a tanács, hogy ebben a 
szellemben a miniszterhez feliratot in-
téztek. 

Az előadó beszéde után mintegy 
másfél óráig tartó vita fejlődött ki. 
amelyben Xovobáczky Győző, Pataki 
Imre, Csurai Mihály, Racz István, dr. 
Cicatricis Lajos, Ecsen Lajos, Bánfalvi 
Lajos és Baia^sovits Norbert vettek reszt. 

A vitatkozás eredménye az lett, 
hogy a tanácsi javaslatot elfogadták 
egyhangúlag és A 'ovobáczky Győző, 
illetve Cicatricis Lajos indítványára bi-
zottságot küldtek ki, amelynek az le-
szen a feladata, hogy az uj főgimná-
ziumi épület elhelyezése dolgában a 
miniszteri kiküldöttel tárgyaljon. 

A bizottság tagjai lettek dr. Md-
t é f f y Ferenc polgármester elnöklésével: 
Zsoldos Ferenc mérnök, dr. Cicatricis 
Lajos, Xovobáczky Győző, Futó Zol-
tán, Petrovics Soma, Bánfalvi Lajos, 
Kiss Zsigmond, Regdon Géza, Balá-
zsovits Norbert, Szathmáry Ede, Varga 
József, Soós Bálint, Pataki Imre, Bárkai 
János, Tecsi Fekete János, Sáfrán Bá-
lint, Buzi József és a tanácsi szak-
tisztviselők. 

A közgyűlés 11 óra felé végződött. 
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CIGÁNYÜGY 
RENDEZÉSE. 

A kormány a cigányok kormány-
biztosává Feszty Béla volt komárom-
megyei szolgabírót nevezte ki. Reá 
vár az a munka, ezt a kóbor elemet 
az ország hasznos polgáraivá gyúrni, 
ha lehet, jó szóval, ha nem megy ugy, 
szigorú rendszabályok alkalmazásával. 

Az előkészítés munkálatával nagy-
jában már elkészült a kormánybiz-
tos. . . 

Megtörtént a cigánynépszámlálás i 
is. Összesen 210 .000 cigány kóborol 
Mag arország területén. 

Feszty Béla tapaaztaltak alap ján arra 
a meggyőződésre jutott, hogy a cigány-
ügy csak nemzetközileg rendezhető, 
miután a cigány ma valahol Csongrád 
körűi kóborol, de két hónap múlva 
az edinburghi rendőrségnek gyűlik meg 
vele a baja. Legszívesebben Magyar-, 
Oláh-, és Oroszországban és Auszt-
riában kóborol, de elkalandozik Fran-
cia- és Angolországba is. 

Ebben a nomád életben csak nem-
zetközi megállapodás tudja őket meg-
akadályozni. De ha ez a megállapo-
dás a kül államokkal nem sikerülne, 
akkor mint magyar belügyet kell ke-
kezelni a cigánykérdést, ami a dolog 
természeténél fogva nem igen fog si-
kerülni energikus intézkedések nélkül. 

Első dolog az lesz, hogy lovaikat 
elveszik tőlük. Ha a cigánynak lova 
van, akkor az egy éjszakán két-há-
rom vármegyén is keresztülszökik, ló 
nélkül azonban tehetetlen. 

A cigányok letelepítésével régeb-
ben kísérleteztek Komárommegyében 
és ez a kísérlet is. A letelepítettek 
szorgalmas, munkás elemekké váltak. 
És remélik, hogy igy lesz a letelepí-
tendő egész cigánysággal is. 

• 

H i r e k . 
Kérelem a városhoz. Kisküküüő 

vármegye alispánja az építkezési szabályren-
delet megküldését kéri. A kérelmet a tanács 
teljesíteni fogja. 

Gyújtogatás. A felsőpárton az el-
múlt hetekben ismételten volt tűz. A gyakori 
tüzesetbői arra lehetett következtetni, hogy 
valaki gyújtogat. A legutóbbi tűzeset, amely-
nek martaléka özvegy Szikszai Jánosné háza 
volt, ezt a gyanút megerősítette. A rendőr-
ségi nyomozás megtalálta a tettes, a káro-
sult háztulajdonos 16 éves szolgálójának 
személyében, aki veszedelmes gyujtogatási 
szenvedélyben (pirománia) szenved. A leányt, 
aki a felsőpárton legutóbb volt öt tüzesetet 
okozta gyógykezelés alá vették. 

Ellopott csengettyű. Vámos Lajos a 
Tóth Jusztina féle fölsőpárti korcsma előtt 
lelopta Molnár Antal csikójának nyakáról a 
csengettyűt. Az eljárás megindították ellene. 

Krumpli lopás. Papp Istvánné, M 
Balogh Zsuzsánna följelentést tett a rendőr-
ségen, hogy II. ker, Rákóczi utca 88 szám 
alatti házának bezárt kamarájából 5 zsák 
krumplit ismeretlen tettes elemelt. A rendőr-
ség keresi a tolvajt. 

Csattanós vita. Különös jogi vita 
színhelye volt szerdán este Eger város Fő-
utcai korzója. Két ügyvéd: dr. Pratler József 
és idősebb Molnár Sándor sétáltak ott, ho-
mályos kúriai döntvényeken vitázva. A fiská-
lisok testi-lelki barátok. A jogi vitatkozás he-
vében dr. Pratler ugy vágta képen idősebb 
dr. Molnárt, hogy nincs az a járásbíróság, 
amely ne minősítené e pofont könnyű testi 
sértésnek. Idősebb dr. Molnár, aki hata\mas 
termetű, liires erős ember, erre megfogta a 
kolléggáját és meggyfabotját törte el a hátán 
Az épületes jelenetnek igen sok nézője volt 
és a kliensek titkolhatatlan kárörömmel néz-
ték az ügyvédek verekedését. A rendőrség 
utcai botrány címén eljárást indított ellenük 
és a tárgyalás szeptember l.Vikére van ki-
tűzve. 

Gyilkosság, Gádoros lefőzi Buda-
pestet. Mig Buga pesten a lakók a háziurak 
ellen tüntetőnek, bojkottot rendeznek és ház-
bért nem tizetnek, addig Gádoroson a bérlő 
egyszerűen agyonüti a házigazdáját, ha kö-
zöttük valami differencia támad. így tett pt.t-
teken reggel Kovács János is. Szabó Sándor 
házában lakott Kovács János és nem épen 
nagy rendet tartott a ház körül. E miatt a 
házigazda és a bérlő között pénteken reggel 
szócsata támadt, ami egyre hevesebb lett. 
Különösen mikor az asszonyok is beleavat-
koztak. Végre is Kovács ugy intézte el a 
dolgot, hogy egy kezeügyében volt ásóval 
Szabó Sándort ugy vágta fejbe, hogy ennek 
koponyacsonytja szétrepedt és azonnai ször-
nyet halt. A gyilkost a csendőrség letartóztatta 
és beszállították az orosházi járásbíróság fog-
házába. 

Ügyetlen kékszakáll. Egyik newy-
orki lapban olvassuk az alábbi tragikomikus 
históriát: Az amerikai hatóságok tudvalevőleg 
nem engedik partraszállni az idegen, öreg 
embereket. Ezt a rendeletet ki akarta játszani 
egy hetvenesztendős orosz zsidó, Lubovszky 
Móric. Ezüstfehér szakállát bemázolta másoló-
tintával, hogy megtiatalitsa magát. Az Ellis-
Islandi bevándorló biztosoknak azonban fel-
tűntek az ultramarinba játszó fürtök és ha-
mar visszaküldték az ügyetlen kékszakállt. 
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— öngyilkosság hordár segítségével. 
Berlinből jelenti tudósítónk, hogy Kölnben a 
minap a legkülönösebb módon lett öngyilkos 
egy öreg ember, Kollenbusch Jakab, hatvan 
esztendős volt és az orvosok megmondták 
neki, hogy meg fog vakulni. Kétségbeesesé-
ben öngyilkosságra határozta magát, csak-
hogy nem volt bátorsága rá. Fogadott tehát 
egy hordárt, a ki ötven márkáért bedobta a 
Rajnába. A hajósok azonban kifogták és a 
hordárt öt hétre becsukták. A minap azon-
ban újra eltűnt az öngyilkosjelölt és mire 
ismét kifogták a Rajnából, halott volt. Em-
berek azonban látták, hogy egy Wolf nevü 
borbélylegénnyel vonatra ült. Ennél a Wolfnál 
megtalálták az elhunyt ékszereit és nagy 
Összeg pénzt. Bevallotta, hogy a pénzt és 
ékszert azért kapta a miért Kallenbuscht a 
vizbe dobta. 

— A Szentes Vidéki Takarékpénztár 
ez uton is értesiti tisztelt ügyfeleit és a nagy 
közönséget, hogy szeptember hó 15-re Kos-
suth utcai székházának emeleti helyiségébe 
köitözik. 

Tankönyvnzsora. 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, 
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 

— Sebesy Ferencné könyv és papír 
kereskedő mai lapban közzétett hirdetétésére 
felhivjuk a n. é. közönség szives figyelmét. 

— 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. Unter-
müller könyvkereskedése a régi helyén a 
Petőti szállodában van. Tessék a cégre ügyelni, 
mivel ugyanezen épületben más papiros" >olt 
is van. 

— Ssép jó és divatos árut mindenki-
nek saját érdeke, hogy hol szerezze be leg-
jutányosabban erre a legalkalmasabb bevásár-
lási forrás, Schwarcz Antal divatáruháza Szen- j 
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, 
Grenáúni, Francia gyapjú delain, himzett 
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, j 
állandó nagy raktár paplanokban. 

Anyakönyvi kivonat. 
1910 aug. 20-tól aug. -281g. 

Születések: 
Lásik István. Jenei K'elka, Tóth Imre, 

László Anna, Törőcsik R¿¿uia, Kacur halva ; 
született leány, Pászti János, Kifor László, 
Zsoldos Etelka, Veres András, Doba Katalin, 
Szél Bálint, Somogyi Erzsébet, Mészáros 
János, Kámvási Juliánná Fazekas Eszter. 

Eljegyzések: 
Ludányi István Döme Mária. 

Házasság. 
Köteki Nagy Mihály Juliász Erzsébet, i 

Gróssmann Jakab Alt Rózsa. 
Elhalálozások: 

Pászti János 20 hónapos, Szaba Ist-
vánné szül. Berényi Eszter 25 éves, Jordán 
Zsigmondné szül. Kis Juliánná <>1 éves. 
Csapó Antal 2 éves, özv. Komendát Bá-
lintné szül. Győri Juliánná 72 éves, Vida 
Szűcs Eszter 3 hónapos, Janrcska Mihály 
83aéves, Veres Andrés 3 napos, l'nterberger 
Juliánná 13 éves, Garsi János 43 éves. 

Iskolai értesítés. 
A református elemi iskolákban a beira-

tások szept. 1. 2, 3 és 5 napjain 8—12 s 
2—5 óráig tö ténnek, még pedig a tiúk a j 
központi fiú, a leányok a központi leányis-
kolánál. A tanév ünnepélyes megnyitása szept 
6-án délelőtt 8 órakor tartandó istenítisztelet-
tel kezdődik. 

Az iskolába újonnan belépők az anya-
könyvvezetői hivatalbót váltandó igazolvány-
nyal kötelesek igazolni tanköteles korukat. 

Minden elemi iskolába járó növendék 
után a beiratáskor az ifjúsági könyvtár gya-
rapítására 30 fitlér fizetendő. 

Szentes, 1910 aug. hó 25. 
igazgatóság. 

Hirdetmény. 
A folyó 1910 évi ujonc-állitásra 

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 
felhivom ezer. három korosztályhoz 
tartozó hadköteleseket, hogy a fenti 
napokon reggel 8 órakora vármegye-
házban levő katonaügy vezetőség hiva-
talos helyiségében orvosi vizsgálatra 
tisztán és pontosan jelenjenek meg. 

Azon idegen illetőségű állítás had-
kötelesek, a kik itt 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 helyezésért 
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. 

Bugyi Antal 
iojegyxó. 

ad. 6129 1910 sz. 

Közgazdaság. Pályázati hirdetmény 
Piaci árak 

Ó buza mm. 9—9.50 frt. 
Új „ 8.50—9 frt 
Árpa mm. 5.50—5.(50 frt. 
Zab mm. 6.f>0 6.70 frt. 
Kukorica 6.20—6.30 frt. 
Repce 9.50 10—frt. 
Sertés kilója 60 - 6 2 kr. 
Szalonna kilója 95—100 kr. 

Szerkesztőségi és kiadóhivatall telefon 20 sz. 
Kiadótulajdonos 

KÁLMÁN NYOMDA ES KIADÓVÁLLALAT. 

Eladó föld. 
\ I i i r s i l i á t < » n I I O l i o l « l a I«»*»;jo!>l> 
i n i n Ö H Ó g ' i l s / á n t ó f ö l d k c d v o / . ő 
t l z e t Ó N o k m e l l e t t . j u t a t i i . v o m t t i * -
b a i n e l a d ó , b ő v e b b f e l v i l Ú F f o -
s i t n s t * t d i i ' j . F a z e k a s A n t u l 
I . k . T ó t l t « l ó z H e f - n . 1 ( > . t s z . 732 

Szentes város rendőrkapitányságá-
nál nyugdíjazás folytán üresedésbe jött 
egy gyalog rendőri állás betöltésére pá-
lyázatot hirdetek, s felhivom mindazo-
kat, akik ezen állást elnyerni óhajtják, 
hogy sajátkezűleg irt és aláirt egy ko-
ronás bélyeggel ellátott kérvényeiket 
képesitettségüket igazoló okiratokkal 
felszerelve a központi iktató hivatalnál 
f. évi szeptember hó 15 napjának dél-
után 5 órájáig nyújtsák be. 

A gyalog rendőri állás javadalma 
700 korona fizetés és 120 korona 

: lakbér. 
A kinevezett rendőr 3 hónapig 

próba szolgálatra vétetik fel s csak ha 
ezen idő alatt képességének tanújelét 
adta, véglegesittetik állásában. 

Szentes, 1910 évi, augusztus hó 
26-án. 

Dr. Mátéffy 
757 polgármester. 

Divatárúház a Kék csillaghoz 
átköltözött a Szentesi nagy Takarék házába 
mely az épülő városháza mellett van, hol mindenféle rőfös, vásznak, kanavász, kendők, esső és napernyők divatárúk, 
csipke, gombok, szallag zsinór-diszek nagy választékban kapható. A varrodák legolcsóbb bevásárlási forrása. 
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Előfizetőinknek 
apró hirdetésekért, elótzőri 
közléiért OOf i l l t , minden 
további közlésért csak:*<> 

fillért számítunk. 
APRO HIRDETESEK. 

Előfizetőinknek 
apró hirdetésekért, először! 
közlésért O O f i l l t , minden 
további közlésért csak2*O 

fillért számítunk. 

Kása Sándor 
ajánlja mész. cement, tűzifa és SÓ raktárat különö-
sen cj itkezok és kónm esek figyelmébe. Miaden nagyobb 

vételt házhoz szállít. 580 

Olcsó pénz! 
Aki drága kuniatu kölcsönét 4 és fél százalékos kamatú 
kölcsönnel akurja kicserélni, forduljon bizalommal ifj, 1 

Fazekas Antalhoz I, ker, Tóth Jozsef-utca 4<> szám Tüz 
biztositások legolcsóbban felvétetnek, 482 

Sinóros Sz. Esztike 
harisnyakötő ellenféle harisnyakótéscket, javításokat, fe-
jeiésok et a legjutányosabb nron, I ker, Törs Kálmán-u 
1 sz, Purjesz János ügyvéd háza mellett, Egy ügyes tu-

nuló leány felvétetik, i 

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

riss-ház.) Ugyanott egy jó fiú tanulóul felvétetik 

Poroszkőszén 
jutányosán beszerezhető 

Molnár Gézánál 
kispiactéri üzletében. 

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

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

tén 3. szám alatt. 73a 

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

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

évre haszonbérbe kiadó. «83 

Lakos Ferencz 
esztergályosnak az alsó réten 3 hold 
földje eladó. Értekezni lehet IV. ker. 

Kisér-utca 17 sz. alatt. 759 

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

helyszínen. 733 

Vincze Imre 
pálinkafőző II. ker. Rákóczi Ferenc-utca 
124. sz. alatt elvállal mindenféle pálin-
kafőzéseket feléből, vagy pénzért. Szilva 
cefre hektója 6 K. 738 

Porderka Péter 
Kistőkei 40 hold tanyaföldje örök áron 

eladó. Értekezni a helyszinen. 750 

Dobos Mihály 
kereskedőnél a vásirszélbe egy fiú ta-

noncul felvétetik. 758 

H u s z á r A 
lakás, bútorozott szoba, üzlethelyi-
ség, tóvárosi és vidéki ingatlan 
vétel-eladási és hirdetési irodája 

1JUD A P E S T , 
• T e h ' f o n n i < > h . -

Külön osztály ingatlan birtok fő-
városi házak vételére, eladására, 
cserére. Ezenkívül mindennemű 
ügyben 5 kor. előleges beküldése 
ellenében útbaigazítást, felvilágosí-
ts 4 ad. E célra külön informatios 

osztálya van. 
I . « ' ( ( n i i ' y b i / . l i i i t ó b b v ú l l i t l u l . 

F . l H Ő r u i i f f i i i r á n i a t o k . 
VÍ»lUH/.IW»l,V«'(f. 

Megérkeztek UJ pálinka íözdb 
i i v i l l ' V l I Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé-

Vecserl Sándor szabó mester, szabó Ipari 
szak tanítónak az őszi és téli szövet mintái, 
a hol a leggondosabb szakszerű alakítás-
ban bármilyen rnha szükséglet, a bizalom 
nak megfelelő kielégítést nyer. SZENTES 
I-sö kerület Bocskal-útca 13. szám alatt. 

Eladó földek 
Szatmár megyében, Daróc község 
határában 37Ö hold kitíinö 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 
1. ker. Tóth József-utca 40. sz. alatt 

Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé-
get, hogySzentesen.il. ker. Kunszent-
mártoni utpa 1 házszám alatt kisüs-
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 part-
fogását kérve vagyok 

Bús Miklós 
pálinkafőző. 

A Dr. G. SCHM1DT főtörzs és tisztiorvos-féle 

!!FÜLOLAJ!! 
gyorsan és alaposan gyógyít időszakos sü-
ketséget, fülfájást, fülzúgást és nagyothallást 
még Idült esetekben is. Eggyedül kapható 
GRÓSZ NAGY FERENC GYÓGYSZERÉSZ 

Debrecen, Kossuth-utca 8 szám. 

< 
Z 
C J 
^ 
O z 

£ J C/3 
UJ c ¿ f -
Z 

¿¿ UJ 
t • 

• s s " " 
• • _ fi 

¿¿\.n •Z3 — 

H N 

sz
ed

ő 
m

es
te

r.
 

N 
C/) 
< 

Sd-22 
<U > £ — 93 </} 

«j y. 
'52 0! a a> -1> a Sd-22 

<U > £ — 93 </} I -
J= b£ a» £ bfrv X « W S 1 ~ bjD 
o'-ő 
c a> Q CL 

0 C C 
. ? í 

~ bjD 
o'-ő 
c a> Q CL >-

^ sí»I 3 * 2 
U J 

O > 
z 

l!<5-< 
• C G 
32 

KÁLMÁN NYOMDA És KIADÓVÁLLALAT SZENTE 
I. KER. BÁRÓ HARUCKER-UTCA 8 SZ., STARK NÁNDOR-FÉLE HÁZ 

TELEFON 20 SZÁM 

Könyvek 
Árjegyzékek 
Hírlapok 
Meghívók 
Cégkártyák 

Gyászjelentések 
Levelezőlapok 
Költségvetések 
Vonalozott 

nyomtatványok 

Levélpapírok 
Névjegyek 
Étlapok 
Számlák 
Borítékok 

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

VILLANYERÖRE 
BERENDEZETT 
KÖNYVNYOMDA 

TISZTA ÉS PONTOS 

KIÁLLÍTÁS 

A SZENTESI LAP 
POLITIKAI NAPILAP 

KIADÓHIVATALA 




