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Meghalt IIiei'ouvmi 
Kidőlt egy tölgy-óriás, zuhanásá- j ségének értékét és jelentőségét egy 

tói megreszket a talaj és az erdő csend- j egész korszakra áttudta származtatni. 
jóból bugó, fájdalmas morajlás reszket 
végig a fákon, lomtokon, mint egy 
gyászos sóhajtás: ilyen viszhang fut 
végig Magyarország közéletén arra a 
inegrenditő gyászhírre, mely Hieronymi 
Káról)- halálat jelenti. Az ő hirtelen 
elmúlásával egy tölgy zuhant le a ma-

Azoknak, akik körülötte álltak és utána 
következnek, óriási munkát kell majd 
végezniük, ha csak a nyomába is akar-
nak jutni annak a korszakos erőnek, 
amelyet ő a magyar közéletben kép-
viselt. Életrajzírójának lesz az a szo-
morú föladata, hogy .a folytatás lehe-

gyar nemzeti élet erdejében; talán az j tősége nélkül lezárult közéleti szerep-
utolsó tölgyóriás, amely nagyobb volt lés minden kiemelkedő momentumát 
mint a többi, pályájának törzse, életé-
nek lombja felülemelkedett a körülötte 
lévőkön. 

Meg kell gyászolni őt őszinte bá-
nattal. Meg kell siratni őt igazi fájda-
lommal. Ki kell nyitni most a politi-
kai pártokat elválasztó sorompókat és 
annál a ravatalnál, amelyre Hieronymi 
Károly holttestét fektetik, meg kell je-
lennie az egész ország kegyeletének, 
mert halála az egész ország nagy vesz-
tesége. Azt is mondhatnók mert euró-

i felsorolja. Kzen a heflyen a fájdalom 
őszinteségével már csak azt konstatál-

i hatjuk, hogy nagy ember volt. Tudása, 
hatalmas elméje, vas munkaereje, im-

! ponáló egyénisége és európai látóköre 
1 volt minisztertársát, Szilágyi Dezsőt 

juttatja eszünkbe. Hieronvmi Károly 
is ilyen márvány-oszlopa Volt a nem-
zeti államnak. Ereje és tehetsége egész 
politikai korszakokat tartott. 

Az állami élet kormányzásában 
eleinte szerény szerepben, de már 1867 

pai nagyság volt — hogy halála vesz óta részt vett. 1874-ben már államtit-
teség mindazokra, akik az igazi emberi 
nayyságot tisztelik. De ne aprózzuk föl 
ezt a gyászt ily hivalkodással és ne 
osszuk szét azt a veszteséget, amely 
elsősorban Magyarországé, igaz, hogy 
az ilyen államférfiak nemcsak nemze-
tünknek, hanem úgyszólván az egész 
emberiségnek tesznek szolgálatot és igaz, 
hogy Hieronymi nagy államférfiúi egyé-
niségéből átrezdült sok eredmény az or-
szág határán tál is, de most a sze-
münk csak arra a lezuhant tölgyre ta-
pad, amely ennek a nemzetnek volt 
egyik erős disze és veszteségünk mesz-
sze gyűrűző hullámait tekintetünk nem 
követheti nyomon. 

Olyan államférfiú volt, aki egyéni-

kári méltóságban volt és a miniszté-
rium legfontosabb ügyeinek ő volt a 
vezetője. És most volt az ő államférfiu-
pályájának reneszánsza, amikor a nem-
zeti munkapártot támasztotta és védte 
meg az összedöléstől, nagysúlyú, és 
mégis szimpatikus és hódító egyéni-
ségének teljes államférfiúi fegyverze-
tével. Neki köszönhette a munkapárt, 
hogy fenmaradhatott és hogy a mos-
tani rendszer megalakulásának kezde-
tén mindjárt össze nem dőlt kártyavár 
építményével. Hieronymi egymaga anyi 
erőt kölcsönzött e párt életképességé-
nek, amennyi talán az egész munka-
párttól nem telt volna ki nélküle. Szim-
patikussá tudta tenni azt az ügyet, a 

melyhez kozzá szólt, amelyet megvé-
dett. Egyike volt azoknak a szónokok-
nak, akiket a Ház minden pártja min-
dig tisztelettel hallgatott. 

Szédületes munkabírását egész se-
reg alkotás hirdeti. Hajlott kora dacára 
ifjonti hévvel és lelkesedéssel dolgozott. 
És ez a lelkesedése a környezetét, a 
munkatársait is fellelkesítette. Lángoló 
ambiciója pedig serkentő tüze volt a 
minisztériumnak, amelynek élén állt. 
De mint egész államférfiú, a közélet 
minden harcában vezérlő erő volt. Mi 
ezt mindig az igazi nagyságok tiszte-
letével méltányoltuk és sokszor volt 
vigaszunk és reménzünk az ő alkotó 
ereje, elborult közéletünk aggodalmai 
között. 

Hieronymi nagysaga előtt meg 
ellenségei is meghajoltak. Közéleti tisz-
tasága előtt még politikai ellenfelei is 
meghódoltak. Ravatala előtt az egész 
ország gyászolni fog. Halálával bezá-
rul az a diszes sor, amely atlaszvállu 
elődökből állt. 

Hieronymit hosszú betegség dön-
tötte le és a baj katasztrofális győzel-
mét a hajlottkoru férfiún most lesújtva 
gyászoljuk. Életerejével és életkedvével 
a halál csak ugy tudott megbirkózni, 
hogy a halódó nagy embert a halállal 
vívódásában még a szülői gyász fáj-
dalmával gyötörte meg. Ha nem teté-
ződött volna így a balszerencse, talán 
meg lehetett volna menteni Hieronymit 
közéleti hivatásának, hiszen munkájára, 
terveinek megvalósítására nagy szük-
sége lett volna ennek az országnak. 
Nélküle még gyászosabbnak, vigaszta-
lanabbnak kell látnunk a nemzeti élet 
ravatalos fórumát. 

Schwarcz Antal divatáru üzletét 
dr. Reisféle házba helyezte át. 

IV agy választékú raktár Szabott ára*, f 
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A trónörökös Tisza István 1 1 i i » o l 
meg a sváb paraszt. 

Ferene Ferdinánd személyét sűrű tit 
kozatosság boritja; valami különös legenda 
él róla a köztudatban. Zord. mogorva em-
bernak hiszi mindenki. Most egy roppant 
kedves epizód derült ki a trónörökösről, amely 
egészen másképpen világítja meg Ferencz 
Ferdinándot tud ez a legendák híre szerint 
mogorva ember barátságos is lenni. 

Ferenc Ferdinánd a minap feleségével, 
Hohenberg Zsófia hercegnővel együtt auto-
mobil-kirándulást tett artstetteni birtokáról 
Pöggstallba. Az automobil egy kis pihenőt 
tartott Marbach mellett. A veszteglő auto-
mobilt észrevette egy gyalogszerrel haladó 
sváb paraszt. Jó volna ezen hazamenni, 
gondolta magában és a küvetkoző pillanat-
ban már ott állott a főherceg előtt. Nem is 
sejtette, hogy ki az idegen ur; egyszerűen 
azt kérdezte tőle: 

— Löszt mi da Herr aufhucka? (Meg-
engedi az ur, hogy fölszál Íjak ?) 

Az igenő válaszra a paraszt a főhercegi 
párral szemben foglalt helyet az automobil-
ban. Beszélgetésbe elegyedtek vele s a pa-
raszt egyszer csak ezekkel a szavakkal for-
dult a trónörököshöz: 

— Ihna Frau schaut oba liab drein! 
(A maga felesége kedvesnek látszik.) 

Hohenberg hercegnő megköszönte a 
bókot: ezekkel a szavakkal nyugtázta: 

— Maga nagyon barátságos ur I 
Amikor Míinnichreiltbe ért az automobil, 

az egyik ház előtt a sváb felkiáltott: 
— Oha, hiaz bin i dahoam! (Ohó, itt 

idehaza vagyok!) 
Erre megállt az automobil és a sváb 

kötelességének tartotta, hogy bemutasa az 
elébe siető családját: 

— Dösz'isz mei, Wei und meine Kina 
no ung wosz bin i denn schuldi ? (Ez itt a 
feleségem és ezek a gyerekem, — no és 
mivel vagyok adós ?) 

A trónörökös mosolyogva felelte : „Sem-
mivel !" De a derék sváb jól tudta, mi az il-
lendőség és igv szólt: 

— No, za wiar i holt in Kutscha an 
holb'n Lita zahl'n ! (No akkor a kocsisnak 
tizetek egy féllitert!) 

Ezt az ajánlatát is visszautasították, 
mire a sváb megköszönte, hogy hazahozták 
és erőteljen kézszorítással búcsúzott a trón-
örököspártól. csak később tudta meg, kinek 
volt a vendége az automobilon. 

kereskedelmi 
miniszter ? 

1 lieronymi Károly kereskedelmi 
miniszter halálával sürgősen fölmerült 
a kabinetben a kérdés, ki lesz Hieronymi 
utódja. Az államtitkárok szóba sem 
kerülnek, hiszen most is inkább Hollán 
Sándor miniszteri tanácsos helyettesíti 
a minisztert, mint ők. 

Hanem arról van szó, hogy gróf 
Tisza Istvánnak van kedve Hieronymi 
helyére beülni. Erről már tárgyaltak is 
vele. Ha ez nem következik be, akkor 
a kormánynak már csak Láng Lajos 
a jelöltje. 

kilépés. 
K { j y « é c ; < 4 N i t 
J i i N t h - ] > a r t . 

A Ház folyosóján ma mungók és 
Kossuth-pártiak azt újságolták, hogy 
Macky Emil és Fráter Lóránt kiléptek 
a Justh-pártból. Kossuthék boldogan 
kezdörzsölgeíve még is' indokolták a 
kilépés okát. Allitólag a választójogi 
szövetkezés miatt hagynák ott a pártot. 
A választójogi kérdésben nem értenek 
egyel a Justh-párttal. A lehetetlenül 
hangzó hir felől. A Nap munkatársa 
megkérdezte Fráter Lorántot, aki nyom-
ban megcáfolta a híresztelést: 

Nem tudok róla, nem igaz. 
Hiába örvendeztek hát előre mun-

góék. 
A függetlenségi párt áll a maga 

szilárdságában, egységébén és küzd az 
általános választói jogért. 

Adomány a szentesi mnzeiim-
nak Már hirt adtunk arról, hogy Zsol-
dos Elek a világkörüli útjáról magá-
val hozott japán és indiai tárgyakat a 
muzeumnak is fog ajándékozni. E szép 
elhatározását tegnap meg is valósította 
a mennyiben a muzeum igazgatójához 
48 drb. igen becses néprajzi tárgyat 
és régiséget, valamint az útjáról igen 
érdekes 259 drb. fényképet küldött. 
A tárgyak között vannak különféle 
szebbnél szebb japán edények, kézmű 
iparcikkek, öltönyök háztartási eszkö-
zök, indiai fegyverek, 500 éves Budha 
istenség szobra, elefánt csont eszkö-
zök, ékszerek stb. a mely adománnyal 
megvetette Zsoldos Elek a szentesi 
muzeum keleti gyűjtemények csoport-
ját. A midőn jóleső örömmel hirt 
adunk kulturális gyűjteményünk e szép 
gyarapodásával, egyúttal elismeréssel 
adózánk Zsoldos Elek urnák, kulturá-
lis érzéséről tanúskodó tényéről, a me-
lyet követendő példakép szolgáljon 
mindazoknak a kik külföldre utaznak. 

— Vallásos délután az evangélikusok 
templomában. A rendezőségtől a következő 
felvilágosítást vesszük: Vasárnap délután 2 
órakor templom nyitás. A közönség a főaj-
tón keresztül vonul a templomba s elfoglalja 
helyét fel háromig a mikor az előadás köz-
énekkel veszi kezdetét. A műsor egyes szá-
mai alatt az ajtó bezárul. A három nőegylet 
bejelentett tagjai részére a lehetőségig helye-
ket tart fenn a rendezőség; azontúl az utolsó 
helyig az érkezés sorrendje szerint a közön-
ség rendelkezésére áll a templom. A bezáró 
közérek után a kivonuló közönségtől dr. 
Sulcz Lajosné és Báné Anialtté nőegyleti 
úrnők Pass Lenke és Mátéffy Mimiké ur-
leányok kegyes adományokat fogadnak el a 
nőegylet által meghatározandó jótékony célra. 

- Fogadás a vasútnál. A vallásos délutá-
non közreműködő hm vásárhelyi művészgárda 
délelőtt érkezik Szentesre. A vasútnál Moj-
zsik Lajos cgyházfeliigyelő és dr. Halmi 
Béla segédlelkész fogadják az érkezőket, a 
kiket napközi itt időzésük idejére az evag. 
nőegylet egyes családjai fogadnak vendéget 
Az előadásután Mojzsik Lajosné nőegyleti 
elnöknő ad bucsulakomát vendégszeretős 
házánál. 

Szőlő permetezésre 
kiválóan alkalmas szer a 

„Permol" 
peronospora, penészgomba, liszt, harmat, szőlő 
moly elíen. Ható anyaga teljesen oldódik, el-
készítése egyszerű, permetezőgépet nem rongálja 

Csomagja 60 fill., 1 K. 50 és 3 K. 

Fapermetező szer 
a gyümölcsfákról a hernyók és egyébb 
férgek letisztítására csomagja (JOf., 1 K. 

Anassia forgács 
rózsafák és őszi barackfáknak a 

le véltetűktől való megtisztítására. 
Kölcsön permetezők 

Ifj. Kovács Sándor 
üzletében 

Bérmaajándékok 
mindenféle kendőkben, selyem, kazmér delén már 17 kraj-
cártól kezdve, úgyszinte fehér ruhakelmék, selymek, 
grenadln, pouplln, selyembatlszt, áttört batlszt, delének, 

madeira már 20 krajcártól kezdve árusít 

Brttll Ferenc nagyáruháza 
Szentesen, a Szentes Vidéki Takarék uj palotájában. 
Mindenkinek érdekében áll ezen ritkán kínálkozó 

e célra megfelelő dolgokat megtekinteni. 

Vétel nem kötelező! 
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Városi közgyűlés. Szentes 
város képviselőtestülete a folyó évi 
május hó 9-én délelőtt 9 órakor kez- ; 
dődőleg a vármegyeház nagytermében 
rendkívüli közgyűlést tart. Tárgysoro-
zat : 1. Az 1910. évi gyámpénztári : 
számadás. 2. Magyar József tanácsnok 
kérelme 1 évi szabadságidő engedélye- ¡, 
zése illetve nyugdíjazása iránt. 3. Ja- j 
vaslat a szerv. szab. rend helyettes i 
polgármesteri teendőkre vonatkozó ré- 1 

szének módositasa iránt. 
Tisztujitészéki Ülés. A város-

nál üresedésben levő városi ügyészi 
állás betöltése céljából 1911. évi május I 
hó 9-én d. e. 10 órakor a vármegye ! 
székházának termében tartandó tiszt-
újitószéki ülésre a vármegye alispánja 
tegnap bocsátotta ki a meghívót. Az 
ügyészi állás elnyeréseért ketten pá-
lyáztak : dr. Purjesz János h. tiszti 
ügyész, aki közel két év óta tölti be 
elismerésre méltó buzgalommal ezt a i 
hivatalt és dr. Lakos Imre ügyvéd. 

Astatutum módosítása. Szath-
máry Ede ügyvéd és társai indítványt 
nyújtottak be a városi képviselőtestü-
lethez a szervezési szabályrendelet 
olyatén módosítása iránt, hogy a pol-
gármester helyettes a jövőben a város 
főjegyzője legyen s ne a pénzügyi 
tanácsnok, amint eddig volt. Az indít-
vány leglényegesebb indoka a többi 
városok példájától eltekintve — az, 
hogy a főjegyzői állás életfogytiglan 
töltetik be, inig a polgármesti és a 
tanácsnoki állás változás alá vannak 
vetve s a városnál könnyen megráz-
kódtatást okozhatna, ha mind a két 
állás egyszerre esnék változás alá. 
Emellett igen fontos dolog az is, hogy 
egyedül a főjegyzői állás nincs össze-
kötve bonyolult és terhes rezort teen-
dőkkel és éppen a főjegyző az inté-
zője az összes általános érdekű ügyek-
nek. Az ind.tvany amely Magyar Jó-
zsef h. polgármester küszöbön álló 
nyugdíjazása folytán erősen aktuális 
a keddi rendkívüli közgyűlés elé kerül 
s ugy gondoljuk egyhangú helyeslés-
sel találkozik a képviselőtestület előtt. 

Országos vásár. Csépán a 
tavaszi vásár f. hó 14-ér. lesz meg-
tartva. Jószág mindenféle felhajtható. 

ft Szentesi Lap 
A oyomda megnagyobbítása 
és éoitktzések miatt ebben 
a hónapban csupán vasár-
napokon jelenik meg. Junius 
elsejétől azonban ismét a 
rendes megjelenési napokon. 
Ez a magyarázata lapunk 
csütörtöki és pénteki elma 
radásának is. Mindezekért 
azonban később kárpótolni 

fogjuk előfizetőinket. 

Szánthó Lajos fegyelmi ügye 
Dr. Szánthó Lajos árvaszéki jegyzőt a 
múlt évben fölfüggesztették hivatalos 
állásától. Mint értesülünk a fegyelmi 
ügy most nyert befejezést és pegig 
olyan képen, hogy dr. Szánthó Lajost 
visszahelyezik állásába. 

íi májusi eső, amely után a 
mi gazdáink rendszerint sóvárogni szok-
tak, az idén eléggé kiadásnak ígérkezik 
s ellene aligha lehet panasz. Mióta má-
jus beköszöntött, nem is volt nap, 
amikor az eső ne esett volna, ha mind-
járt nem is minden helyen. Az időjelző 
állomás jelentése szerint ez az esőzés még 
egy darabig állandóan napirenden lesz. 

Meehalt Nyiri altábornagy. 
Bécsből vesszük a hirt, hogy Nyiri 
Sándor altábornagy, a magyar testőr-
ség házi parancsnoka pénteken délután 
félötkor meghalt. Nyiii a Tisza Istv.'n 
kabinetjében honvédelmi miniszter volt, 
később pedig, amikor a Fejérváry-
Kristófty-féle darabont kormány a ma-
gyar parlament erőszakos szétválasztá-
sára válWlkozott, Nyiri volt Bécsnek 
a küldötte, aki Fabricius ezredes által 
tényleg felszabadította a parlamentet. 
Bécsben azután méltányolták ezt a 
vállalkozását és testőrparancsnokká ne-
vezték ki. — Nyiri Bertalan szentesi 
gyógyszerész a testvérbátyját veszi-
tette el halálával. 

Varady Árpad köszönete. Egész 
terjedelemben közöltük lapunkban azt 
az üdvözlő iránt, amelyet a szentesi 
kath. egyházt amért Váradi Árpádnak 
püspökké történt kinevezése alkalmával 
küldött. Tegnap érkezett este Váradv-
n ik igen meleghangú köszönete, amely-
ben az egész egyházra, úgy mint az 
egyes tagjaira isten áldását kéri. 

Bérmálás. Jung János váci 
helyetles megyés püspök holnapután 
kedden érkezik városunkba és még az 
nap megkezdi a bérmálásokat. 

Hatósági busszék. A Szentesi 
Lapnak jutott eszibe az is, hogy a 
Ksssuth-térre felállított hatósági hus-
szék elékteleníti a Kossuth-teret és ja-
vasoltuk onnan való elhelyezését. Az 
alispán most kikereste a miniszternek 
idevonatkozó rendeletét és ebből ki-
mutatja, hogy a hatósági hásszéknek 
vagy a közvágóhídon, vagya munkás-
telepen kell elhelyezve lennie. Ilyen ér-
telemben hozta föl javaslattételre a pol-
gármester is. Mi azonéan azt mond-
juk, hogy ne tegyék azt máshová, 
mint a tyukpiactéáre, ellenben azt a 
táblát, amelyen rajta van, milyen hus 
kapható mennyiért, ki árusítja, stb, 
azt függesszék ki a Kossuth-téren is, 
hogy itt mindenki tájékozódhassák ar-
ról, hogy mikor milyen hust vásárolhhat. 

A műsor. A vasárnapi vallásos délután 
műsorán az a változás esik, hogy Szaboleska 
IHcscrete helyet ugyancsak az ö Hiszekegy 
megzenésített darabja kerül műsorra, miután 
az elsőt volt már alkalma hallani közönsé-
günknek annak idején a reform, templomban 
tartott egyházi hangveisnnyen. Szaboleska 
Hiszekegyje még a Dicséretnél is sokkal 
szebb és hatásosabb költemény. A műsoron 
az a változás is ésik hogy a megnyitó imát 
nem Petrovics esperes, hanem Vidovszky 
Kálmán b. csabai kiváló clöadású főgymn. 
vallástanár mond a ki a délelőtti istenitiszteletet 
is végzi, illetve ö mondja az egyházi beszédet. 

Már megint. Bizony már megint 
itt van a fertály, az idő nem vár, halad, 
és a végrehajtó nyomában já r ; aki 
május 15-ig be nem fizeti az adót, 
vendéget kap a házhoz, még pedig 
nem valami kedves vendéget: a végre-
hajtót, aki ha megérkezik rögtön ku-
fárkodik s felírja, elviszi a motyót. Fi-
zessünk hát, nehogy vendéget kapjunk. 

Szabó Károlynak 
H darab »', hetes valódi Berksirejí faj malac 
eladó. Értekezni lehet IV. ker. Kiséf-utca 

37 sz. alatt. 410 

III. ker. Temető-utca 
IC> sz. alatt eladó egy kényelmes és csinos 
lakóház melléképületekkel és szép udvarkert-

tel. Értekezni lehet a helyszínen. 40í* 

!Kí a k a r ! 
előnyös feltételek mellett 

szolid árakon 

órát és ékszert 
részletre vásárolni? Az keresse 
fel cégemet, vagy kérjen ár-

jegyzéket 

1 INGYEN i 
és bérmentve Kerekes Frigyes 
órás és ékszerész, Budapest, VII. 
Erzsébet-körat 22. Telefon ;46-é8 
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Í / E 1 3 JtC R I M K E 
Ui»*tometU«#>Hl iutOxet« «Irkfti uhiári« » „ K e í r y « 1 « ^ * " -

F ó U z l e t S x e n t e N e n . H o r v á t h O y u l r t - u t c t t 3 2 . 
F i ó k U z l e t S z e g v á r o n , S z e n t e s i - u t c M i 1 1 9 . S K á m . 
Disztemctkczési intézetemben, mely kiállítás és pompa tekintetében 
Szentesen teljesen versenyen kívül áll, temetkezéseket a legegy-
szerűbbtől a legpazarabb kiállításban a lehető legjutányosabb áron 
vállaltatnak el Mélven tisztelt megbízó imtó l a te l jes utánjárást , 
bejelentést , s írásatást, g y á s z l a p m e g r e n d e l é s t é s kihordást s ze -
rény díjazásom e l lenében a ^ l e l k i i s m e r e t e s e b b e n te l jes í tem. 
Nagy raktár érc és lakoporsókban, szem fedél, koszorú és koszoruszallagokban 

g y N i r k o v e l i b e i i 8 

u. m. márvány, gránit és syenit kövekből, melyek f e l i r a t á n a k elkészí-
tését , aranyozását és felállítását jutányos arban eszkoz/oni. 



8. oldal. SZENTESI LAP 374. szóm. 

— A gözgépkezolok ót kazánfűtők leg 
közelebbi képesítő vizsgái Szegeden május hó 
21-ik napján J. e. 9 órakor a szegedi alsó 
szivattyútelepen fognak megtartatni. A vizs-
gálati kérvének kellően felszerelve a m. kir. 
ker. ipar felügyelőséghez (Tisza Lajos-kürut 
61. beküldendők. 

— Üzlet kiárusítás. Schware Antal 
divatárukereskedő üzlethelyiségét ahol az uj 
banknak lesz a hivatalos helyisége a dr. Ke is 
Samu-féle házba az ezelőtti „Kék Cs i l lag" féle 
helyiségbe helynzi át és a raktáron levő leg-
utolsó divatú áruit mélyen leszállított árakon 
árusítja el. Siessünk ez a k e d v e z ő alkalmat 
kihasználni, 398 

— Bérmálásra, alkalmas ajándékok leg-
olcsóbb árban vásárolhatók Pláger Miksa 
műórás és ékszerésznél. Hol óriási választék- | 
ban találhatók 14 karátos arany és ezüst j 
melltűk, karcsatok, gyűrűk, nyakláncok szent- | 
kép amuletek keresztek függelékek stb. Kém, j 
acél, ezüst és arany órák egész tinóm szer- | 
kezettel kiszabályozva jótállás mellett. Külön I 
óra és ékszer javitó műhely. Törőttarany-
és ezüst beváltása vagy bécserélése a leg-
magasabb árban. 

— Felhívás a gazdaközönséghez. 
Mindazon gazda, ki házát, terményét, ingó-
ságát tiiz ellen előnyösen akarja biztosítani 
„teljes bizalom "-mai a „Gazdák biztositó 
Szövetkezete" helybeli képviselőjéhez Kenye-
res Rafael úrhoz lorduljon, ki mindennemű 
biztositási ügyben teljesen díjtalanul a leg-
nagyobb készséggel felvilágosítással szolgál. 
— Ha a biztosítás bármelyik intézetnél van 
is elhelyezve a kereskedelmi törvény értel-
mében felmondható s abból az illető bizto-
sítóra semmi nemű kellemetlenség nem szár-
mazhat és ezért a Gazdák biztositó Szőver-
kezete ugy anyagilag, mint erkölcsileg fele-
lősséget vállal. Azon hazug híresztelésre, 
hogy a „Gazdák biztositó Szövetkezeté"-nél 
nemi enne kellő anyagi garancia, a legjel-
lemzőbben cáfolja azon tény, hogy maga a 
m. kir. földmivelésügyi miniszter az összes 
államib irtokókat és azok ingó és ingatlaoait 
ttiz ellen a Gazdák biztositó Szövetkezeténél 
(X) millió szóval hal van millió korona érték-
ben biztosította. Ez a társaság jog és élet, 
baleset és betöréses lopás ellen is elfogad 
biztosításokat. 

Hirdetések felvétetnek 
a lapkiad<»hivatalaban 
Kálmán Nyomda Szen-
tes tír. I larucker-utca S 

APRÓ HIRDETÉSEK 
Hirdetések felvétetnek 
e lap kiadóhivatalában 
Kálmán Nyomda Szen-
tes Hí. Hurucker-utca « 

200 négyszögöles 
portával eladó egy ház, mely áll a követke-
zőkből: két egymásba nyíló padolt szoba, -
konyha, speiz, külön megint egy szoba és 
konyha meg is álló. Azonkívül még egy nagy 
kert négy külön házhelynek eladó. IV. ker. 

Kisér-utca 24 sz. alatt. 310 

Tanulónak 
felvétetik egy jó házból való fiu Virágos Mi 
hály szíjgyártónál a Vásárszélben, Rákóczi 

tér 10. szám alatt. 374 

Eladó cséplőgarnitura 
magánjáró, 6 lóerős, Nicholson féle Mindszen-
ten Korom Jáuosnál, Mátyás Király-utca 192 
szám alatt. 40T> 

Elveszett kutya 
Kristó Nagy Józsefnek kajáni tanyájáról egy 
him fehér i'ekete foltos Bernáthegyi „Tigris' 
névre halgató kutyája elveszett Megtaláló 
illő jutalomban részesül. 407 

Földeladás 

Olcsó pénz! 
Ktí drága kamatú kölcsönét 4 és fél szn/.ulékos kammú 

Hölciönnel akarja kicserélni, forduljon bizalommal ifj. 

Fazekas Antalhoz I. ker Tóth József-utca 4<i szám alatt 

Sinóros Sz. Esztike 
Gépharisnva munkálatokat a legelőnyösebb 
árak mellett elfogadok, fejelések 20 krtól 
feljebb. Egy ügyes leány aki jól tud a gé-
pen dolgozni jó fizetéssel azonnal felvétetik 

II. ker. Tors Kálmán-utca 1 szám. 

Kása Sándor « 
ajánlja mész, só, fa- és kőszén, koksz tűzi-
fa raktárát. Vörösmarty-utca 1. szám alatt. 
Kisebb mennyiséget is a házhoz szállít. Szé-

na és szecska állandóan kapható. 

Egy csizmadia 339 
vagy lehet cipész ki a férfi cipőt tudja csi-
nálni, nállam azonnal állandó munkát nyer. 
11. ker. Bercsényi-utca 73 sz. Lovas Dániel, 

a szöllök alatt, nagypaté-ut közelében 21 hold 
föld igen kedvező fizetéssel eladó. Értekezni 
lehet Lakos Bálintal I. Kurcaparti utca 17 
szám alatt. 400 

Külön bejáratú 
csinosan bútorozott szoba azonnal kiadó I lor-
váth Gyula utca 12. sz. alatt, kapubejárattól 
4< )8 jobbra. 

Szvaton Józsefné 
IV. kerület Horváth Gyula-utca 34. számú | 
házánál, egy rakiár, egy padlás szik fűnek 
is esetleg, bolt helyiség és két padolt szobá-
ból álló udvari lakás van kiadó. Értekezni 

lehet a fenti szám alatt a tulajdonossal. 402 

Váradi Antalnak 
Eperjesen 35 hold szántóföldje a rajtalevő 
tanyaépületekkel együtt eladó, v;igy haszon-
bérbe kiadó. A földből 11 hdld here, ennek 
az első kaszálása eladó. Értekezni lehet a 
helyszínén, Eperjes, 19 szám alatt. 3í>2 

Eladó ház 
özv. Busi Jánosnénak II. ker. Széchenyi-utca 
87 számú háza kedvező feltételek mellett sür-
gősen eladó. Értekezni lehet a fenti szám 

alatt. 2 70 

Eladó föld 
Hajdú Józsefnek alsóréten 10 hold földje sza-
bad kézből eladó. Értekezni lehet a helyszí-

nen, tanya szám 17. 349 

404 Használt ablakok 
és ajtók eladók Bercsényi-utca 0. sz. alatt 

Eladó ház. 
I. ker. Rákóci Kerenc-utca 17 szánni háza 
eladó vagy haszonbérbe kiadó. Ugyanott ta-
vaszi legelőre jószágot lehet elő íratni. Érte-

kezni lehet a fenti szám alatt. 347 

: FÉLIX-GYÓGYFÜRDÖ 
! N A G Y V Á R A D M E L L E T T 

' Téli és nyári 
; gyógyhely 

• Á Á 
egész éven át 

nyitva 

Európa legnagyobb kénes hévviz forrása, vizhófoka 49. C. 17 millió 
liter napi mennyiség. Csúz, köszvény, íschíás, izzadmányok és női 
betegségek ellen. 

J90q évben 9100 beteg hagyta el gyógyultan és javultan a páratlanul hatásos 
Félix-fürdő gyógyforrásait, tükör, kád, iszap, mész és szénsavas fürdők, 250 kényelmes 
lakószoba, társalgó, zongora és olvasóterem, kitűnő vendéglők, állandó elsőrendű 
czigányzene, vasarnaponként katonazene, tennis pálya, gondozott sétautak, 400 holdas 
park és fenyveserdő, 16 személyvonat közlekedik május I-tői a Féliz-fürdő állomására. 

Posta, távírda, interurbán telefon. Curtaxe és zenedij nincs. 
Prospektust küld az igazgatóság.' 
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EDISON MOZGOFENYKÉP SZÍNHÁZ 
Vásártér, „FEKETE SAS" szálloda 

A színház teljesen át { 
van alakítva ós legmo-1 
dernebb berendezésű. I 

Előadás 7 és 8 órakor J 
Bérletjegyek válthatók ( 

I 
Í 

2 0 , 4 0 . 6 0 j 
és 80 fillér.« 

Mai előadás műsora: 

Belépődíjak: 

Méhészet, természetes 
A fegyenc szive, dráma 

Rovenno, olasz tájak, látványos 
Salem rózsáfa, dráma 

Az uj rendörőrmester, komikus 
Fölsepert kémény, komikus 

Rossz éjszaka, komikus 

| A képek nem rezegnek 
| világosak és tisztán 
| láthatók. 

| Előadás 7 és 8 óraKor 
| Bér le t jegyek válthatók 

I Belépődijak: 

¡ 2 0 , 4 0 , 6 0 

> és 80 fillér. 
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Szentes város katonaügvasztályától. 

520/k. ü. 1911. szám. 

Hirdetmény. 
Felhivom mindazon szolgálatban 

álló katonák szüleit, akik fiukat az 
aratási időre szabadságoltatni óhajtják, 
hogy azok — akiknek fiuk a 101-ik 
gy. ezredben szolgálnak — értesítsék 
fiukat, hogy közvetlenül parancsnok-
ságuknál jelentkezzenek aratási időre 
szabadság engedélyezése iránt, azok a 
szülők pedig, kiknek tényleges szolgá-
latban álló fiaik bármely más csapat-
testnél vagy fegyvernemben szolgálnak, 
azok a szülők fiuk szabadságolása iránt 
hivatalomban jelentkezzenek s kérvé-
nyeiket díjmentesen fogom elkészíteni. 

A kérvényezés iránt hivatalomban 
bármikor jelentkezhetnek. 

Szentesen, 1911. évi április hó 
25-én. 

Bngyi Antal 
385 főjegyző. 

8 
kpv. 1911. 

Hirdetmény. 
Az országgyűlési képviselő válasz-

tók 1912. évre érvényes néjegyzéké-
nek kiigazítása érdekében a központi 
választmány a következőket teszi köz-
hírré. 

Az ideiglenes névjegyzék, vala-
mint a kihallgatások névjegyzéke a 
főjegyzői hivatalban 1911. évi május 
hó 5-től 25-ig közszemlére kitétetik, 
ahol is az naponként délelőtt 8 órától j 
12 óráig megtekinthető, délután 2 órá-
tól 0 óráig pedig lemásolható. 

A névjegyzék elleni felszólamlá-
sok 1911. évi május hó 5-től 15-ig, 
a felszólamlásokra adható észrevételek 
pedig 1911. évi május 16-tól 25-ig 
nyújtandók be a polgármesteri hiva-
talnál a hivatalos órák alatt. 

Saját személyét illetőleg •jogában 
áll mindenkinek felszólalni, tovább 
mindazok, kiknek nevei a névjegyzék-
ben bentfoglalvák, jogosítottak minden 
jogtalan felvétel vagy kihagyás miatt 
felszólamlással élni. 

A felszólamlási kérvények és ész-
revételek bélyegmentesek, írásban nyúj-
tandók be s a jogosultságot igazoló 
okmányokkal felszerelendők. Egy be-
adványban több egyénre vonatkozó 
felszólamlás is helyet foglalhat. | 

Aki a felszólamlásra jogosított, 
az a felszólamlásokra észrevételeket 
nyújthat be. Az észrevétel minden fel-
szólamláshoz külön adandó be. 

A központi választmány különös i 
figyelmébe ajánlja a közönségnek, 
h°gy igyekezzék a névjegyzéket meg-
tekinteni és sérelem esetén az ellen-
fél szólamlással élni, mert aki ezt el-
mulasztja, választói jogának esetleges 
csorbítását saját hibájának tudja be. 

Kelt Szentes város központi vá-
lasztmányának 1911. évi április 15-én 
tartott üléséből. 

Bugyi Dr. Mátéffy 
főjegyző, 390 polgármester, 

központi választmányi központiaivw s .nikjá 
egyzó. nyiáJlen 

Szentes város polgármesterétől. 

2735/1911. szám. 

Hirdetmény. 
Felhívom mindazon földbirtokoso-

kat és bérlőket, akiknek lucernás föld-
jük van, hogy lucernás földjükön je-
lentkező arankát 1911. junius hó 10-
ig feltétlenül, az ezután jelentkezőket 
esetenként irtsák ki, mert ha ezen idő-
pontig vagy esetenként az aranka irtást 
nem teljesítenék, hatóságilag fogom a 
mutatkozó arankát az illető földtulaj-
donos vagy bérlő költségére kiirtatni, 
ezen felül az 1894. évi XII. t. c. 95 
§. k./ pontja alapján 100 keronáig ter-
jedő pénzbüntetéssel fogom büntetni. 

Az aranka irtás módja közismert 
lévén, a mennyiben azonban a szak-
szerű irtásra vonatkozó eljárást bőveb-
ben tudni óhajtják felhivatnak, ez iránt 
forduljanak a mezőőrökhöz vagy a gaz-
dasági tanácsnokhoz. 

Szentes, 1911. évi áprilts 14-én. 
364 Dr. Mátéffy 

polgármester. 

Másolat. M. kir. pósta és távirda-igaz-
gatóság Budapest. 

57091/1911. szám. 

Hirdetmény. 
i 

Csongrádvármegye Nagytőke va-
súti állomásán f. évi április hó 11-én 
postai ügynökség lépett életbe mely bár-
hova szóló levélpostai küldemények, 1 

továbbá csak a belföldre, Ausztriába, 
a megszállott tartományokba, vagy 1 

Németországba szóló 1000 korona ér- j 
téket meg nem haladó pénz és csomag-
küldemények felvételével, továbbításá-
val, leadásával és utalvány, nemkülön- j 
ben postatakarékpénztár ügyletek köz-
vetítésével van megbízva. 

A póstaügynökségnél cheque és 
póstatakarékbetét csak 1000 korona 
erejéig eszközölhető. 

A postai ügynökség kézbesítési 
köre Nagytőke, Kistőke, Jaksor, Belső-
ecser, Kaján és Vekerzug tanyákra ter-
jed ki. , i 

A postai ügynökség leszámolás, ; 
ellenőrzés és felügyelet tekintetében a 
szentesi Postahivatalhoz tartozik és ösz- I 
szeköttetését nevezett postahivatalhoz , 
a mindkét irányú Szolnok Hódmező-
vásárhely 102. sz. kalauzpósta utján 
nyeri. 

Budapest, 1911. április 1. 
M. kir. posta és távirdaigazgatóság 

Hivatalos másolat hiteléül 
Bóné Antal 

387 kiadó. | 

Szentes varos polgármesterétől. 
2097/1911. szám. 

Hirdetmény, 
Felhivom azon birtokosokat, kik 

a tulajdonukban lévő apa állatokat (bir-

kákat, kanokat, kosokat) 1911. évre 
köztenyésztésre óhajtjak használni 1911 
évi május hó 11-én d. e. 9 órára a 
külső cédulaháznál tartandó vizsgálatra 
mutassák be. 

Szentes, 1911. évi április hó 24. 
384 Dr. Mátéffy 

polgármester. 

A körös-tisza-marosi ármentesitő 
és belvizszab. társulat bábocka-mind-
szenti szakaszától. 
363—1911 

Hirdetmény. 
A körös-tisza-marosi ármentesitő 

és belvizszabályozó táisulat bábocka-
inindszentí szakaszának védgátjain a 
lucerna kaszálóknak és egyébb fűter-
mésnek ez évi November l-ig terjedő 
használata — a magtermelés és legel-
tetés kizárásával — 100 vagy 200 
méteres szakaszokban, nyilvános ár-
verés utján, azonnali készpénz fizetés 
mellett a helyszínén, a legtöbbet Ígé-
rőknek folyó évi Május hó 8 9 és 10 
napjain bizottságilag haszonbérbe fog 
adatni. 

Az eladás sor remije a következd: 
1. Május S-án hétfőn reggel 8 órakor 
a bábockai alvégátrész a papgáti őrház 
feletti elágazástól kezdve a bábockai 
felső határig, azután a mostani véd-
vonal az u j bábockai gát felső végpont-
jától kezdve a tűzkövesi őrházig, dél-
után a tűzkövesi őrháztól a teési ma-
gas partig. 
2. Május 9-én kedden reggel 8 órakor 
a Szegfű-csárdánál kezdve a kurca-
toroki őrházig, délután ezen őrháztól 
folytatva a Szegvár-szentesi határig. 
3. Május 10-én szerdán reggel 8 óra-
kor a Szegvár-szentesi határtól kezdve 
a böldí révig, délután a böldi révtől 
a teési magas partig. 

Szentes, 1911 április 28-án. 
Benes Gynla 

395 szakasz mérnök. 

804—1911. 
Szentes város polgármesterétől. 

Felhivás. 
A városi jéggyárban termelt jég-

nek könnyen leendő beszerzését a fo-
gyasztó közönség részére házhoz való 
szállítással akarja a tanács megoldani. 
E végből tájékoztatás képen ismerni 
óhajtom a napi fogyasztás megköze-
litó nagyságát — miért is kérem a 
közönséget, hogy a naponként, vagy 
két naponként háztartásában szüksé-
ges jég mennyiségét a gazdasági ta-
nácsnoknál bejelenteni szíveskedjék. 

Szentes, 1911. Ápril. 28. 
Dr Mátén 



G. oldal. SZENTESI LAP 89. szám. 

Hirdetmény. 
A városi csordajárasokra május 

hó 8-án reggel 7 órakor lesz a ki- ! 
hajtás. 

Erről azzal értesítem a közönse-
get, hogy a csordajárásra csakis az 
állatorvos által megvizsgált és egész- j 
ségesnek talált tehén hajtható ki. 

Az állatorvosi vizsgálat a csorda- i 
járáson a kihajtáskor fog eszközöltetni. 

Szentes, 1911. május 1-én. 
Kalpagos Imre 

401 gazd. tanácsnok. 

3059/1911. I 

Hirdetmény. 
Felhívom a gazdaközönséget, hogy 

a sáska, de különösen az olasz és ma-
rokkói Sáska fellépését az egész év j 
folyamán kísérje éber figyelemmel és I 
a gyanús eseteket, az eredményes vé-
dekezés megtétele végett a polgármes- j 
terí hivatalban, vagy a gazdasági ta- ; 
nácsnoknál azonnal jelentse be. 

Szentes, 1911. April. 23. Máté ff y 
:jí> 1 polgármester. I 

Az építő és építtető 
közönségnek tisztelettel hozom tudomására, 
hogy a drótkerítés és stukatornádszövést meg-
kezdtem, saját gépjeimmel. Elvállalok bár-
milyen drótkerítést a legolcsóbb áron. Stuka-
tor nádszövet szintén a legolcsóbban kapható 
nálam. 

Korsós N. Sándor 
333 Széchenyi-újtelep, 79. szám 

KrtesitjÜk a tisztelt közönséget, hogy Szabó Zsigmond és Tsa cég göz-
furészét és gőzmalmát megvettük cs az/ Krausz Test verek ceg alatt tovább vezetjük. 

Faanyagokból mindenféle épület és asztalos árut, továbbá tűzifát stb. 
tartunk raktáron és azokat a legjutányosabb árakban árusítjuk. 

Malmunkban állandóan készleten tartunk mindenféle gabonát, úgymint 
búzát, rozsot és tengerit és azokat a mindenkori napi áron árusítjuk 

Kérjük a nagyérdemű közönség szives pártfogását és vagyunk 

3(i8
 ,e,jcs ,isztelettel Krausz Testvérek. 

a B B a H H S í B i i i i a a ü l i i f l H B B H a ü & g a f i m * 
Legjobb csongrádi B Kőbányai kirJysör 

Barát malátasör | 
Dupla malátasör • 

Állandóan frissen fejtve! 

silleréi fehér borok Ml 
Jó hegyi borok 

C 
Kitönő minőségű g | 

tiszta főzött gg 

pálinkák! * 
megrendeléseket a 

házhoz szállít. ffi 
C ? A m i I a ^ fűszer és italkereskedése ü 

aanUOr Szentesen. £ 
A Kőbányai Polgári Serfőzde Részvénytársaság főraktára. • 

Bérmaajándékoknak 3 ' 
i alkalmas Imakönyvek és Rózsafü-

zérek csínok kivitelű magyar gyárt-
mányok remek választékban a l eg -
o l c sóbb árakban Unterniüller Ernő 
könyvkereskedőnel kaphatók Szentesen. 

Dr. Ö z e Gyula 
v«*«li I r o d á j á t FnrliM« 

Mlliál.y-utca 8 . h / . (Var |fH 
l lcnjá i i i i i i á telh^uélx^u, <li*. 
( V.nl<«»»-»»II«IIII N O I I I I I o r v o n 
m e l l e t t ) ujoiiiiiii* «^pi'ilt liú-

/ á b n helyeset«» át 

Üzletáthelyezés. 
Tudatom a t. közönséggel, hogy 

lakásomat a III. kerület Lakos-utcza 
14. szám alá helyeztem át. Ugyanott 

! egyszobás udvari lakás kiadó. Tanon-
j cok azonnal felvétetnek. 

Tiszteletlel 
Mácsai Lajos 

szobafestő, címfestő és mázoló320 

Keresek 3-4 szobás 
és melékhelyiségekkel biró lakást aug. 1 re 
vagy Okt. l-re bérbe. Ajánlatok az ár meg 
jelölésével B. Gy. csim alatt a kiadóhiva-

talba adhatók be 40 

Kun Mihály 
cskás mester keres egy jó c s a l á d i 

való fiút tanulóul. Ugyanott egy segéi 
| állandó munkára felvétetik. 

Értekezni lehet II. ker. Széchenyí-utc 
I 382 92 szám alatt. 

Bútorok tisztítására 
és felújítására egyetten szer a 

„Flüssig Furnir" 
mely festett, lakkozott vagy keményfa alkalmazhat«», 
üvegje 1 K. 25 f. cs 2 k;. 50 f., minUüveg 12 fill. 

Padló lakk 
.Medve" jegyű szép és tartós padozat festésre. 

Padozat lakk 
olaj festékkel festett padlók behúzására 

Rembrandíin lakk 
kerti bútorok festésere. 

Arany,- ezüst- és rézbronzok 

Ifj. Kovács Sándor 

AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN MINDEN GAZDÁNÁL DICSÉRETET ÉS NAGY MEGELÉGEDÉST ARATNAK 

B E N Z I N É N Y E U S O L A J 
M O T O R O S 

c s é p l ő k é s z l e i e k ! ! ! 
Minden gazda maga kezelheti, nem kell gépész, 

sem hatósági engedély. 
Rendkívül olcsó cs tiszta piuckcpes cséplés, már 4 ól 

erejű pék eknél is, egész a 20 lóerőig 
Motorainkkal a községben a házak között az 

udvarban szabad csépelni. 

Minden g a z d a , aki egy motoros c s é p l ö k é s z l e t b e s z e r z é s é n e k ínég csak g o n d o l a t á v a l is fog la lkoz ik , kérje e g y 
l e v e l e z ő l a p o n képe6 árjegyzékünket , ingyen é s b é r m e n t v e küldjük — é s abban o ly f o n t o s adatokat talál , 

Sz íves f i g y e l m é b e I 
hogy azonnal m i n d e n b e n tá j ékozva lesz, 

B é r m e n t e s szál l í tás az o r s z á g minden á l lomására . 
Legújabban megál lapított igen e lőnyös árak é s kénye lmes fe l tételek. 

Levéloim: Kellner .ViiImI o n Fia 
Budapes t , Váci-ut 4. sz. 

Kálmán Nyomda Szentes 141L' 




