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DK. HERCZEGH JÓZSEF 
felelős szerkesztő. 

Egy lappéldány ára 2 fillér. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Vajda Bálint utóda könyvnyomdája {Kossuth-tér 4. szám 
(ref. bérház), idefiintezendők a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijr' 

A kormány taktikája. 
Khuen-Héderváry, meg az ő 

csonka kabinetje taktikázik, sőt 
megint taktikát változtatott. Ez a 
kormány kimerített már minden 
lehetségest és lehetetlent. Ez a 
kormány eltévedt már az összes 
elképzelhető szélsőségekbe is. S ez 
a kormány — megint kigondolt 
valamit. 

De hogy mit? 
Na, ezt ugyan hiába kérdeznéd 

akár önmagától is, maga se tudja. 
Játszott ő már minden elkép-

zelhető szerepet. 
Játszotta a szelid báránykát 

amely türelmes megadással ült 
szemben az ellenzékkel és várt és 
remélt, hogy az ellenzék lélekzete 
elfogy, hogy az ellenzék kimerül, 
hogy önmagát felemészti, mely 
után az ország a nemes kormány 
kedvére, szabad prédája lesz Ausz-
triának. 

Játszotta ez a kormány már a 
vérengző vadállat szerepét. Táto-
gatta a száját. Vicsorgatta a fogát 
az ellenzékre. Komolyan hitte, hogy 
elhiteti, mikép neki csak ugrani kell 
s ha ráront az ellenzékre, azt az 
utolsó izig széttépendi. 

Játszotta ez a kormány a fe-
nyegetődzó szerepét és késznek 
mutatkozott segítségül hívni a sá-
tónt és a pokol minden seregét, 
csakhogy az obstrukciót lehetet-
lenné tegye. 

Mozgósította diszfőispánjait s 
a pecsovics vármegyéket, hogy hoz-
zanak az ő pressziója alatt határo-
zatokat a véderő mellett és az ob-
strukció ellen. 

Nyilvántartotta és sajtója ré-
vén világgá harsogta, hogy az el-
lenzék megakasztja az ország sze-
kerét, tönkreteszi az országot. 

Naponta végigirombitáltatta az 
országon, hogy Magyarország hal-
lani sem akar az ellenzékről s nincs 
nagyobb vágya, mint az, hogy az 
ellenzék leszereljen. 

A kormány népcsalásával és 
ámításával szemben az ellenzék 
nem változtatta meg a taktikáját. 
Sőt rendületenül kitartott taktikája 
mellett. 

Egyet hangoztatott, egyet kö-
vetelt, hogy a kormány vegye le a 
napirendről a véderőjavaslatokat és 
tűzze ki napirendre a választói jog-
ról szóló javaslatoj, mert addig, 
mig a kormány ezt nem teszi, nem 
lesz rendes tanácskozás a tisztelt 
Házban . . . 

Ez a kormány most már kifo-
gyott mindenből. 

Mit tegyen? 
Bécsben sürgetik. 
Hörögve érkezik Bécsből a tü-

relmetlen kérdés: „Nohát, mi lesz?" 
Mert ugyanaz a Khuen volt az, 

aki sürgette a véderöjavaslat napi-
rendre való tűzését, mondván, hogy 
az idő megérlelte azt és soha, so-
hasem lesz alkalmasabb rá Magyar-
ország, hogy mindent megszavazzon, 
amit a császár, amit Ausztria kö-
vetel. 

Akkor Khuen őfelsége volt a 
türelmetlen. Ó követelte, hogy mi-
előbb benyújthassa a javaslatot. 

Hol van most a hirdetett nagy 
államférfiúi bölcsessége? 

Hol van most a kikürtölt óriási 
energiája? 

Hol van most az ő „erős keze?" 
Miért vállalkozott hát mi min-

denre, mikor semmit sem tud be-
tartani? 

Hanem hát az a Khuen elhatá-
rozott megint mindennek ellenére 

valamit. A bécsi félhivatalos útján 
azt adja tudtára szegény országunk-
nak. hogy nála „készül va lami" . . . 

Reszkessetek, magyarok 1 
Reszkess , te ellenzék I 
Jupiter Tonans előveszi villá-

mait. Lecsap rátok I Menykövet szór 
rátok! 

Persze, csak azt nem tudja még 
Khuen úr, hogy honnan kéne venni 
ezeket a m e n y k ö v e k e t ? 

Az ellenzék pedig harcol to-
vább. 

Mert mintha ezeket a fenyege-
téseket már hallotta volna . . . 

Mert nincs is oka megijedni. 
Azok a vil lámok, azok a meny-

kövek legfeljebb a Khuenék fejére 
hullanak majd let 

Az ellenzék rendületlen marad. 

Valamikor régen a régi görö-
göknél kétféle helyen tudhatta meg 
a jámbor földi halandó a j ö v e n d ő t 
Delfoiban és Dodonán, hol kitűnő 
jóstehetségek állottak a nagykö-
zönség rendelkezésére. Természete-
sen nem ingyen. Ezek a derék 
jövőbe látók azután olyan tudósí-
tásokat adtak, hogy abból bizony 
kiokosodni senki sem tudott, el-
igazodni még kevésbbé. Rendesen 
ugy szólottak, hogy abból kiki azt 
olvashatta ki, ami neki épen jól-
esett. S ez a régi görögöknek jól-
esett. Ma már csak a miniszterel-
nöki magy. kir. jósda áll a szegény 
magyar közönség rendelkezésére, 
ugyancsak régi rendszer szerint ho-
mályos, sokat sejtető, de mitsem 
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mondó orákulumaival. Az igaz, h o g y 
a modern magyar j ó s d a nem kér 
baksist szolgálataiért, de viszont 
az országnak igen drágán kell meg-
fizetnie, jóstehetséggel ellátott mi-
niszterelnökének azt a jó tulajdon-
ságát, hogy miképen a tavi pióca 
az ember testén, ugv ő az ország 
testén tapad ellávolithatatlanul. Va-
lamelyik fővárosi napilap tudósítója 

(t Khuen Hédervárv gyönyörű 
lentéseket tett. Volt abban va-

ri pithiai, delfoi és dodonai 
Jvariatokból. Volt benne misztikum, 
melancholia s minden egyéb, ami-
nek a politikában semmi helye, de 
amely annál jobban hangzik egy 
miniszterelnök ajkairól, akinek tu-
lajdonképen a nemzet informálása 
volna kötelessége. De nálunk inkább 
jósolnak s a modern drámaírók-
tól vesznek példát a miniszterelnö-
kök, semminthogv azt a hivatásu-
kat töltenék be, amelyre hivatvák. 

* 
A Polónvi-Lengyel pert ime 

újra kihozták abból a jól megérde-
melt elvonultságból, melybe immár 
három esztendeje a közélet legna-
gyobb örömére rejtőzködött De 
ugylátszik valakinek érdekében áll, 
hogy azt a sok szennyet, piszkot, 
amit ez a per a közélet közepébe 
zudit, ismét megnyissa bűzhödt 
kloakáit, hogy a szegény magyar 
nak legyen valamelyes mulatságos 
olvasmánya is a mindennapi reg-
geli kávé mellé. Enélköl sajtót el 
sem képzelhetünk, mint hogy min-
dennap legalább egy olyan szenzá-
cióval szolgáljon, melytől a lelke 
ha nem is épül, de undort keltő 
izt érez szájában. A Polónyi Len-
gyel affair tehát ismét kisért. A po-
rondra vonulnak újra azok a régen 
elfelejtett epizódok, melyek már 
egyszer oly sok magyar emberrel 
utáltatták meg az egész politikát. 
Hallani fogjuk ismét a vádakat a 
mindent beszennyező rágalmakat, 
melyeket egymással ellentétben élő 
politikusok szórnak majd azok felé, 
akik nincsenek velük egynézeten. 
De hát: „Panem et circenses" kell 
a népnek. Kenyér és szenzáció s a 
bölcs kormány, ha már kenyérről 
gondoskodni nem tud, legalább szen-
zációval szolgál a szerencsétlen, ki-
fosztott, de mindenesetre éhes ma-
gyar közönségnek. 

Mindenütt olvashatunk a pró-
baháboruról. A harcászati játékról, 
melyet a hadvezetőség a szegény 
katonák rovására s a maguk gyö-
nyörűségére, természetesen állam-
költségen trendeznek. Olvashatjuk 
naponta a híradásokat azokról a 
szépségekről, melyeket a nevezetes 
katonai játék a nézőknek nyújt, 
egész hadi bulletinek jelennek meg 
a lapokban arról . . . hogy mikép-
pen játszik a közös hadvezetőség 
avval a temérdek emberrel, melyet 
a jó sors, a közös törvények ke-
zükbe kiszolgáltattak. Bezzeg, ha 
azokat a számokat is leközölnék a 
lapok, melyekbe ez a kis hadijáté-
kocska kerül, beh elhűlne a jó ma-
gyar, de valószínűleg osztrák ol-
vasóközönség is, mely most olyan 
nagy élvezettel olvassa azokat a 
kitűnő tudósitásokat, melyeket a la-
pok, erejük megfeszítésével s kü-
lön kiküldött riporterük segélyével 
napszámra hoznak. Hogy hány ka-
tona leli halálát, hány hasznavehető 
polgára az országnak megy tönkre 
ebben a sok hűhó semmiértben, ar-
ról bölcsen hallgat a hangos kró-
nika. A csendes tragédiák nem va-
lók a nyilvánosság elé az életve 
szélyes menetelések előidézte pusz-
tulások nem nyilvánosság elé való. 
Ki tudja talán tényleg nekik van 
igazuk. 

• 

Szombat helyett vasárnap uta-
zik a magyar miniszterelnök Bécsbe 
és vasárnap helyett hétfőn fogadja 
a király Schönbrunnban audiencián. 

Lukács László pénzügyminisz-
ter, aki Gasteínban üdült, Bécsbe 
érkezett, ahonnan vasárnap Buda-
pestre utazik. Valószínű, hogy Lu-
kács Bécsben találkozni fog Khuen-
Héderváry Károly gróf miniszter-
elnökkel, hogy vele az argentiniai 
hus kérdéséről is tanácskozzék. 

A képviselőház tegnapelőtti ülését 
kizárólag névszerinti szavazással töl-
tötték ki, tegnajp szombaton; pedig 
beszéd is volt és interpellációkat 
okoltak meg. 

Ma, vasárnap a függetlenségi-
párt nagygyűlést rendez L o s o n -
c o n , amelyen Justh Gyula is meg-
jelenik. 

Csongrádvármegye múzeuma nyitva. 
vasárnap és ünnepnap délután 2—5 óráig. 

Az Első Szentesi 
Kenyérgyár 

kenyérárai: 

f é l b a r n a 1 3 k r > 

f e h é r 1 5 k r . 
k i log rammonkén t . Viszontelái úsitóink is 

ezen az á r o n á rús i t j ák . 

Liszt, korpa, darák 
á l l andóan k a p h a t ó k k ics inyben és nagy -
ban a g y á r b a n és a piactér i (Har i s -ház) 

üz le tünkben . 

9 „FEKETE SUS" 
szállodában felállított Edison 

mozgófénykép 
színház 

ma bemutatja a kecskeméti föld-
rengés alkalmával eszközölt felvé-
teleit is. A katasztrófa természet-
hűen vonul a néző szeme elé. A 
népszerű színháznak lapunk más 
helvén közölt érdekes műsorára 

felhívjuk olvasóink figyelmét. 

HÍREK 
— Hivatalátadás akadályokkal. 

Hétfőn, 11-én választot ták meg T ö r d a i 
La jos főg imnáz iumi tanár t az i p a r o s -
tanonciskola igazgatójának, K ö r i v é -
1 y e s i Sándo r volt igazgatóval s z e m -
ben. K ö r t v é l v é s i a választást m e g -
felebbezte s ki jelentet te , hogy a Tor -
day La jo s megválasz tása e l lenére is m é g 
mindig iparosiskolai igazga tónak érzi 
magát, s az igazgatást t ovább fogja vé-
gezni. E r r e felszóllitották, hogy n e m oda 
Buda, h a n e m adja át a hivatal t összes 
járulékaival együtt az u j igazga tónak . 
Körtvélyesi a felszóll i tásnak n e m tett 
eleget, mire a városi t anács K á l m á n 
Imre városi t anácsnok , P a p p László 
főszámvevő és dr . K i s Béla városi 
jegyzőt küldte ki a h iva ta lnak K ö r t -
v é l y e s i Sándor tó l való elvételére, 
azzal az utasítással, hogy ha Körtvélyesi 
még mindig v o n a k o d n é k a hivatal t Tor -
da inak á tadni , a kiküldöt t b izot tság ve-
gye igénybe a rendőrsége t , s Kör tvé-
lyesit k a r d h a t a l o m m a l is távoli t tassa el 
az igazgatói székből. 

— Szinészek Szentesen. Akadt 
megint nap i e seménye ink közt egy hi r , 
amely a hét k r ó n i k á j á b a n észrevéteti 
magát . Ez a hir a r ró l szól, hogy e h é 



119. szám. SZENTESI LAP 3 oldal. 

•égén már Szentesre érkezik kitűnő szín-
társulatunk, hogy megkezdje előadásait. 
A szezon első fecskéje elébe, a meg-
nyitó előadás elé közönségünk valóban 
lelkes érdeklődéssel tekint mert az ér-
kező színtársulat abba a kategóriába 
tartozik, mely igazán mindenkinek az 
érdeklődésére joggal is számithat. 

— Meghívás. A helybeli állami fő-
gimnázium segitő-egyesülete f. évi szept-
hó *5-én d. u 3 órakor a tanári tanács-
kozóban évi rendes közgyűlést tart, 
melyre az alapító, rendes és pártoló ta-
gok tisztelettel meghivatnak. A közgyű-
lés tárgyai: 1. A választmány évi jelen-
tése. 2. A könyvtáros jelentése. 3. Az 
1910—11. tanévi megvizsgált számadás-
ról jelentés. 4. Számadásvizsgáló bizott-
ság kiküldése. 5. Az 1911—12 tanévi 
költségvetés megállapítása. 6. Balázso-
vits Norbert lemondása folytán uj vá-
lasztmányi elnöknek és 10 választmányi 
tagnak egy évre való megválasztása. 7. 
Indítványok. 8. Jegyzőkönyv hitelesíté-
sére bizottság kiküldése. Szentes, 1911. 
szept. 16. Az elnökség. 

— Uj lapszerkesztő. A vármegyei 
alispán tegnap kelt határozatában a vár-
megyei hivatalos lapszerkesztését ille-
tőleg Dr. H e r c e g h József vm. tb. al-
jegyzőnek adott megbízást visszavonta 
s a lapszerkesztésével Dr. C s ú c s János 
vm. főjegyzőt bizta meg. 

— A haladás útján. Minden idők 
kulturáját a fejlődés élesztette. A »Kul-
tura« folyóirat fejlődését pedig a mara-
dandó irodalom és alkotó művészet ki 
séri tökéletesedésében. Ha futó pillan-
tást vetünk az egész tartalomjegyzékre, 
csupa ismerős névre bukkanunk, oly 
nevekre, melyek kulturfejlődésünk egy-
egy láncszemét képezik; oly írókra, kik-
kel szíves-örömest foglalkozunk, kiknek 
munkáiban gyönyörűségünket leljük. A 
»Kuliura« nemcsak hézagpótló, de hatá-
rozottan irányító folyóirat, mely egész-
séges irodalmunk ápolója, fönntartója 
és terjesztője. 

— Ipariskolai értesítés. Felkérem 
mindazon iparos mester urakat, akik 
vagy a személyi változás, vagy egyéb 
okok miatt tanoncaikat az alsófoku ipar-
iskolába eddig be nem íratták, szíves-
kedjenek (IV. ker. vasárhelyi-utca 9 sz. 
alatti lakásomon) ezen a nagym. vall. 
és közokt. minisztérium 3ü,564—1893 sz. 
rendelet 13-ik pontja értelmében kö-
telező beiratást f. hó 20-tól legkésőbb 
23 -án délig, naponként délben 12 és 2 
óra között eszközölni. A tanítás már 
14-én megkezdődött s az órák az ipar-
hatóság hozzájárulásával naponként d. 
u. 5—7-ig, nov. 1-től kezdve pedig fél 
£-től fél 7-ig tartatnak hétköznapokon, 
mig vasárnap d. e. 9-12-ig, rajzórák 
d. u. 2—5-ig a rajz és rajzpótló órák 
tartatnak meg a kijelölt és ott kifüg-
gesztett beosztás szerint. A közbejött 
vásár miatt az iskolai év hivatalos meg-
nyitása s a szervezeti szabályzat 61—c. 

pontja ^értelmében a tanulókra vonat-
kozó rendtartási és fegyelmi szabályok 
kötelező felolvasása f. hó 24-én vasár-
nap d. e. 10 órakor lesz az ipartestület 
székházában, melyen minden ipariskolai 
tanuló köteles megjelenni, s melyre az 
érdeklődő iparos mester urakat is tisz-
telettel meghívom, s egyben a 3 évre 
megválasztott ipariskolai tantestület név-
sorát itt közlöm: Bugyi Ferenc, Bugyi 
Károly, Dongó Orbán, Fodor Dávid, 
Kiss Károly, Papp Lajos, Varga Béla, 
Varga Ferenc, Varga József és Vecsery 
Lajos tanitó és tanár urak. Torday La-
jos áll. főgymn. tanár iparisk. igazgató. 

— A Kolera. A kolera s z ü n ő f é l -
b e n van. Ma már gyanús megbetegedés 
sem történt a fővárosban. Azok közül, 
akiket tegnap szállítottak a megfigyelőbe, 
kettőnek az állapota gyanús. A bakteri-
ológiai vizsgálat azonban még nincs be-
fejezve s igy nem lehet tudni, vájjon 
betegségük ázsiai kolera-e. Újpesten el-
lenben ma is volt koleragyanus meg-
betegedés. 

— Kegyelet. A szentesi iparos ifjak 
önk. köre f. évi szeptember hó 18-án 
azaz hétfőn délután pontban 4 órakor, 
a szentesi ev. ref. középső temetőben 
nyugvó néhai Zsoldos Ferencné sirjá-
nál, — az önképzőkörnél viselt zászló 
anyai tiszte \ j éves emlékére, — kegye-
lete jeléül koszorúját leteszi, mely kegye-
letes ünnepélyen való megjelenésre, úgy 
az önk. kör tagjait, mint — szentes vá-

J ros nagy közönségét tisztelettel meg-
hivja az elnökség. Tagok gyülekezése 
(saját helyiségünkben) d. u. 3 órákor, 
honnan zászló alatt lesz a kivonulás. 

— Halálozás, bzathmáry Ede ügy-
véd, a Körös-Tisza-Marosi Ármentesitő 
Társulat ügyésze, — nyug. takarékpénz-
tári ügyész, — tb. vármegyei főügyész, 

l — Csongrádvárm. törv. bizottságának és 
| Szentes képviselőtestületének tagja, — í 

református hitközségi presbyter, stb. f. 
hó 15-én délelőtt fél 8 órakor, életének 
77-ik, boldog házasságának 52-ik évében 
meghalt. Földi maradványa ma folyó hó 
17-én, vasárnap délelőtt 10 órakor, a 
Tóth József útcai gyázháztól, a reformá-
tus egyház szertartása szerint fog, a ref. 
középtemetőben levő családi sírboltba 
örök nyugalomra tétetni. Legyen emléke 
áldott, pihenése csendes ! 

— Öszi vásárunk. Tegnap kezdő-
dött meg a szentesi országos őszi vásár. 
A marha vásártérre föltűnően nagy-
számú állatokat hajtottak fel s azok 
igen magas áron keltek el. A jelek sze-
rint a mai kirakodó vásár is nagyfor-
galmunak ígérkezik. 

— Szüreti mulatság. A szentesi 
szervezett épitő munkások szüreti mu-
latsága annyival inkább is jó sikerűnek 
ígérkezik, amennyiben sikerült a ren-
dezőségnek megnyerni, mint vendéget 
Európa leghíresebb divatkirálynőjét, aki 
nadrágszoknyában jelenik meg. Délután 

i 2 órakor felvonulás a kispiactértől a | 

Petőfibe 3 órakor a szüret megnyitása 
a falu dobossá által. Beléptidij szemé-
lyenként 20 fillér. Ezen kedélyesnek 
ígérkező mulatságra a nagyérdemű kö-
zönséget tisztelettel meghívja a rende-
zőség. Ha valaki tévodésből meghívót 
nem kapott volna és arra igényt tart, 
forduljon a rendezőség bármely tagjához. 

— Kenyér ára Szentesen. Schwarc 
Mór sütő és lisztkereskedő most adta ki 
árjegyzékét, mely szerint a fehér kenyér 
kilóját 14, a barna kenyérét 12 krajcárért 
méri. — Felhívjuk e tisztességes mester-
ember műhelyére olvasóink figyelmét. 

— Takarmány ínség. Az országos 
nagy szárazság kétségbeejtette a gazdá-
kat, akik attól tartottak, hogy takar-
mányhiány lesz. A földmivelésügyi mi-
niszter most kiadott jelentésében azt 
mondja, hogy »bar a termés igen sok 
helyen, igen takarékos beosztást tesz 
szükségessé, már most megállapítható, 
hogy takarmányszüke nem várható.« 

— Az uj generáció. Újságírók tár-
saságában beszéltek arról, hogy a jövő 
generáció mennyivel okosabb, élelme-
sebb és reálisabb gondolkozású lesz, 
mint a mai. 

A tétel bizonyítására a társaság 
egyik tagja a következő kedves kis dol-
got beszélte el : 

Szabó László kollégánknak kis fia, 
a hat esztendős Pali most kezd iskolába 
járni. De már hazulról dúsan megrakva 
tudományokkal indult el az iskolába. 

Ottan az apró nebulókat a tanitó 
bácsi szép mesékre tanította, de mielőtt 
elkezdett volna mesélni, megkérdezte 
a kis fiukat: 

— No, ki tudja azt a mesét, a me-
lyet tegnap föladtam nektek. 

Szabó Pál azonnal jelentkezett. 
— Én tudom. 
— No mondd el kis fiam — biz-

tatta a tanitó 
A kis fiu pedig igy szólt: 
— Mennyiért ? 
— A »Vasárnapi Ujság< szeptem-

ber 17-iki száma sok érdekes képet kö-
zöl a Nemzeti Szalon őszi kiállításáról, 
Edison budapesti látogatásáról (köztük 
Bér Dezső ügyes rajza), a nemzetközi 
presbyteri kongresszus dunaörsi látogatá-
sáról, a pozsonyi Petőfi-szobor lelep-
lezéséről, a margitszigeti nagy katona-
hangversenyről, a dunántúli iovas-had-
gyakortatokról, ttelena szerb hercegnő 
házasságáról, a repülőgépek szereulésé-
ről a francia hadgyakorlatokon, a kolera 
vesztegzár alá helyezett hajókrólja gödöl-
lői új villamosvasutról, stb. Szépirodalmi 
olvasmányok: KalTka Margit regénye. 
Lengyel Géza novellája, Kosztolányi 
Dezső és Elek Alfréd verse, Alberton 
angolból fordított regénye, Egyéb közle-
mények : cikkek a londoni Lloydról, a 
láthatatlan égitestekről,Tarcacikk a hétről 
és még a rendes heti rovatok. — Iroda-
lom és művészet, sakkjáték s a többi. — 
A »V a s á rn a p i Ú j s á g « e I ő fi z e-
t é s i ára negyedévre öt korona, a »V i-
l á g k r ó n i k á«-val egvútt hat korona. 
Megrendelhető a »Vasárnapi Újság« kiadó-
hivatalában (Budapast, IV. ker., Egyetem-
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utcza 4 szám). Ugyanitt megrendelhető 
a »Képes Néplap«, a legolcsóbb újság 
a magyar nép számára, félévre két ko-
rona 40 fillér. 

— Fogorvos. K o v á c s J. a fog-
és szájbetegségek speciálistája, ki már 
évek óta látogat el városunkba, meg-
érkezett és működését megkezdte. Kéri, 
ama fogbetegeket, kik segilségét igénybe 
óhajtják venni, őt mielőbb felkeresni, 
mert vannak műtétek melyek hosszabb 
időt igényelnek. - Lakik : Petőfi szálloda 
9. szám. 

— Baktai Bandi (I. k. Törzs Kálmán 
u. 6) elismert jó cimbalom stimoló, cim-
balom stimolást és tanítást vállal. 

* Református iskolakönyvekből egye-
düli teljes raktár csakis üntermüller Ernő 
Petőfi-útcai könyvkereskedésében van. A 
szentesi református iskolai könyvek egye-
düli raktára, ezen iskolai könyvkiadvá-
nyokból másutt Szentesen sehol nincs 
lerakat! — Tessék a cégre ügyelni, mi-
vel másik könyvkereskedés is van ugyan-
azon épületben ! 

Csak volt. 
Szegényke bizony meghalt, olyan 

szép csendesen halt meg, amily csendes 
volt egész élete. 

Sokan voltak testvérek, szerették 
is egymást még akkor is, amikor kit 
erre, kit arra hajtott a sors. Mikor az-
tán az a nagy fészek kiürült és nem 
maradt más otthon az öreg szülőknél, 
csak ő, no meg a fészekmentő, a legfia-
talabb ; akkor elfogta a vágy a testvérei | 
után, feljött Budapestre, csak két napra! 
Haza is ment, a hajón meghűtötte ma-
gát és az a lappangó betegség, az a ret-
tenetes ellenség, tüdővész kerítette ha- | 
talmába. 

Két évig küzdött vele ! 
Hogyan ismerte ő e betegségnek 

a jeleit addig, míg egészséges volt; hogy 
tudta, hogy akit ez elér sovány, kiaszott 
karjaival, az többé meg nem menekül; I 
az olyan, mint aki örvénybe esett: las-
san de biztosan ragadja a víz közbe-
közbe, bármint erőlködjék is, s mikor 
az örvény torkához ér, egy pillanatig 
megáll vele a viz, aztán hirtelen el-
menti ! 

Már sodorta őt is a tüdővész, már 
vitte annak az örvénynek a tátongó tor-
kába, mely nem adja ki áldozatait többé, 
s ő nem tudta, hogy menthetetlenül el 
van veszve! Aztán elnyelte a sir ! 

Hogyan megváltozott szegény, mig 
beteg volt 1 Két évig sápadt volt az arca 
és aztán, mintha a betegség egyszerre 
jóvá akarta volna tenni kétéves rablását, 
visszalopta arcára a rózsaszint. Forró-
ságba, lázba verte és oly szépen virultak 
arcán a halál rózsái. 

Sokat szenvedett, kimondhatatlanul 
sokat, azután hirtelen nagyon rosszul 
érezte magát. 

— Bajod van, beteg vagy ? I 
— Nincs már semmi bajod, édes 

Ilonkám; — látod, most te ápolsz en-
gem, aztán én felépülök ebből a csúnya 

gyöngeségből — mert most már csak 
gyönge vagyok — akkor majd én ápol-
lak téged és visszaadom a kölcsönt. 

— Hagyjuk ezt, kedvesem ! 
— Brr! Ki nem állhatom ezt a hideg 

ködös időt. 
— Hiszen most szép napok vannak. 
— Most! Ki t u d j a , meddig tartanak, j 

igazán örülök, hogy oly jól érzem ma-
gam és a gyöngeség is elmúlik addigra 
talán már. 

Igaza volt; elmúlt minden gyönge- j 
ség, nagyon jól érzi most magát. Az 
utolsó napsugárral elbúcsúzott tőlünk. 

Fején mirtusz-koszoruval, fehér fá- j 
tyollal temettük el. 

Hiába láttuk szenvedését, hiába tud-
tuk, hogy a halál csak megváltás volt 
számára. A fájdalom csak oly nagy 
mértékben ért utói bennünket, mintha 
hirtelen jött volna a csapás ! 

Resurgemus — feltámadunk ! A 
hit enyhitő balzsama csak az idővel kar-
öltve gyógyítja azt a sebet, amit a halál 
egyetlen csapásra a szivek mélyébe üt. 

Nincs már, csak volt! — Crt ha-
gyott maga ulán s ez az ür bemoho-
sodhatik a megnyugvás mohával, de 
mindig tátogatja ásítozó száját 

Nincs már, csak volt; egy ifjú, re-
ményteljes életet semmisített meg a 
halál. 

ö talán mosolyogva nézi bánatun-
kat a túlvilágról, mert van túlvilág! Az 
a fűszál, mely tavaszszal kiüti fejecské-
jét a földből; az a légy, mely napsugár-
ban zümmögve füröszti szárnyait, a 
nagy világegyetem minden egyes csil-
laga kitűzött cél felé halad — csak az 
embernek ne volna rendeltetése ? Mi-
ért élne az ember, minek ez a bölcső-
től a sírig tartó kínlódás, ha nincs meg-
írva rólunk, hogy feltámadunk 9 Vagy a 
viszontlátás reménye csak olyan édes 
semmi, arra hivrtva, hogy az embert a 
szertelen kétségbeeséstől megóvja ? 

Nem, nem lehet, mert akkor az, 
kinek létét minden atom és minden 
erő hirdeti, kegyetlen játékot űzne be-
lőlünk, nem imádnunk — káromolnunk 
kellene az Istent akkor, hogy szivet al-
kotott s ebbe szeretetet, oly szeretetet, 
melynek fáj, hogy tárgyától meg lesz 
fosztva. 

Ha az a fü, amit szeretetünk tár-
gyának sirhalmára ültetünk, uj életre 
ébredhet a kelő tavaszszal, ha a lenyu-
godott nap ismét kibontakozhatik az éj 
homájából, ha a természet és ebben 
minden, minden uj életre ébredhet, csak 
a mai létünket határolja az a titokzatos 
sir, az a kis domb, mely a tetem fölé 
domborítom ?! 

Oh, nem! Erős a hitem és rendű- 1 

letlen : megharsannak a harsonák s mi 
ismét egyesülhetünk azokkal, kiket el-
vesztettünk s kiknek elvesztése annyira 
fájt. 

Resurgemus! Föltámadunk ! 
Bár véges elménk ellentmond e 

végtelen gondolatnak, a hit tanítja, a 
szív dobogja : feltámadunk ! 

Csak ideiglenesen bocsátjuk útjára 
a vándor lelket, csak a kétségbeesés 
kiáltja : nincs már, csak volt, a lélek 
nem halhat meg; az ez erő, mely a tü. 
dőt lélegzésre, a szivet dobogásra késs-
teti: az élt, él és élni fog! 

Csak nyűgét, a testét veti le, azt, a 
mi ideköti a földhöz, mi megtiltja, hogy 
oly magasra törjön, hol a végesnek ha-
tárát túllépné ; ezt hirdeti minden, min-
den, még az a könycsepp is, mely a 
szülők szemébe szökik a ravatalnál; nem 
bírná el a szülői sziv a csapást, ha igaz 
volna, hogy csak volt! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

— Fürdőnyitás. Gémes Ferenc és 
Társa Orosházán, gőzmalmuk telepén, 
a mai kor igényeinek megfelelően a 
legmodernebbül berendezett és minden 
kényelemmel ellátott uszodát, gőz- és 
kádfürdőt megnyitotta és közhasználatra 
bocsájlotta. A fürdő 1275 négyzetméter 
kiterjedésű, mely magában foglal egy 
200 és egy 375 négyzetméter nagysága 
két közös nyári, 8 kádas meleg-hideg, 
nedves gőz, száraz gőz, hidegvízgyógy, 
villany, szén és sósavas fürdőket, ame-
lyeket egy 460 méter mélységű kútból 
telszökő, a vegyelemezés adatai szerint 
38 hőfokú kén és vastartalmú hévviz 
táplál, mely vegyi összetételeinél fogva 
gyógvhatással bir. Rendelkezésére áll a 
közönségnek a mondottakon kivül hi-
deg-, langyos-, meleg-, ülő-fördő, su-
gárzuhanyok, izzasztó bepakolások, szak-
avatott ma-százs, buffet, női és féri 
fodrász, tyukszemvágás, manikürözés, 
uszástanitás, fésülés, villanyos hajszá-
rítás, hidegvizgyógykezelés. 

— Nyilvános köszönetmondás. A 
Nagytőke Határrészi Olvasókör f. hó 
10-én tartott jótékonycélu őszi mulat-
ságán a jótékonycélokra felúlfizetni szí-
vesek voltak: Halász István 5 koronát; 
Szijjártó Szabó József 4 K. Pass Ferenc 
és Papp Imre 3—3 K. Soós Ferenc és 
Soós Lajos 2—2 K. Besztercey Aladár^ 
Téli József, Halász Szabó István l—1 
K. és Piti Lajos 20 fillért. Ezen pénz-
beli adományokért, valamint Szijjártó 
Szabó Juliska urleánynak azon szíves-
ségéért, hogy a rendezőséget jelvénnyel 
ellátni és oly kedves viragadományával 
meglepni kegyes volt, ez uton is hálás-
köszönétét nyilvánítja a vigalmi bi-
zottság. 

Közönség köréből. 

Mindent S z e n t e s é r t . 
A mikor Szentesen 1910-ben az 

országos képviselő választás volt, a 
jelenleg többségen levő párt, ezzel 
a jelszóval ment a választásba. És 
sokakban az a meggyőződés érle-
lődött meg, hogy jó, hát lássuk 
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mennyi anyagi hasznot hoznak en-
nek a Szentesnek, aki mindezideig 
mostoha gyereke volt minden kor-
mánynak, mert Szentes önmagából 
lett a m i 

Én is, mint egyik adófizető pol-
gára ennek a városnak, kisértem fi-
gyelemmel, hogy mi lesz hát ez a 
mindent Szentesért? 

Hát ime, hogy egyet mégis le-
szegezzek, itt van a polgári leány-
iskola államosítás és a gimnázium 
kibővítés. Először ilyent ígértek, 
hogy a jelenlegi gimnáziumot át-
engedi az állam, illetve visszaadná 
Szentes városnak, mint tulajdonos-
nak, hogy az polgári leányiskolává 
alakittassék át, s mint ilyent, az 
állam bizonyos (4000 kor.) hozzá-
járulással át vesz (megjegyzéskép-
pen ide irom, hogy a város által 
fentartott polgári leányiskola 1911. 
évre 13.920 korona van előirányozva 
a költségvetésben), Szentes város 
pedig építtet az állam részére az 
igénveknek megfelelő gimnáziumot, 
o ly formán, hogy a polgári leány-
iskola kiadásaiból még nem is szá-
mítva a meglevő telket, megtaka-
rítás mutatkozik. 

Mert a városnak rendelkezésére 
áll a polgári leányiskolánál az álla-
mosítás folytán 10.000 korona, ami 
megfelel 200 000 korona annuni-
tásnak, a város pedig ad hozzájá-
rulást a gimnáziumhoz évi 16.000 
koronát, a mi szintén 320.000 tőke 
kamatának felel meg, most még 
hozzáadva az állam által felajánlt 
200.000 koronát, igv a számok fő-
összege 720.000 korona állna ren-
delkezésünkre. 

Már pedig ez időszerinl a leg-
modernabb gimnázium is csak 
500.000 koronába kerül, (mind a 
főispán ajánlata). Ha igv sikerült 
volna, teljesült volna a mident 
Szentesért. 

De, szinte megfoghatatlan, a vá-
ros vezetősége, a kérdést kettévá-
lasztotta. Szerintem a város kárára, 
amennyiben a polgári leányiskola 
felépül a jelenlegi helyén, ha ugyan 
tudnak még telket szerezni, mert a 
mostanin nem tér meg. És éppen 
igv áll a gimnázium ügye is, amit 
már Szentes város régebben átadott 
az államnak, amely szerződésen 
alapszik. 

És a szerződés bizonyos pontja 
azt mondja, hogy az állam tartozik 
az igényeknek megfelelóleg kibőví-
teni, fentartani stb., a miért Szen-
tes város évi 24 ezer korona hozzá-
járulást fizet, illetve fizetett, mert a 
Kelemen Béla főispánsága alatt si-
került az államtól lekönyörögni 
8000 koronát, maradt hozzájárulás 

Eont 16.000 korona. Tehát semmi 
öze Szentes városnak, hogy meny-

nyibe kerülj] a kibővítés, csak az, 

hogy miért nem készül már, vagy 
akkor miért adjuk az évi 16.000 
korona hozzájárulást. Ez is elég 
volna mindent Szentesért, ha a Ke-
lemen példájára csinálnák. 

Szinte megfoghatatlan még a 
gimnázium ügyében kiküldött bi-
zottság javaslata is, amely a város 
város által fizetett évi 16.000 kor., 
illetve annak megfelelő tőkét telje-
sen be akarja építeni. 

Akkor pedig örökösen el van 
vágva az út arra, hogy ezen hozzá-
járulást valaha elengedje az állam, 
már pedig ha ilyen nagyjelentőségű 
összegnek nemhogy az elengedését 
sürgetnék, hanem beruházni akar-
ják, akkor bizony szépen agyon-
nyomoritják Szentest, a m i n d e n t 
S z e n t e s é r t (?) helyett. 

Egy adófizető. 
•••«••••••«••••••••••a 

Nyilttér. 
Az e rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget 

a szerk. 

Iparosok ü l d ö z é s e S z e n t e s e n . 
Bene István úrtól, mint Ipartestü-

leti elnöktől, elvártam volna, ha a fenti 
cimen elkezdett nyiltterezni, ne csak a 
saját, hanem a más iparos üldözését is 
tegye-e helyen szóvá. 

Már féléve, hogy itt működik a 
első szentesi kenyérgyár rész. tár. ci-
men egy érdek szövetkezet, aminek a 
célja nem egy sütőt h a n e i n az e g é s z 
s ü t ő i p a r t t ö n k r e t e n n i , nem 
csak Szentesen, de az egész megyében, 
hogy pár részvényes, azután kedvére ki-
hasznaíja a nép legnagyobb szükségletét, 
a felsrófolt kenyér árral. Mert azt min-
denki tudja, hogy Schwartz péknél gép-
üzemre van a kenyérdagasztás beren-
dezve, mindenkor a legolcsóbban a leg-
jobb kenyeret adta és adja a közönség-
nek és ezt a gyár alapitói is nagyon 
jól tudták és tudják. 

Miért nem rendeztek be az nrak, 
olyan gyárat, ahol a munkások százai 
kenyérre valót kereshetne, nem pedig 
olyat, amelyik a nép kenyerét megdrá-
gítja és egy iparágat tönkre tesz, nyolc, 
tiz sütő iparos elől a munka teret el-
veszi. Vagy talán a sütő ipar nincs a 
szentesi ipartestületnél bejegyezve, ez 
esetben az igen tisztelt elnök úrtól bocsá-
natot kér. 

S c h w a r t z Mór 
sütőmester. 

Kiadja : 
br. Herczegh és Vajda B Utóda vállalata. 

Sarkadi Nagy Mihálynak 
Székháton 30 hold szántó, ismét 20 hold 
szántó föidje akár haszonbérbe, akár 

feles munkálatra kiadó. 

J ó , ü g y e s fiút 
ácstanoncnak felvesz Borsos Sz. Lajos 

ácsmester Rákócy F. u. 5. 

Eladó ház. 
Rákóczi-tér 18. számú ház szabad-
kézből eladó. — Értekezhetni ugyan-
ott Kristó Nagy Antal tulajdonossal 

ö z v . K o k a t J ó z s e f i i é 
Alsórét 48. szám alatt levő 60 hold földje 

holdanként is haszonbérbe kiadó. 

Pozderka Péter 
kunszentmártoni lakosnak kistőkei 334. 
tanyaszám alatt levő 40 hold földje 
örökáron eladó. — Értekezhetni a hely-

színén. 

Székelv Ferencnek 
J 

kistőkei, székhátszéli (Mecs Ferenc-féle) 
földjén az összes ott levő takarmányai 
és összes gazdasági eszközei előnyös 
feltételek mellett eladók. — Értekezni 

ugyanott, bármikor lehet. 

özv. Sarki Molnár Lajosnénak 
Berekháti három háziföldje, és Nviri-
utca 200 D-ö le s portáju háza ked-
vező feltételek mellett eladó — Ér-

tekezni lehet ugyanott. 

Lakos Lajosnak 
kistőkei (Dömsödi féle) 4 hold földje, 
úgyszintén Magyartési 9 hold földje 
tanya épületekkel eladó. — Értekezhetni 

Magyartés 42. sz. a. 

Kiadó 
I. szoba, konyha, és butorzott szoba 
2 ker. Pólya-utca 2. sz. a., a kenyérgyár 

mellett. 

Kormos Benjáminnak 
a Széchényi-út mentén egy hold földje 
nagyon jó tanyaépülettel eladó. Érte-

kezni lehet ugyanott 

Eladó há% 
Ili. ker. Villogó-utca 9-ik számú háx 
szabadkézből eladó. — Értekezhetni a 

fenti szám alatt ^ ^ ^ 

Kiadó üzlethelyiségek. 
Ugrai Antalnak a kispiacon most épülő 
házánál két üzlethelyiség kiadó, az egyik 
mészárszéknek, a másik szép nagy kira-
kattal bárminek alkalmas, esetleg kettőt 
egybe lehet venni. — Értekezni lehet a 

48-as Körben. 

E L f l b Ó 
H a l á s z Istvánnak egy jókarban lévő, 

1 7 s o r o s v ^ t ő g é p j * . 
Megtekinthető csütörtökön és vasárna-

ponként Rákóczi-tér 16 szám alatt. 
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Hirdetmény. 
v Az 1893. évi XXXVII. t.-c. alapján 

kőzhirré tétetik, hogy a népfelkelésre 
kötelezett egyének szemlevizsgája a folyó 
évi október" 2, 3 és 4-ik napján fog 
megtartani. 

Jelentkezni kötelesek: a város te-
rületén tartózkodó illeni és vidéki ille-
tőségű népfelkelők közül azok, kik ka-
tonailag ki vannak képezve és védköte-
lezettségük leszolgálása után jutottak a 
népfelkeléshez vagyis mindazon kikép-
zett egyének, kik a 33-ik életévtől kezdve 
a 42-ik életévben vannak; 

a katonailag ki nem képzettek kö-
zül és fölülvizsgálat folytán elbocsátott 
katonailag kiképzettek közül azok, kik 
ajánlati lappal elvannak látva. — E sze-
rint azon katonailag kiképzettek és \izs-
gálat folytán elbocsátottak, kiknek aján-
lati lapjuk nincsen, nem tartoznak meg-
jelenni. 

Október hó 2-án jelentkezni köte-
le?ek a szentesi illetőségű I-ső osztályú 
katonailag kiképzett népfelkelők, akik 
az 1878., 1877., 1876., 1875 és 1874. évben 
születettek, továbbá az l909. év végével 
elbocsátott tartalékosok. 

Október 3-án jelentkezni kötelesek 
a szentesi illetőségű Il-od osztályú ka-
tonailag kiképzett népfelkelők, akik az 1 

1873., 1872., 1871. 1870., 1768. évben 
születtek. 

Október 4-én jelentkezni kötelesek 
az ajánlati lappal ellátott katonailag ki 
nem képzett és idegen illetőségűek. 

A jelentkezéshez a népfelkelési iga-
zolványi könyvek, vagy na ez nincs, 
egyéb katonai okmány elhozandó. 

A jelentkezés elmulasztása az 1889. 
VI. t.-c. 62. illetve . 5. §. alapján 4 ko-
ronától 200, illetve a katonailag ki nem 
képzettek 10—200 koronáig terjedő 
pénzbüntetéssel esetleg szabadságvesz-
téssel büntettetik. 

Irásbelileg a városi katonaügyve-
zetői hivatalban jelelkezhetnek: tiszt-
(tisztviselő) katonai vagy honvéd inté-
zeteknél alkalmazott népfelkelők papok, 
papjelöltek, papnövendékek, közigazga-
tási és állami tisztviselők, hivatali szol-
gák, őrök s többi ilyen alkalmazásban 
lévők ; a pénzügyőrség személyzete, va-
sutak, gőzhajózási társulatok, posta, tá-
vírda és egyéb közforgalmi intézetek 
alkalmazottjai; a népfelkelési szolgálat 
alól ideiglenesen felmentettek; kik a 
kitűzött napon, sürgős családi vagy ma-
gánügyek miatt meg nem jelenhetnek; 
a betegek megbízottjai vagy családtag-
jai. Az itt fel nem soroltak személyesen 
a tul a kurcai közgyűlési teremben tar-
toznak megjelenni a fentjelzett napokon 
pontosan reggel 8 órakor. 

Kelt Szentesen, 1911 szeptember 
12-én. 

Bugyi Antal 
főjegyző, h. polgármester. \ 

Aki valamit hall, valahonnan megtud; 
mind akivel olyan történik, ami a kö-
zönséget érdekli, közölje azt azonnal , 

a „Szentesi Lap"-pal. 
A „Szentesi Lap* mindent megir, sem-
mit se hallgat el. A „Szentesi Lap„-
nak minden olvasója munkatársa is egy-
úttal. A fSzentesiLapot-ot igazi az egész 
országban elismert hirlapirók irják. 

Szentes város tanácsától. 
6120/1911. si. 

Hirdetmény. 
Szentes város középületeinek fűté-

séhez szükséges 234 öl 1-ső rendű hasá-
bos bükk tűzifa beszerzésére zárt aján-
lati verseny tárgyalást hirdetek, felhí-
vom mindazon kereskedőket, kik a 
szükséges tűzifa szállítását elnyerni 
óhajtják, hogy 1 koronás bélyeggel el-
látott »Ajánlat Szentes város tűzifa szál-
lítására« címzésű lepecsételt borítékba 
zárt ajánlatukat, melvhez 500 kor. kész-
pénz, vagy ovadékképes értékpapír csa-
tolandó, f. évi október hó H. napjának 
d. e. 10 órájáig a polgármesteri iktatói 
hivatalban adják be. 

A későn távirati uton, vagy bánat-
pénz nélkül beadott ajánlat figyelembe 
nem fog vétetni. 

Ajánlat tevő köteles ajánlatában 
számmal és betűkkel kiirni, hogy a 
szükséges tűzifának ölét hány koronáért 
adja, és hogy a kibocsájtott hirdetmény-
ben foglalt feltételeket ismeri és azokat 
elfogadja 

A tűzifa a városi középületek ud-
varában 5 öles rátákba összerakva fog 
átvétetni, tehát annak a vasút állomás-
ról, vagy a Tisza partról való befuvaro-
zása és összerakasa vállalkozó köteles-
sége, ugy a befuvarozás, mint az össze-
rakás költsége az ölenkénti egységárba 
beszámítandó. 

Vállalkozó köteles a szükséges fa 
mennyiséget október 7-ére leszállítani. 

A vételár a leszállítás után 15 na-
pon belől készpénzzel fog kifizettetni. 

Kelt, Szentes város tanácsának 1911. 
évi szeptember hó 7-én tartott üléséből. 

Dr. Máté f fy Ferenc 
polgármester. 

Hirdetmény. 
A bökényi csárda és révjog 1912 

január 1-től 1915 szept. 30-ig terjedő 
időre 1911. évi szeptember hó 27-én 
délelőtt 9 órakor a gazdasági tanácsnoki 
hivatalban nyilvános szóbeli árverésen 
bérbe fog adatni. 

Részletes feltételek a gazdasági ta-
nácsnoknál hivatalos órak alatt megtud-
hatók. 

Szentes, 1911 szept. 12-én. 
K a l p a g o s 

tanácsnok. 

Szentes város polgármesterétől. 
7593 1911. szám! 

Hinlolmciiy. 
Felhívom mindazon méntulajdono-

sokat, kik ménjeikctaz 1912 évben köz-
tenyésztésre óhajtják használni, hogy 
ménjeiket a gazdasági tanácsnoknál ez 
évi október hó 15-ig jelentsék be. 

Szentes, 1911. évi szept. hó 7-én. 
Bugyi Antal 

h. polgármester. 

Ház- és iöldeladás. 
Csernus L. Imréné kistőkei tanyaföldje 
(32 hold, 1200 •-ölével) örök áron eladó. 
— I. ker. Szemere Bertalan-utca 5. számú 
háza, mely villanyvilágítás és vízveze-
tékkel van felszerelve, szintén eladó. — 

Értekezni lehet a fenti szám alatt. 

= Legjobb: 

cserépkályhát és 
taharéhtözhelyet 

M a z u r n V i l m o s 
készit, vasútállomással szemben 

Szentes város potyárnesteritlL 
6912/1911. szám. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes város rendőrkapitány-

ságánál megüresedett egy gyalog 
rendőri állás betöltésére pályázatot 
hirdetek, felhívom mindazokat, akik 
ezen állást elnyerni óhajtják, hogy 
saját kezűleg irt és aláirt egy ko-
ronás bélyeggel ellátott kérvénye-
iket képesítettségüket igazoló ok-
iratokkal felszerelve a központi ig-
tató hivatalnál fo lyó évi szeptem-
ber 18. napjának d. u. 5 órájáig, 
nyújtsák be. 

A gyalogrendőri állás j vadal-
ma 700 korona fizetés és 120 ko-
rona lakbér. 

A kinevezett rendőr 3 hónapig 
próbaszolgálatra vétetik fel, s csak 
ha ezen idő alatt képességének ta-
nuielét adta véglegessittetik állá-
sában. 

Szentes, 1911. évi szeptember 
hó 2-án. 

Dr, Máté f fy F e r e n c 
polgármester. 

az I. kerület Tóth Jó-
zsef-utca 17szám alatt 
200 D-ö l porta a rajta 
lévő épületekkel, vagy 

j a nélkül Ugyanott egy utcai bulo-
! rozott szoba kiadó. Értekezni lehet 
j a fenti szám alatt. 

Tihanyi János örököseinek 
Magyar-Teésen 103 hold 1200 ••Hl szántó 
kaszáló és legelő földjük két tanyával 

! több gazdasági épületekkel az összesta-
karmánnyal szabadkézből jutányos árért 
eladó. Értekezni lehet a helyszínen a tu-

lajdonosokkal bármikor. 

özv. Papp Sándorné 
I. ker. Bartha János-
útca 15. sz. háza eladó. 

Eladó ház 
Szabó István IV. ker. Nagyörvény-utca 
96. számú háza eladó. — Értekezni lehet 
Szabó Ádámmal, Nagyörvény-utca 79, 

szám alatt. 

Eladó 
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BÍRÓN MÁRTON 
bádogosmester az épít tetők f igyelmébe 
a jánl ja j ó l berendezet t bádoqosmühelyét 
és e lvá l la l minden, a szakmájába vágó 
munkák készí tését igen jutányos árért . 
• Épüle t -munkákra költségvetés- m 
m sel d í j ta lanul szívesen szolgál, m 

Olcsó pénz! 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 és 
fél százalékos kamatú kölcsönnel 
akarja kicserélni, forduljon biza-
lommal ifj. Fazekas Antalhoz I. ke-
rület Tóth József-utca 46 szám alatt. 

Eladó borok 
I 

350 hektó kitűnő minő-
ségű fajborok 2—3 éve-
sek, kisebb és nagyobb 

• mennyiségben kaphatók. g 
Bővebb értesítést e lap kiadóhivatalában. 

I 

r Faldeladás. 1 
Szolnokmegvében a ( zolnok-
hoz 1 és fél óra jarásnyira) 

kövesül mellett eladó 

431 hold föld 
mentett rét. tiszta fekete, 1 és 
fél méter mélységű prima buja 
termő talaj. A hajóállomáshoz 
fél óra. Községhez tiz perc ahol 
posta, távirda, orvos és gyógy-

szertár is van. 
A v é t e l á r n a k e g y n e -
g y e d é t kel l kifizetni. 

A birtok akár egészben, akár 
5— 0—20 holdas parcellákban 

jegyezhető 
ifj. Fazekas Antalnál 
Szentesen, (l. ker. Tóth József-

utca 46 szam alatt.) 
Ú ^ A T S ^ J 1 

9 vásártéri „Fehete Sas" szállodában 
felállított Edison mozgófénykép-szinházban 

ma, vasárnap délutáni 5 és este tél 8 érakor 
nagy mozgófénykép előadás kezdődik. 

Az előadásra jegyeket a „Fekete Sasu-ban 20. 40 f 6 0 és 8 0 fillér 
árért lehet kapni. 

A mai előadás műsora a következő: 
1. A kecskemét i f ö l d r e n g é s , 150 mtr.-es eredeti felvétel; 
2. A szomszédnó szép szemei, 250 mtr. es komikus kép; 
3. Aki segíteni tud magán, szintén mulatságos film; 
4. Szahara szélén, látványos felvétel; 
5. Éjféli gyorsvonat, dráma; 
6. Fény az ablakban, dráma és 
7. Az asszonyfurfang, komikus játék darab. 

Szives látogatást kér tisztelettel 

S e b e s y J á n o s á é . 

i 

yVflJbfl BñLINT UTÓbfl 
KÖNYVNYOnDÁJíV 
SZENTES, KOSSUTH-TÉR 4. SZ. 

Könyvek, Gyászjelentések Levélpapírok 
hírlapok Levelezőlapok Névjegyek 
Heghivók Költségvetések Étlapok 
Számlák Vonalozott Cégkártyák 
Borítékok nyomtatványok Árjegyzékek 
és egyáltalán mindenféle könyvnyomdái 
munkák a legolcsóbb árszámitás mellett 

készíttetnek-

Pontos és tiszta Kiállítás. 

SZENTESI LflP 
J K i a d ó h i v a t a l a ^ 

Kossuth-tér 4. szám 

Szerkeszti: 

br. Merczegh József 

felelős szerkesztő. 

Kiadja: 

Vajda Bálint Utóda 
könyvnyomda. 

-4 

wr 
Hirdetni is e lapban érde-
mes, és itt a legolcsóbb^j 



KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
Kajánul mosolygó arccal ve-

szem a hirt, hogy a nm. m. kir. 
belügyminiszter úr ó excellenciája 
kedveskedni méltóztatott városunk 
tisztviselőinek az 1909. évi állami 
segitségre vonatkozó városi és me-
gyei határozatok főloldásával és kö-
telezte X—Y—Z—V—W és a többi 
és stbi tisztviselő urakat, hogy mél-
tóztassanak egy grádicscsal lejebb 
lépni. 

Kajánul azért mosolygok, mert 
fölnyitom az 1909. évi „Szentesi 
LapM-ot és olvasom ezt a króniká-
mat: 

„Itt az államsegély. Friss kalá-
csot és minden jót remél ál-
tala a tisztikar. De nem futja. 
Azután meg nem úgy van, mint 
a szép reménység megfestette... 
Tán még majd olyan tisztviselő 
is lesz, akinek engedni kell fize-
téséből, hogy akkora fizetése 
legyen, mint a miniszter ki-
szabja." 
Kérem, imé bekövetkezett — 

hát hogyne lehetne nekem kajánul 
mosolyognom. 

Hanem márha igy is van a do-
log, nem érdektelen egy kicsit vizs-
gálgatni a miniszteri határozatot. 

Mert a miniszter érdekes állás-
ponton van. 

Nem a tisztviselő hatáskörét, 

nem a dolgát nézi, hanem a c í -
m é t . 

Mintha bizony a 113 rendezett 
tanácsú városban az azonos cim 
ugyanazt jelentené. 

Imé egy példa: van egy város, 
ahol a rendóraikapitány a rendőr-
legénység feje, az ami nálunk Faze-
kas János őrmester. A rendőrfogal-
mazó pedig kihágási biró, doktor 
jurisz. Amaz életfogytiglan válasz-
tott segédszemélyzeti tag, ez hat 
évre választott előljáró. 

És a minisztériumi beosztás 
szerint az elsőnek jár, mert titulus 
van, 2600 korona kezdőfizetés, a 
másodiknak mert titulusa nincsen 
1400 korona. 

Minek áll meg kérem, nem le-
het mosolyogni a cimen való lo-
vagláson? 

Pénteken este 
ugyan a városban. 

tűz volt. Nem 
De közvetlen a 

város alatt, a csordajárás szélében. 
A tűzórség tüzet jelzett az I. kerü-
letben. Az önkéntes tűzoltóság di-
cséretes buzgósággal szervezte ösz-
sze magát s a tűzjelzést követő 
néhány perc múlva indúlt a szín-
helyre. 

A sebesen vágtató kocsi azon-
ban fele úton megállott és vissza-
fordúlt. 

Mi ez? — gondoltam én is és 
velem együtt sok polgártársam, aki 
látta, de nem tudta miről van szó. 

117. szám 

Nem rosszalást akarok kifejezni, 
de igazán csodálkozom, ha már ki . 
vonultak, ha már fele útját megtet-
ték — miért nem mentek ki a tűz-
höz, még ha nem is bent volt ax a 
városban? Isten bizony kimehettek 
volna. 

Bizonyára segíthettek volna —-
és nem vétkeztek volna még ön-
maguk ellen seml 

* 
Végre-valahára lett egyszer e g y 

vásár Ssentesen. Már nevezetesen 
tegnap. Az őszi vásár e lső napja. 
Egészen vásár formája v o l t Minden 
volt, amit a szem, a száj megkíván-
hat. Lehetett vásárolni, csak bugyil-
láris kellett hozzá. Jó vaskos. D e 
nem a b ő r e kellett, hogy vastag 
legyen, hanem a banknótáktól kel-
lett vaskosnak, sót v a s t a g n a k 
lenni. 

Mert mindennek ára volt. J& 
á r a . 

Bizony, ebben a szegényvilág-
ban jó volt látni már egy vásárt,, 
ahol a pénz sürgött — és ahol 
annyi sok ezres cserélt gazdát. 

Magam részéről, ha agyon ver-
nek sem hiszem el, hogy még pénz 
is van ebben a — szomorú világ-
ban . . . 

Barázda. 

Hirdetések olcsón felvétetnek. 

Földeladás! J 
Libicz-Kozma község határában fekvő Kopári -puszta (mely tiz magyar 

lakta falu szomszédságában van) 

5 0 0 0 h o l d p r i m a *zMiilóröl<I 
parcellázás folytán e ladó, az ingatlan a vasút állomástól 10 percnyi távolságra esik. 

A vételár 1200 D - ö l e s holdanként f & O O korona, a teljes vételár 
év alatt tókekamat törlesztéses kölcsönnel, félévi részletekben fizetendő. 

A megvett ingatlan folyó év október hó 1-én lesz a vevő nevére átirva s 
birtokába bocsájtva; mindenki csak a saját tartozásáért szavatol. 

A termett szalma, polyva, törek a vevőket illeti, valamint az ott levő épü-
letek is egyenlő arányba lesz szétosztva. 

Aki a birtokot megnézni hajlandó legkésőbb szeptember hó 25-ig jelentkez-

zen s bővebb lelvilágositást kap; valamint kötelező előjegyzés tehető: M i Ö V y 

én L e n g y e l bankkölcsön közvetítőknél M x e i l t e * (uj csendőrlakta-

nya mellett), | f j # F l l z C k l l « Á l l t a i jelzálogkölcsön közvetítőnél 

$ z e n t e f t (Tóth József-ú. 46. s z / V a j l l a l t . utóda nyomdájában 

tem< p i a c - t é r (a reform, bérházában.) 

KERESTETIK 
2 szobás lakás hozzávaló 
mellékhelyiségekkel (le-
hetőleg pincével) f. évi 
szeptember 29-ikére. Cim 
a kiadóhivatalban meg-

tudható. 

RMNCSOH 
teljesen megbízhatók, fel-
vételnek lapunk árúsitá-

hoz jó fizetéssel. 

Eladó 
Simonyi Ernő-utca 4 s z . 
alatti ház. — Értekezni 
l ehet a fenti s z á m alat t . 

Egy szorgalmas fiú 
tanulónak felvétetik G r u b -
m QI i e r József fodrásznál. 

Nyomatott Vajda Bálint Utóda könyvnyomdájában Sientes 




