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Előfizetési árak: 

Helyben: egész évre 8 K Vidéken: egész évre 12K 
félévre 4 K, negyedévre 2 K félévre« K, negyedévre 8K 

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajd.i Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

(ref. bérház), ide intézendők a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

1914 Március 15-Ikén. 
Mint a vad vihar a messze 

Óceánok háborgó hullámain, ugy 

futott végig a vén, bűnös Európán 

ellenállhatatlan erővel a Szabadság, 

Egyenlőség, v» Testvériség hármas 

szent !>Zaval Mint mikor a vrlkán 

belső háborgása pusztitó u'at lel s 

kráterének óriásszájából halalmasan 

önti ki haragos-tüzes láváját, ugy 

szakadt fel a rablelkek — száza-

dok óta visszafojtott keserűsége, 

zörgő bilinccsel, szeges korbáccsal 

megzabolázott nemes haragja 1... 

Március tizenötödike! Nagy 

idők nagy emléke, melyet vérvö-

rössel árnyalt arany betűkkel jegy-

zett be az utókor — elődeinek 

erény s bűnlajstromába: a törté-

nelembe. 

Mintha vasmarok szorítaná az 

emberi magyar keblet, olyan érzés 

fogja el, mert ünnepelnünk kellene 

s gyászolni kényszerűi vén k ! . . . A 

magyar Génusz szomorúan hajtja 

le — hajdan magasra tartott s 

dicső csatákban véres zászlaját.. . 

Március tizenötödike! Lehetet-

len, hogy a legelvetemültebb s le-

züllött magyarban is ne dobogtassa 

meg a sebesen lüktető szivet 1 Le-

hetetlen, hogy a letűnt való mesék 

e nagyszerű fordulója ne váltson 

ki mindent — csak egy kevéssé 

magyarul érző, magyarul gondol-

kozó kebelből egy megmagyaráz-

hatatlanul magasztos érzést — s 

egyben egy letört, nugv világün-

nepnek kesergő gyászát! . . . 

Nagyapáink nyugodtan hajthat-

ták le büszke, vezéri vagy közfejei-

ket az örök sirba, vérüket áldozván 

fel utódi véreiknek szabadságáért. 

Megjelölték jövő utaink irányelveit 

s határozott nyomdokát. Hajlunk 

állott volna : fogadni — jövőbe 

látó lelkük bölcs szaval I 

Fájdalom, nem teltük. S hogy 

egyesült erővel tovább fejlesztettük 

volna 1848 március 15 nagy vív-

mányait, hogv megvalósítottuk volna 

a nemzeti társad dom javára teljes 

mértékben azokat a nagy eszméket, 

amelyek 1848 március 15-én meg-

dobogtatták a magyar ifjúság és a 

magyar nemzet szivét: egymással 

gyilkos haraggal kerültünk szembe 

s mint valamikor ezúttal is ma-

gvarkéz döngeti és rombolja a 

multak minden eredményét, minden 

alkotását. Rövid pár év után meg-

nyirbáltan állunk, mint Szent Ist-

ván évezredes legendás tölgyfája. 

Még egy vad orkán kell — és a 

tölgyfa, amelynek gyökerét támadta 

meg az őrlő szú, recsegve dől ki... 

Megalázkodva tekinthetünk visz-

sza a nagy márciusi napra. Meg-

alázkodva, mert ez a társadalom 

nem az többé, ami volt; mert ez 

a társadalom önmigát tagolta széj-

jel, mert ez a társadalom a test-

vériség magasztos jelszavát nem 

érti meg, a testvériségen felépült 

egyenlőség gondolata kihalt a lel-

kekból s hogy mi a szabadság nem 

tudja, nem érti senki sem. 

Megalázkodva tekinthetünk visz-

sza a nagy márciusi napra, mert 

az emlék gyászos letörése int, gyá-

szos letörésre íigyelmeztetet, Alig 

félszázad a messze 1848 és 1914 

közö t t . . . s mit 1848 ban a nemzet 

társadalmának megerősítésére meg-

alkotlak 1914-ben foszlányokra lépve 

látjuk. Akkor egységes nemzeti tár-

sadalmat látunk, ma szomorúan kell 

észlelnünk, hogy ezer sebből vérzik 

a magyar társadalom. Akkor az 

eszme egv volt a hazában: a nem-

zeti eszme és ez egybe kapcsolta 

minden fiát a hazának, ma pedig 

hivalkodva tör előre, aki idegen, 

aki tagadja a hazát és úgy magya 

rázza a/ egyenlőséget, hogy min 

den azé, aki nem magyar és a ma-

gyaré semmi. . . cs >k a múlt, amely-

nek annyi szomorú emléke volt, 

mint március 15.. . Most az is el-

vész . . . Megsemmisül. 

De talán még sem. 

Megfogott bennünket ismét a 

nagv átok, amely annyiszor vitte 

nemzetünket a Golgotára és a szen-

vedések utján járja nemzetünk 

újra; de kell, hogy erő legyen e 

nemzetben, a társadalomnak fel kell 

eszmélnie, a rombolás íolyamata 

örökké nem tarthat: ma gyászolunk 

március 15-én, de jövend még nap 

amelyen ifjú erővel, megittasodva 

a nagy eszmék ellenállhatatlan ha-

tásától — ünnepelni fogunk, ün-

nepelni az ifjú márciust, virág-

bontó tavaszt, amelynek derűjé-

ben felénk mosolyog biztatóan a 

jövendő „Nincs veszve bármi sors 

alatt, ki el nem csüggedett" e nem-

zet jövendője íiai kezében van s 

még bíznunk kell önmagunkban, 

hinnünk az igében: Nagypéntek 

után következik Húsvét ünnepe. 

H minőségi termelés 
Lépten-nyomon halljuk a gazdák-

nak adott biztató jó tanácsokat. Hogy 

igyekezzenek többet, törekedjenek job-

bat termelni! De vajmi ritkán halljuk 

ezt a közhelyé vált jó tanácsot, köny-

nyen megszívlelhető gyakorlati útmuta-

tásoktól kisérve; ulmulatusoktól, me-

lyek azt is megmondanák, hogy a min-

denkor adott konkrét viszonyok között 

a fogyasztási piacok igényei, az egyes 

terményminőségekben tapasztalható kí-

nálat és az ilyenek iránt megnyilvánult 

kereslet igényei szerint; mely termény-

nemek, mely minőségek előállítására 

igyekezzék különösen gondot fordítani ; 

Termelésünkre mily irányú minőségi 

javítása fog gazdaságiing legjobban ju-

la Ima zónák bizonyulni; mely útnnk kö-

vetése fog leghelyesebben ahhoz a kí-

vánt célhoz vezetni, hogy ugyanazon 

földterületről aránylag legkisebb költ-

séggel, aránylag legtöbb jövedelmet tud 

jon a gazda produkálni. 

Meggyőződésem szerint tehát igen 

helyesen jár el az Országos Magyar 

Gazdasági Kgycsüle», ez a nagy gazda-

sági érdekviseleli szervezetünk akkor, 

midőn éppen ezekre az aktuális íontos 

kérdésekre a niaihoz hasonló intézke-

dések segélyével igyekezik a legjobban 

célravezető gyakorlatisán szemléltető 

uton a helyes választ megadni. 
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Országunk a kukoricatermelés te-

rén Európaszerte vezető szerepet tölt be. 

Sőt az egész földkerekségén nyomon 

követjük az Északamerikai Uniót és a 

délamerikai Argentinát. 

Ennek ellenére különösen az utóbbi 

évek során nem egyszer tapasztaltuk, 

bogy ez a nagyfontosságú termelési ága-

zat nem mindig képes termékeivel, mig 

a belföldi szükségletet sem képes kielégí-

teni. Úgyhogy nemegyszer többé kevesbé 

behozatalra szorulunk. Máskor meg ked-

vező termésű évjárásokban — midőn az 

import szükséglet nem következik be — 

nem ritkán a másik sajnálatos véglet 

jelentkezik : A kellően jutalmazó árun 

való értékesítése hiányai 

Ha valahol tehát ugy bizonyára ezen 

a téren látszik megokoltnak az odairá-

nyuló törekvés, hogy nem csak a mennyi-

ségi, hanem főkép a minőségi termelés 

terén igyekezünk tökéletesíteni gazda-

sági munkásságunkat. Nagyon bölcs és 

hasznos munkát végzett tehát az OMGE 

akkor, midőn a/, országos kukorica-

kiállitás rendezésével alkalmat adott arra, 

hogy egyrészt a termelők ország-világ 

lőett bemutassák mekkora haladást tu 

dunk különösen a minőségi termelés te 

rén produkálni, helyes utmutatást, irá-

nyítást, követendő példaadást nyújtani i 

gazdatársaiknak a nemzeti termelés ezen 

fontos ágazatában. S másrészt, hogy a 

kereslet legközvetlenebbül megismerhesse 

a legközvetlenebbül megismerhesse a 

legjobb beszerzési forrásokat, azokat a ! 

termelőket, akiknél a különböző igé-

nyeknek megfelelő legkiválóbb minő-

ségű árút legkönnyebben fellelheti. Ez a 

hasznos parexsellence gyakorlati célt 

volt hivatott szolgálni a most rendezett 

első országos kukoricakiállitás, mely 

nem kétlem az imént jelzett kettős irány-

ban egyaránt éreztetni fogja hasznos 

hatásait. Oit/yk István. 

HÍREK 
Szentes, 1914. március hó 14 

Csongrádvármegye múzeuma nyitva a 
Széchenyi-ligetben délután 2-5-ig. 

- - Az evangeliusoknál. A mai nemzetközi 
ünnepet délelőtt az isteni tisztelet kere-
tében, délután pedig az elemi népiskola 
tantermében ünnepeli az evang. egyház 
közönsége. Délelőtt Terényi György es-
perességi segédlelkész főgymn. vallásta-
nár mond alkalmi beszédet. 

— A Il ik negyvennyolcas nép kör március 1 5 -
Ikl Ünnepe. A I I - i k negyvennyolcas Népkör, 

miként a múltban, az idén is megün-

nepli március 15-ikét. Az ünnepség sor-

rendje a következő: reggel fél 8 órakor 

gyülekezés a Kőr helyiségében, ahon-

nan zászló alatt zeneszóval föl vonulás 

a Kossuth szoborhoz A szoborra ünnepi 

beszéd kíséretében koszorút helyez a Kőr. 

Az ünnepi beszédet Sima László a Kőr el-

nöke tartja. A koszorú letétele ulán római 

katholikus templomba, onnan a refor-

mátus templomba vonul a menet, Is-

teni tiszteletek után a Kőr testülelileg 

vesz részt a városi ünnepségen, amely-

nek végeztével a Kőr tagjai testületileg 

vissza kisérik a Kór zászlóját a Kör he-

lyiségébe. Este a Kőr helyiségében ban-

kett lesz, amelyen egy teriték ára egy 

korona 60 fillér, félliter borral. A ban-

kellet reggelig tartó tánc követi. A kőr 

elnöksége fölkéri a Kőr tagjait, hogy 

vasárnap reggel fél 8 órára a Kőr he-

lyiségében minél számosabban ösze-

gyűlni szíveskedjenek, hogy a felvonu-

lás a Kossuth szoborhoz minél impo-

zánsabb és a Körhöz igazán méltó le-

gyen. Ugyancsak megtartja március 15-

ét a Szentesi I p a r o s I f j a k ö n k é p z ő 

K ö r e és itt egy teriték ára 2 korona, 

& teriték áll: paprikás bús és félliter 

borból, vacsora után kitünö zene mel-

lett reggelig tartó tánczmulatság lesz. 

Ezeken kivül a többi társas körök : a 

ref. kör, a kalh. kör, az uri kaszinó is 

rendeznek bankettet, úgyszintén Győry 

Sándornál az 1-ső 48-as kör vendéglőse 

is ad vacsorát 1 kor 60 filléres belépő 

díjjal. Ismerve Győri Sándort, azon jó 

tulajdonságáról, hogy ő mindig jól és 

tisztán szolgálja ki vendégét, szintén 

meg érdemli a pártfogást, de mint a 

múltban volt nála hogy egy kellem esenel 

töltött családias estre emlékeznek vissza 

vendégei. 

Esküdtek behívása. A szegedi törvény-

székhez az áprilisi ciklusra Szentesről is 

hivnak be két esküdtet: Tabajdy József 

és Bartha Sándor gazdálkodót. 

— Megkerült gazda. Február hónapban 
Meleg Anna nagyhegyi lakos j.ött be 
szerkesztőségünkbe, hogy ő egy galam-
bot fogott meg, ami a hidegtől elcsigázva 
a háza tetején didergett. Arra kért ben-
nünket, hogy tegyük ki az újságba, mert 
az nem közönséges galamb ám. Mi az-
tán eleget tettünk kérésének és még azt 
az utasitast adtuk neki, hogy vigye be 
a rendőrségre ahol hivatva vannak egy 
ilyen szárnyas állatnak a gazdáját kö-
rözni. Ma érkezett meg az értesítés, hogy 
a postagalamb gazdája Nyitrai Andor 
pécsi szénakereskedó Kolozsvárról 
küldte haza, de a kis posta eltévedt és 
igy került Szentesre. 

— Színészet. Ma egy kitűnő tragédia 
kerüí szinre, mely Shakespeare hires 
iró tollából került ki. Ezen remek darab 
citne: Macbet, melyet a londoni kitűnő 
színészek^ alakítanak. — Ezen darabot 
a Szentesi Tudományos Mozgószinház 
már régen akarta megszerezni, de min-
dig a nagyobb városok már jól előre 
lefoglalták és igy csak most van alkalma 
ezt a remek művet bemutatni Ezen 4 
felvonásos darabnak kiegészítő részét 
több humoros és természetes kép fogja 
képezni ami szintén szenzációt képez, 
felhívjuk ezen tanulságos darabra a 
mozit látogató közönség figyelmét. 

— Kovács Ottó fogtechnikus megérke-
zett és teljesen újonnan berendezett 
modern műtermét ideiglenes a Petőfi -
szálló I. emelet 2tí. számú szobájában 
helyezte el Működését hétfőn kezdi meg. 
Kéri a n. é. fogbajos közönségét, hogy 

minél hamarabb vegye igénybe az or 
vosi segélyt, mert több esetben hosszabb 
dőt vesz igénybe a kezelés. 

— Március 15. A felsőpárti felolvasá-
sokat a mai napon tartandó hazafias 
ünnepséggel zárja be a ref. egyház. Ez 
ünnepségnek, mely a felolvasások ren-
des helvén, a Hákóczi utcai ref ^ iskolá-
ban lesz, programja a következő : Sza-
val Nagy Pál gimn. tanuló, ünnepi be-
szédet mond G. Kiss Gyula s,-lelkész, 
szaval Fábián Tóth Irénke urleány és 
Csőregh Ferenc, bezáró beszédet mond 
Futó Zoltán esperes. 

Koch szabászmester 2 - l k tanfolyama Csütör-
tökön d. u. nyitotta meg Koch-mester 
tanfolyamát az Ipartestület disz termé-
ben nagyszámú hölgyközönség jelenlé-
tében. Amint értesülünk, a tanítványok 
már az első előadásról is elragadtatás-
sal beszélnek, mert Koch előadása köny-
nyed, könynyen felfogható, módszeré-
vel pedig "mindenféle divatszerint női 
ruha szabása teljesen elsajátítható. Koch 
mester — több uri hölgy felkérésére — 
keddtől kezdve egy második tanfolya-
mot is rendszeresít, amely naponta a 
„Petőfi szálloda" Kereskedő Egyletének 
helyiségében d e. 10—11 óráig fog meg-
tartatni. A hölgy közönség szives ügye-
mét e tanfolyamra is felhívjuk. 

— A pótadók százaláka Szolnokmegyében Szol-
nok megye hat rendezett tanacsú váro-
sában, dacára az államsegélyek emel-
kedésének, a pótadók százaláka inkább 
emelkedőben van. 1914. évre a pótadó 
százaléka : Szolnokon 130, Mezőtúron 110, 
Jászberényben 88, Karcagon 78, Tur-
kevén 74, Kisújszálláson 73. A megye 
községei közül igen nagy a pótadó-szá-
zaléka Mesterszállásnak, Szajolnak, t . i. 
112, Kőteleknek 111, Kunmadarasnak 100 
Csipa, és Pusztamonostornak 99. Tisza-
sütynek 07, Tiszavárkánynak 93, Jásza-
pátinak 92, Jászladánynak 91, Nagyrév 
nek 90, Legkisebb a pótadó-százáláka 
Jácsóhalmának, t. i. 45. 

Az áruló pofon. Agya községben ta-
valy temették Kis András jómódú gazda 
feleségét. Az orvosok halál okául agyszél-
hüdést konstatáltak. Pár napja egy mu-
latságon Kis András pofonülötte Máthé 
Sándor cigányt, aki e szavakra fakadt : 

— Mikor a feleségét száz korona-
ért megöltem, akkor jó voltam ! 

A csendőrség hírét vette a kijelen-
tésnek és kivallatta a cigányt, aki el-
mondotta, hogy Kii bujtogatására egyik 
rokonával megölte az asszonyt. A csen-
dőrség Kis Andrást is letartoztatta, ez 
azonban tagad. A vizsgálóbíró elrendelte 
az asszony exhumálását. 

— Az aradi váltóhamisítás! pör. Holczer 
Mihály aradi nagykereskedő váltóhami-
sitási pőrét csütörtökön tárgyalta a k i -
rályi tábla. A bonyodalmas bünpörben 
Holczer Mihály és öcscs Holczer József 
szerepel, mindkeltőjüket többrendbeli 
váltóhamisításért helyezték vád alá. Hol-
czer Mihályt az aradi tőrvényszék k é t 
és félévi börtönre ítélte,Józsefet felmen-
telte. Az ügyészség felebbezése folytán 
került az ügy a tábla elé, amely a múlt 
évben tárgyalta azt először és a bizonyí-
tás kiegészítését rendelte el. A csütör-
töki tárgyalásos Holczer Mihály súlyos 
betegsége miatt nem jelent' meg. Védője 
Désy Géza budapesti ügyvéd volt. Hol-
czer Józsefet Nagy Sándor aradi ügyvéd 
védte. A törvényszéki Ítélet felolvasása 
után az előadó bíró a pör anyagát is-
merteti. Holczer Mihály Aradon megis-
merkedett Tót József gazdag aradi pa-
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rasztbirtokossal, aki váltóleszámitolás-
sal foglalkozol!. A nála leszámítolt 
„agyösszegű váltók közül Holczer98-ra 
nem létező neveket irt, 48-ni pedig lé-
tező neveket hauibilott.Emiatt csaláséri 
és mcgánokirathammtásért vádolta meg 
az ügyészség. Holczer, aki Tóth Józse-
fet 208.240 koronáig károsította meg, 
védekezésül elmondotta, hogy Tóth Jó-
zsef kényszerilette a hamisításra, szá-
mítván Holczer gazdag rokonságára. 
Tóth 50—60 százelékra dolgozolt. Lejá-
ratkor kicserélte a váltókat ugyanazok-
kal a nevekkel aláirt uj váltókra. Volt egy 
10.000 koronás váltó, amely végül 200.000 
koronásra nőtt. A hamisított váltókon 
szereplő nevek közt voltak gróf Károlyi 
Sándor, Justli Gyula, Czárán Zoltán, bá-
ró tiohus stl íevei. Holczer Józsefet a 
manipulációkban való részvétellel vádol-
ták, ő azonban ezt tagadta. A vádbeszé-
dek után a tábla megsemmisítette a tör-
vényszék ítéletét és mindkét vádlottat 
fölmentette. 

Gazdák ügyeimébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIDflRfl 

és 

ÁRPflbflRfl 
a legjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
ízletes 

HÁZI KENYÉR, 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
finom tejes és vajas f^hér 

SÜTEMÉNYEK 

Különlegességek! 
Zsúrsütemények, uzsonna-

kalács, magyar-fonatos, 

szombati-kalács, köményes 

r^pró rozsvekni, felvidéki 

roszk^nyér slb. Megtekint-

hető és kapható a kenyér-

gyár piactéri (Haris-ház) 

P Ö U Z L E T É B E N . 

ELSŐ SZENTESI KENYÉRGYÁR 

RÉSZV.-TÁRS. 

— Nagy György izgatási pere. A Magyar 
Köztársaság cimü folyóirat 1914. május 
14-én megjelent számában két czikket 
inkriminált a kir. ügyészség, melyekért 
Nagy György ellen alkotmányos állam-
forma elleni Iázitás büntette czimén 
emelt vádat. A vádtanács azonban al-
kotmányos államforma elleni izgalás 
vétsége czimén helyezte vád alá. Ez ügy 
ben Pókay Elek táblabíró; főtárgyalási 
elnök, ma lüzte ki a tárgyalást március 
31 ére. Nagy György ezúttal először ke-
rül az ujtörvény értelmében a szakbiró-
ság elét. Perét a törvényszék első biin 
tetőtanácsa fogja tárgyalni. 

— Sz ö T. E. parancsnoksága felhívja 
az összes működő tagokat, hogy vasár-
nap március hó l.)-én reggel léi 8 órára 
pontosan jelenjenek meg a városházá-
nál, (posztóruha, csákó és teljes felszere-
léssel. 

— Ki akar oltani tanulni? Varga József 
felsőpárti reforméIJS tanító, felekezeli 
kütömbség nélkül, mindenkit ingyen ta-
nít meg a fanemesités, oltás és szem-
zésre és az olló viasz készítésre, ki a II. 
kerület Deák Ferenc-utcai 55. számú is-
kolánál keddi napokon d. e. 11 órakor 
megjelen. — Csa* éles kés és ügyes ké/. 
kell! — Oltóviaszkot saját előállítási ár-
ban ad bárkinek már 10-20 fillérért, 
hogy a régi helytelen szokást — az ol-
tás nak sárral való bekenésél - a nép 
elhagyja. 

— Egy kisleányt Ekszhumálnak Makóról ír-
juk, hogy a vizsgálóbíró rendeletére egy 
négy éves kislány holttestét exhumálták. 
Pap Antaléknál volt gondnokságban a 4 
éves Bárányi Erzsike, akivel Papék ke-
gyetlenül bántak, a kis leányt folyton ütöt-
ték. Papéknál fébruár 23-án nagy ven-
dégség volt, mikor Papné a kislányt egy 
pohár vízért küldte és mivel a kisleány 
a vizből egy keveset kiöntött, Papné a 
lánykát teljes ¿rővel a földhöz vágta. A 
gyermek, aki nemrégen nagy beteg-
pégből épült fel, a sarokban jajkiáltással 
összeesett és meghalt. Az orvos a ha-
lott gyermek« külső sérülést nem lá-
tott. A lem után suttogni kezdték, 
hogy Papéi a gyermek halálának 
és névtelen elentésre a rendőrség 
megindított izsgálatot. 

— TŰZ. *egnap délelőtt 10 órakor az 

őrtoronyból tüzet jeleztek. Alig félórával 

mozgósítva volt a vízipuska is, ami 

azonnal a helyszínen termett a szentesi 

önkéntes tűzoltókkal együtt és a tüzet 

lokalizálták is azonnal, mert egy lűzre-

valós égett, annak a teteje lévén cse-

répből és a tűz kialudt III. ker., Alkot-

mány-utca 7. szám alatt Gallas József 

tanítónál. 

Városi képviselőválasztás. 
Tegnap zajlott le a városi kép-

viselőválasztás Szentesen. A válasz-

tás eredményét a következőkben 

közöljük: 
I-ső választókerület, Rendes tagok : 

Adamcszk Jusztina, Ifj. Szatmári Pál: 
Varga Ferencz, Dr. Vajda Antal, Kútas 
János. Póttagok: Ugrai Antal, Nagy Gy. 
Bálint. 

II-ik választókerület; Rendes tagok: 
Dr. Csergő Károly, Horváth István, Ka-
nász Nagy Sándor, Füsli M. Ferenc, Rúzs 
M. Lajos (I. ker.) Pottagok : Varga Bé-
niámin Rácz Zsigmond 

III-ik választókerület: Rendes tagok: 
Soós István, Csák Imre, Vajda Sándor 
(Szécsényi-u.) Berényi Lajos, Zsoldos 
Ferenc (iparos). Póttagok : Balogh József, 
Tokaji János. 

IV-ik választókerület: Rendes tagok : 
Rácz István, Páhi János. Nóvák Isván, 
Zsíros János, Varga József (tanító) Pót-
tagok : Dobos Ferencz, Vi res András. 

V ik választókerület: Rendes tagok : 
Soós Bálint, Pataki Imre, Udvardi Fe-
rencz, Bárány Sándor, Szegi József Pót-
tagok : Pataki László, Gyulai János. 

VI-ik választókerület: Rendes tagok . 
Petrovics Soma, Balogh János, Kádár 
Árpád, Móhr Sámuel Juhász Ferenc Pót-
tagok : Szabó Mihály (magánzó) Rúzs M 
Fe re ne (Ker e s z tes- u.) 

VII-ik választókerület: Rendes tagok 
Fekete Demeter, Molnár István, Kátai 
Pál János, Bálint József, Kátai Pál Lajos 
Póttagok: Piti Mihály, Héjjá Imre. 

VIII-ik választókerület: Rendes ta-
gok: Dr. Nagy Sándor alispán. Sándor 
Mátyás, Vecscri István. Sípos István, 
Szabó László (építő) Póttagok* Bíró Lu-
kács, Ádám Takács István, 

IX-ik választókerület: Rendes ta 
gok: Kovács Pál (kőmives), Cibolya Fe-
renc, Torday Lajos, Öze János, Liba H 
Ferenc. Póttagok: Jelenfi Antal (keres 
kedő, Biqfr Gábor. 

X-ik választókerület: Rendes ta-
gok : Budai János, Jószai Bálint, Bárkai 
János, Jószai Mihály, Berceli János. Pót-
tagok: Kálmán István (Dónát), Váradi 
Lajos (A.-rét). 

Babkó. 
Irta: Dóczy János. 

P. Dezső barátommal borozgattunk 
egy nagyon kedves kis budai vendéglő 
kerti helyiségében, szeptember késő dél-
utánján. Már tizenkét éve nem láttuk egy-
mást. 

Beszélgettünk a hajdan együtt töl-
tött régi, szép időkről, amikor lég nem 
terhelte gond ifjúi vállatokat. adászat, 
halászat, kuglizás és egyéb szórakozás-
ról folyt a szó, miközben szürcsölgellük 
a jó szamorodnit. Pár pohár bor elfo-
gyasztasa után — ez már igy szokott 
lenni — őszintébb lett a hangulat s az 
én jó Dezső barátom rémkomolyen, ősi 
baráti vonzalmamra hivatkozva, felkért 
hogy hallgassam meg őt, engedjem meg 
neki, hogy elmondjon egy régi törté-
nelet. 

— Tudod, kedves öregem, hogy 
agglefíény vagyok és a szép vagyonom, 
amióta nem láttuk egymást, megkétsze 
reződött. Anyagi gondjaim tehát niucse-
nek. Egészséges vagyok. Meg vagyok 
azonban győződve arról, hogy nálamnál 
boldogtalanabb halandó nincs több e 
sáros földtekén. — Hogy miért ? Éppen 
ez az, amit elmondani akarok s ez által 
óhajtok könnyíteni lelkemen. De mielőtt 
elbeszélném, arra kérlek, ne nevess ki 
naivságomért, ne nevess ki azért, ha el-
árulom, hogy pusztán csak azért jöttem 
a fővárosba, hogy szerető barátom mel-
lett lelki megnyugvást leljek. Te vagy az 
egyedüli, akinek ezt elmondhatom, mert 
évek óta nem érintkezem emberekkel s 
meghitt barátom csak egy volt, az pedig 
most is te vagy. Azt is beismerem, hogy 
a tegnapi véletlen találkozás csak álvé-
letlenség volt. Jól voltam értesülve, hogy 
most szalma özvegy vagy s hol töltöd 
szabad délutánjaidat. Tehát figyelj ! Rö-
vid leszek. Amit el fogok mondani, az 
tizenegyév előtt történt, huszonöt éves 
koromban. 

Szomszédságunkban fekvő Vadonka 

községben lakolt Fürthy László erdész, 

akivel sokat vadásztam s házukba be-

járatos voltain. Ennek csodaszép leánya 

kinek válig érő koromfekete haja, kroej 

arca és gyönyörű buzavirágkék szemei» 

őzike járása, karcsú termeié az első lá-

tásra elszédített. Ilonkának hívták s „Rab-

kóimk"becézlek. Amióta megpillantottam 

azóta nincs nyugalmam. Élő halott va-

gyok. Megpróbáltam a világon mindent 
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hogy meghódítsam, ami által a világot 

magamnak megszerettessem. Nem si-

került. Eleintén nagyon kedves volt hoz-

zám, kedélyes és vidám. (3 énekelt, én 

zongorán kísérlem. Sakkoztunk, szóval 

kedélyesen elszórakoztunk. Ez igy tartott 

néhány hétig. Pár hét alatt halalosan 

megszerettem. Egy enyhe, őszi vasárnap 

délutáu sétálni mentünk — a regényes 

erdészlakot körülölelő, gyönyörű kis 

parkba. Közömbös dolgokról beszélget-

tüuk, aniig nagynehezen olyan mederbe 

került a beszéd, hogy végre barátságot 

vettem, a régen magamba fojtott s iránta 

érzett szerelmemet bevallani. — Végre 

megtörtént a nagy eset és szépen egy-

szerű szavakban megmoudtam neki, hogy 

az első perctől fogva imádom, nem tu 

dok nélküle élni és kérve-kértem a ke-

zét. Szomorúan rám nézett: 

— Kedves Dezső, maga nagyon de-

rék ember, de felesége nem lehelek, 

mert én mást szeretek. Bocsássa meg 

ügyetlenségemet. Én neu tudtam, hogy 

maga ilyen érzelmeket táplál irántam. 

Ha ezt tudom, jobban vigyáztam ma-

gamra s nem lettem volna annyira ba-

rátságos. Karon fogott s igazi részvéttel 

igyekezett velem megérteni nagy kép-

zelődésemet. 

Ti *)et náluk nem zongoráztam, de 

minden lkövettem, hogy boldogságo-

mat megszerezzem s nem adlam fel a 

harcot. 

A sors azonban másként döntött. 

Férjhez ment egy ismert milliomoshoz, 

aki egyszeri látás után megkérte a ke-

zét. Csodálatos, hogy ez a te esküvőd 

után négy hétre történt. 

A tíabkó esküvője volt az én te-

metésem. Csak az a remény tartotta 

vissza a brauning golyóiual, hogy ha ő 

idővel a férjét, — aki amúgy is idősebb 

ember — megunja, mégis enyém lehet. 

De ebben is csalódtam. És mégis élek. 

Hogy minek, azt magam sem értem . . . 

P. Dezső barátom lehajtotta fejét s 

könnyezve elhallgatott. (Folyt, köv.) 

Kiadja: 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Szentes város polgármesterétől. 
2116 — 19t4 szám. 

hirdetmény. 

Szentes város tanácsa fentartja ma-
gának a beérkezeti ajánlatok között az 
árakra való tekintet nélküli szabad va 
lasztási jogát. 

Szentes, 19 3 március hó 5 

Dr. Mátéit)} Ferenc 
polgármester. 

Szentes város polgármesterétől 

153 ¿-1914. szám. 

Hirdetmény. 
Felhívom a város lakosságát, hogy 

ugy a maga, mint gazdatársainak jól fel-
fogott érdekében a kártékony rovarokat 
úgymint: hernyók, cserebogarak, dara-
zsuk, vértetű és sáskák irtását mihelyest 
ezek jelentkeznek azonnal foganatosít-
sak. 

Figyelmeztetem a lakosságot arra is, 
hogy az irtást elmulasztókat a törvény 
értelmében a legszigorúbban fogom meg-
büntetni, ezen felül az irtás költségükre 
hatóságilag foganatosíttatom. 

Szentes, 1914 évi március hó 4. > 

Dr. Mátéffy Ferencz 
polgármester. 

8 - f g . ¡914. 

Hirdetn f. 

Szentes város alkalmazottai ruha 

szükségletének szállítására pályázatot 

hirdetek. Felhívom mindazon szentesi 

önálló iparosokat, kik a szükséges ru-

házat szállítását elnyerni óhajljak, hogy 

1 korona bélyeggel ellátott, lepecsételt 

borítékban zárt ajánlatukat 1914 évi 

március hó 31 napjának d. e. 10 órájáig 

a központi iktatói hivatalban adják be. 

A ruha szállításra beadandó aján-

lathoz kx00 korona, csizma, szatlitásra be 

adandó ajánlathoz 200 korona bánatpénz 

csatolandó. 

Becsatolandó továbbá, úgy a ruhá-

zat, mint a csizma anyag mintája. 

Ajánlat csakis a gazdasági tanács-

noknál díjtalanul beszerezhető ajánlati 

iven lehető az elkésetten v:»gy távirali 

úton érkezett, vagy nem az a j uilati íven 

tett ajánlat figyelemben nem vétetik. 

A ruházatok részletes leírását fel-
tüntető „Ruházati leírás és ruházati szük-
ségleti kimutatás" gazdasági tanácsnok-
nál beszerezhet tő. 

A Szentesi ltefor Egyház tu-

lajdonát képező lapistói, lysági, alsó-

réti, mucsiháti, eperjesi* nagyomási, 

szentlászlói, tőkei, berekháti és teheresi, 

vala nini a gegányi, hékédi, nagyhegyi 

és alsóleinetőbeli szántóföldek ez évi 

szeptember hó 29-től egymás után kö-

vetkező 6 évre haszonbérbe adatnak. 

Felhivatnak a haszonbérelni szán-

dékozók, hogy a haszonbérletre vonat-

kozó ajánlataikat f. évi április hó l()-ig 

az egyház pénztári hivatalában nyújtsák 

be. Amennyiben a lelt ajánlatok az 

Egyház elfogadhatónak nem találná, a 

földek annak idején közzéteendő határ-

időben nyilvános árverés utján fognak 

bérbeadatni. 

A haszonbérletre vonatkozó rész-

letek az Egyház pénztári hivatalában tud-

hatók meg. 

Szentes, 1914. március 14. 

Főgondnoki hivatal 

Szentes város polgármesterétől 

Hirdetmény. 

Szentes város polgármesterétől. 

1193—1914 szám. 

hirdetmény. 
Értesítem a szőlőbirtokosokat, hogy 

föld m ive lésügyi Miniszter úr 1235IK5 
(ViH-I) 1914 számú rendeletével a szén-
kéneg árat uiétermázsánkéni 35 koro. 
nára emelte fel 1914 január 1-től. 

Szentes, 1914 évi február hó 11-én, 

Dr. Mátéffy Ferencz 
polgármester. 

2255—1914 szám. 

Jöszág-íegeitetes. 
Szentes város tanácsa értesíti a jószág-
tarló gazdaközönséget, hogy a város tu-
lajdonát képező józsefszállási pusztára 
1000 szarvasmarhát és lovat vállal nyári 
legeltetésre. — Ennélfogva felhívja azon 
jószágtarló gazdákat, kik jószágaikat 
nyári legeltetésre a jószefszállasí pusz-
tára akarják hajlani, hogy ebbeli szán-
dékukat a gazdasági tanácsnoki hiva-
talban folyó évi március hó 30-áig je-
lentsék be. 

Tájékozásul közöltetik, hogy egy 
szarvas marhára egy kat. hold fog adatni* 

Szentes, 1914 évi március hó 9. 

Dr. Mátéffy Fereiu 
polgármester. 

J Budapesti Bölcsészettanhal l -
gatók Segítő Egyesületetek 

BUDAPEST, 

VtH.fóíizeuíir k ö r ú t 6--8.SZ. 

Tanárjelölteket vidékre neve-
lőknek, internátusi felfigyelők-
nek, tíinügyi kisegítőknek, ma-
gántitkároknak és bármely szak-

szerű munkák elvégzésére 

«1 S j i aa 8 a n n I 
j i közvetít a t. nagyközönségnek 

Szentes város tulajdonát képező 
apró földek és libalegelők folyó évi 
március hó 30-tól december <i-ig ez 
évi legeltetés használatra a helyszínén 
tartandó nyilvános szóbeli árverésen 
haszonbérben fog adatni és pedig a kö 
vetkező sorrendben : 

1. Folyó évi március hó 27-én dél-
előtt 8 órakor a Szőke Mátyásné melletti 
vámház melletti terület és a szélmalom 
melletti gödör folytatva a bürkösgát, 
mentőgát, sápigál, 

ugyanaznap délután 2 órakor a nagy-
völgynek a , eramit úttól a Béke utcáig 

| terjedő része és a gyepmesteri telep mel-
letti dűlő, a Nagyvölgy laposnak a kor-

j sóssor alatli része és a református temető 
I alatli része és a vasút melletti rész. 

2, Fo'yó évi március 2H-án délelőtt 
j K ór« kor a luicori csárdától a vámházi 
gát mellékén, a tőkeigát és hosszu-
haligát a bökényi csárdáig. 

Szentes, 19J4 évi március hó 4-én. 

Kalpag os 
g. tanácsnok. 

1020-1914. 

f i i a r f l i i k í i i i é i i J 

Értesítem a lótenyésztőket, hogy a 

szabadkai 4 honvéd huszár ^/red parancs-

noksága folyó évi Szeptember vagy Ok-

tóber hóban Szentesen katonai lóvásárt 

tart, melyen a katonai célokra alkalmas, 

jó mozgású, erősen fejlett 155 — 168 cen-

timéter magas 3—6 éves lovakat 650-800 

korona árban fog vásárolni. 

A vásár napjáról, külön hirdetmény-

ben fogom a gazdaközönséget értesíteni. 

Szentes, 1914 évi Február hó 21. 

Dr Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

zimmmm 

m 

1 
m szőlővesszők 
¿g Elsőrendű rizling ^s kövi-

dinka gyökeres szölővesz-
M szók jutányos árban e^dők 

Bővebbet lapunk 
kiadóhivatalában. 
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Tanuló fiú és leány 
12—15 éves korig 

felsőrész készítéshez 
felvétetnek II. Bocskai-ut. 33 

Szentes város polgármesterétől. 

1302—1914 szám, 

Hirdetrnéifej. 
A mezőgazdaság és mezőrendör-

ségről szóló 1894 évi XII. t. c. 23 és 
az 1914 évi január hó 17-én kelt 40, 00 
sz. m. kir. földmivelésugyi miniszteri 
rendelet alapján Szentes r. t. város ha-
tárában levő összes. 

ló állomány 
megvizsgálása az alább megjelölt he-
lyeken és időben a következő sorrend-
ben fog megtartatni. 

1. Március hó 13-án az 1 és II ke-
rületi lakosok lovai a külső cédula-
háznál. 

2. Március hó 14 én a 111 és IV ke-
rületi, lakosok lovai a külső cédulaháznál 

3. Március hó 16-án az alsó és felső 
Iéti,a berki szőlöbeli és berekháti lakosok 
rovai Horváth István alsóréti tanyáján. 

4. Március hó 17-én a kajani, belső 
külső ecseri, pankotai és veresegyházi 
lakósok lovai Vecseri Lajos csárdájánál. 

5. Március hó 18 án a belsőecseri, 
nagytőkéi és vekerzugi lakosok lovai özv. 
Dobosi Ferenczné szélmalmánál. 

6. Március hó 19-én a nagyhegyi, ve-
kerlaposi, nagynyomási és szenllaszlói la-
kosok lovai llajdú 1. besenyői tanyájánál, 

7. Március 20-án a derekegyliá/ól-
dali, dónáti, lapistói és fertői lakosok lo-
vai Piti Imre kórógyparli tanyáján. 

8. Március 21-én a királysági, eper-
jesi és mucsiháti lakosok lovai Csernus 
József eperjesi szélmalmánál. 

9. Március 23-án a derekegyházol-
dali, nagynyomási és berekháti lakosok 
lovai Herényi Ferencz tanyájánál. 

¡0. Március 24-én a királysági és 
királyság járandósági lakosok lovai a ki-
rálysági népháznál. 

11. Március 27-én a belsőecseri la-
kosok lovai Székely Mihály szélmalmáná 

12. Március 28-án a kistőkei, nagy-
hegyi lakosok lovai Kürti I. tanyájánál. 

13. Március 31-én a dónáti lako-
sok lovai Csúcs Antal szélmalmánál. 

14. Április 1-én a kistőkei, zalotai 
és bökényi lakosok lovai a bökényi nép-
háznál. 

15. Április 3-án a kis és nagytőkéi 
lakosok lovai a nagytőkéi népháznál. 

A vizsgálat mindenhol leggel 8 órá-
tól délelőtt 11 óráig fog megtartatni, . 

Azon állalbirtokosok, akik lovai-
kat a kitűzött vizsgálati helyre és időre 
elővezeltetni nem kívánják, kötelesek 
ebbeli szándékukat a vizsgálat megej-
tése előtt a rendőrkapitányságnak beje-
lenteni és állataikat költségükre a városi 
állatorvos által 8 napön belül külön meg-
vizsgáltatni. 

Szentes, 1914 évi február hó 9. 

Dr. Mátéffy Ferencz 
polgármester. 

Kpistú Nagy József 
kajáni földjét felparcelázza, a még meg 
levő darabokra előjegyezni lehel. io-
vábbá 1 éves, 2 és 3 éves csikók, úgy-
szintén heverő marhák, valamint takar-
mánynak való bükköny is van eladó. 

Eladó ház. 
Lovass Lajos IV. kerület Sáfrán Mi-

hály-utca 46. szám alatti háza szép kert-
tel, villanybevezetéssel eladó. Nevezett 
épület úgy iparosnak mint gazdálkodó-
nak is igen alkalmas. 

2244—1914. szám. 

Földhaszonbérbeadási hirdetmény. 
Szentes város a helyszínen tartandó 

nyilvános árverésen haszonbérbe adja 
a tulajdonát képező józsefszálási pusz-
tán levő 

567 kat. hold buzavetést, 
12 » > rozsvetést, 
28 » » ősziborsóvetést, 

350 » » gőzeke szántást, 
294 » » tarlót 
49 » » lucernást 

1914 évi március 16-tói 1914 szeptember 
30-ig terjedő időre 10 catasztrális holdas 
parcellákban. 

A bérbeadás 1914 évi március hó 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, és 24. napjain 
délelőtt 9 órakor kezdődik a helyszínen. 

Haszonbérlő a megígért bérössze-
get az árverést vezető gazdasági tanács-
nok kezéhez azonnal lefizetni tartozik. 

Egyéb részletes feltételek a gaz-
dasági tanácsnoki hivatalban a hivatalos 
órák alatt, valamint a bérbeadás alkal-
mával a helyszínen megtudható. 

A bérbeadandó ingatlan központi 
majorjában több lakás és istállók van, 
melyek az arra reflektáló bérlőnek szin-
tén akkor haszonbérbe adatnak. 

Szentes, 1914 évi március hó 9. 

Dr. Mútéffy Ferenc polgármester 

Elbontás miatt sürgősen eladó 
Sáfrán Mihály utcában I2ől hosszú épület-
fedél «»reszeltel és ganggal, az egész telő 
két éves, jó készítésű zsindelytető, sza-
kaszonként elvihotő és könnyen fel 
állítható, esetleg kél részben is meg-
vehető. Bárkinek nagyon alkalmas és 
olc>ón megszerezhető. Értekezheni Fejes-
Károly ácsmesterrel IV Stammer Sándor 
u. 20 sz. 

A p r ó h i r d e t é s e k i 

10 szóig 50 fillér. Vastagabb j 
belükből szedve minden szó 2 í 

fillérrel több. 

Réz és vasbútorok 
háló, ebédlő, szálloda, kórházi és kert-
berendezések, gyermékágyak, gyermek« 
— : kocsi, aczél : — 

sodrony ágybetétek, 
kocsi ülések, lószőr és afrik madracok, 
díványok, rézkarnisok, ablak, roletare-
dönyök, mozsdóasztal és mozsdókészle-
tek, szoba kloset, ruhafogasok, patkány 
és egérfogók. — Legjutányosabban szállit 

GARAI KÁROLY 
réz és vasbútor készítő 

ARADON. 

E l a d ó f ö h l . 
M. F a r k a s József örökösei 
közül Nagykirálysági (vasút 
mentén) 

l O l i o l f l földem e l a d ó 

Értekezni lehet F a r k a s Jó-

zseffel Mentő-utca 7. sz. alatt. 

Riadó föld. 
Özv. Németh Lajos tanitóné 

dónáti 21 hold földje rajta levő épü-

leteivel és jó ivóvizes kúttal eladó, 

vagy Szt. Mihály naptól bérbe k iadó 

Értekezni lehet Pólya-utca 2. 
sz. háznál, (kenyérgyár mellett) 

I. Tóth József-utca 53. sz. 
alatt egv 3 szobás nagy lakás mellékhe-
lyiségekkel és egy 3 szobás kisebb lakás 
szőlős kerttel április 24-től villany és 
vízvezetékkel kiadó. — Értekezni lehet 
I. ker., Farkas Mihályutca 2. szám alatt 
Varga Héniámin házánál. 3—1 

Eladó egy úri ház 
négy szoba és hozzátartozók-

kal, villany és vízvezetékkel. 

I kerület K i s g ö r g ö s - u l c a 6. szám. 

Olcsó! » r Olcsó! 
Bankkölcsönöket 

W folyósittatok ez idő szerint 

w 
w 8 

§ j* 
re 

50 évre 6 százalékos, 65 évre 
5 Kor. 70 fillér tőke és Kamat törlesztéssel 
(.oviin ni,i>y és kisbirtokosok terhes tartozásait kifizettetem, a kölcsön 
bármikor minden ráfizetés nélkül vissza fizethető. 

1 oldek éj hazak adás vételét vagy haszonbérbe adását a leji-
mérséklcteb dij mellett eszközlöni. 

Éril klódőknck díjmentesen adok felvilágosítási ad. 

ifj. FAZEKAS ANTAL 
lian kölcsön irodája. 

Piactér Nagy Ferencz úr házában 



6. oldal. 
SZENTESI LAP 

22 szám, 

U K a n O M M U n i 

JUDOMÁNYOS M0ZGÓSZ1NHÁ 7 

^ J Kagy F8rencz-utca 3. szám. J, 

Vasárnap 1914. márc. 15 -én d. u. f é l 
5 fé l 7 mérsékel t , f é l 9 órakor r e n -
des helyárak mellett a következő 

1 képeket mutat ja b e : | 

Fantasztikus tragédia 4 felvonásban. 
:-: Shakespeare remekműve. :-: 

— Alakít ják a legkiválóbb londoni sz ínészek -

A műsort több humoros és termé-
szeti Kép egésziti ki. 

Maii naptól kezdve ünnep és va-
sárnapokon az előadások d. u. fél 
5, fél 7 és fél 9 órakor kezdődnek. 

j \ I S I T - 1 

M t * Beszélőfilm a Tudományos 

Mozgószinházban legközelebb 

Kéretnek a hölgyek a nézőtéren kalap nélkíi i megjennic! 

Jegyek válthatók e lőadás előtt 1 órával a s z í n -
házi pénztárná l . 

Esteli helyárak: 
Támlásszék 8 0 f . , I. hely 6 0 f . , II. hely 
40 f , III.hely 3 0 f . Nagypáholy 4 kor. 
Klspáhoiy 3 kor . 2 0 f . Díszpáholy 8 s z e -
mély re 6 kor. T i z é t e n alól i gyermekeknek 
12 f i l lé r . 

ü í j E n i : x 
k a u c s u k - k o n i p o z i t i ó v a l bevon t ruga-

nyos, v i l iarbiz los és idő tá l l ó , szagtalan 

fedél le mez, jelenkor l e g j o b b tetöfedéllemeze. 
V É G T E L E N Ü L T A R T Ó S 

Régi zsindejtetők átfedésére kiválóan al-
kalmas. — Sem mázolni, sem mészlével 
o bekenni nem kell. o 

Szentesen kapható 

S U G Á R és V A R G A 

építés? v á l l a l k o z ó k n á l . 
i 

V á j o g l e r ő h 
k c r c s í e í i i e l i l 

Cini a »Szentesi Lap* kiadóhivatalában 

Hl S T <3 K É N príma 14 hold 
herefötdnek való, melyben ir.ost 7 
hold here van, tanyaépületekkei és 
takarmánnyal együtt kedvező fize-
tési feltételek mellett eladó és azon-

nal átvehető. — Felvilágosítás és alku 
köthető ifj. Fazekas Antallal Piactér 
Nagy Ferenc úr házában. 

Eiadú nádtető. 
I. kerület Nagygörgős-uíca 
25. szám alatt egy hét-
öles épület :-: 

n á d t e t e j e f á j á v a l 
együtt eladó. Ugyanott 
több rendbeli ajtók és 
ablakok eladók. >: 

- Csütörtökön nagy szenzációs miiser. 
— — u m a m á m a a — B 

a legolcsóbban iz-
ieses szabásban 

i f j . K0MENDÁT L A J O S N Á L 
Készül neK-

I. k&r. findrássy 
út 9. szárn. :-: 

h f i 

É P Í T T E T N I 
VAGY 

ÁTALAKÍTTATNI 
AKAR, KÉRJEN 

TERVET 
VAGY 

K Ö L T S É G V E T É S T 

KISS KÁROLYTOL 
1 ker. Kisgörgös-utca 6. szám. 

É P Í T T E T Ő K FiGYELMEBE! 
I — — — — — Lili«——— — l IIII — — tT-JV»« —MM—— 

Házépítéseket, átalakításokat, javításokat, l e g o l c s o b b á r o n készítek. ( J J 
É P Ü L E T E K E T kulcsátadásig eivállalok - nagyobb vállalatnál 
k e d v e z ő fizetési módozatot nyújtok. — Tavaszi munkáknál megfelelő árenged-
m é n y . — Tájékozás és költségvetés dí j ta lan, levelező lap 
h á z h o z megyek. « s Tiszte let te l : 

FEJES KÁROLY 
. ker. Stammer S. -utcza 20 . á c s m e s t e r . 

E g y e n r u h á k 
tisztek, katonai hivatalnokok, ön-
kéntesek, vasúti és postatisztek, tűz-
oltók, erdésztisztek, pénzügyőrök és 
niindenrendü egyenruhát viselő tes-
tületek részére a legjobb és leg-
elegánsabb kiállításban. 

S ^ l i h l é L e n 
töbo nagyobb község közvetlen közelé-
ben, nagy vizi erővel rendelkező, mo-
dernül felszerelt malom, lakóház, mel-
léképületekkel, a körülötte elterülő in-
gatlanokkal, szabadkézből eladó. — A 
vizi-erő, a hely bármily gyári üzem fel-
allitásara is alkalmas. Bővebb felvilágo-
sítást „Az Erdészet41 szaklap kiadóhiva-
tala (Bpest I. Krisztina-körút 61. sz. nyújt. 

Házhelyek. 
Kiőuyös fizetési föltételek mellett eladók. 
Értekezni lehet IV. ker. kishát utcza 

Vajda Sándor kertésszel. 

Pompás polgári ruhák 
a legdivatosabb ango! szövetekből, 
kitűnő szabászok által a legnagysze-
rűbben elkészítve, a jelenlegi ne-
héz pénzviszonyokhoz arányítva 
olcsó árak mellett. — Korhű 
d í s z m a g y a r r u h á k , 'KJHÍÍ 

M O H E B T A R Ö A 

cs. és kir. udvari szAilitók 

B u d a p e s t I V . ker . , V á c s i - u t c a 3 5 . 
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