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Élni muszáj, enni kell, mondja 
a szegény ember és a zsir kilójának az 
ára az egy forintot is meghaladja. 

Nehéz az élet. Budapesten egy 
szegény levélhordó úgy akart segiteni 
a reámeredező nyomorúságon, hogy 
leszúrta öt gyermekét. Isten ments, 
hogy a többi nyomorgó kövesse, pél-
dáját, mert akkor nagyon sok szegény 
ártatlan gyermek vére folyna . . . 

De baj van, ezt jó lesz komo-
lyan figyelembe venni. Irtózatos a nyo-
mor. Nemcsak Pesten, ahol a nyomor 
miatt már családokat irtanak ki, hanem 
a vidéken is, itt nálunk Szentesen is. 

Azt mondják, első baj a húsdrá-
gaság. Ez igaz, de a husdrágaság úgy 
látszik annyira Fvyomasztó, hogy a nép 
szinte észre sem veszi, hogy más fo-
gyasztási cikkekben is az egész vona-
lon ijesztő drágaság uralkodik. 

Az élelmezés kérdése életkér-
dés. Társadalmi szempontból is, köz-
egészségi szempontból is. Élelmiszer 
drágulás mellett még fölcsapott mun-
kabérek mellett sem szerezhet be a 
munkás kiadott erejének pótlására meg-
felelő táplálékot és kellő táplálkozás 
hijján testileg visszamarad, elsenyved 
az uj nemzedék, amelyik idővel a mai 
felnőttek helyébe lép. 

A megélhetés annak, aki nem 
gazdag, szomorú, terhes és kegyetlen. 

Talán kevésbbé érzi ezt a magá-
nos ember, de a családföntartók, 
akiknél mindig gond volt a megélhe-
tés, ma a legsúlyosabb anyagi helyzet 
felé haladnak. 

Más országokban is észlelhető bi-
zonyos százaléknyi árdrágulás, de egy 
sem közelit! meg a magyarországiakat. 
Itt vannak városok, amelyekben mint 
egy modern tatárjárás, úgy dúl végig 
az árdrágulás s különösen a húsdrá-
gulás s nagyon sok családapa tekint-
het elszomorodva gyermekei sápadt, 
vértelen arcába, mert gondterhes 

anyagi viszonyai mellett hétszámra sem 
tud nekik tápláló, eddig megszokott 
húsételt adni. 

Tejben, kenyérben s egyébb nem 
fényűzési, de szükséges fogyasztási 
cikkekben, a multat összehasonlítva, 
szintén megdöbbentő árdrágulások ész-
lelhetők. Olyan anyagok, amiket még 
csak bojkottálni sem lehet s ha ugyan 
hasonló szervezkedésre a mi szertehúzó 
társadalmunk egyáltalán képes volna 
is. Társadalmunk e tekintetben nagy 
egykedvűséggel teszi túl magát még a 
közmondásos birkatürelmen is, ő az a 
nevezetes struccmadár, amely a baj 
elől a homokba dugja a fejét s ha 
egyszer aztán se nem hall, se nem lát: 
akkor jól van minden. Pedig egészen ; 
más dolog a munka, a szorgalom, az 1 

ügyesség útján előlálló tisztes polgári 
haszon és más dolog az, ha a közön-
ség példátlan nem bánomsággal kartelek 
által hagyja magát tönkre tétetni. 

Ideje volna, ha a megélhetéssel 
küzdő élet ezen nagy sötétségébe föl-
tetszene a hajnali derengés. Minden 
törekvés, amely a megélhetés meg- j 
könnvebbitésére törekszik, a humani-
tást, a közjót s a közérdeket szolgálja 
az önző cselekedetek ellen. A társada-
lomnak nem valami középkori élet-halál 
harcra, hanem egyszerűen csak a kö- : 

zönséges, szürke hétköznapi megélhetés 
harcára kell tömörülnie. 
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POLITIKA 
v A nagyközségek állami se 

gélyzése. Abból az alkalomból, hogy 
a kormány állami segélyben részesi- I 
tette a rendezett tanácsú városokat, í 
több nagyközség, kivált azok, melyek-
ugyanolyan beruházási költségeket vi-
selnek, mint a városok, azzal a kére-
lemmel fordultak a belügyminisztéri-

umhoz, hogy a nagyközségeknek is 
adjon a kormány állami segélyt. Fo-
lyamodott Csongrád, Orosháza és Békés, 
kérve a belügyminisztert, hogy mivel 
a nagyközségek fejlődésével^ járó kia-
dásokat és beruházásokat nem bírják 
viselni, miként a városok, ők is része-
süljenek állam segély zésben. A belügy-
miniszter most leiratba tudatta az ér-
dekelt nagyközségekkel, hogy tekintet-
tel s kedvezőtlen pénzügyi viszonyokra, 
kérelmüket ez idő szerint nem teljesít-
heti, de nem zárkózik el az elől, hogy 
a jövőben a nagyközségek is része-
süljenek állami segélyzésben. A köz-
ségek országos szövetsége az állami 
segélyzés ügyében országos akciót 
készül indítani s e végből az őssszel 
országos kongresszusra gyűlnek össze 
a nagyközségek megbízottai. 

• A belügyminisztérium államtit-
kárai. A hivatalos lap pénteki száma 
két királyi kéziratot közöl, amely a 
belügyminisztériumnak két tanácsosát 
államtitkári rangra emeli. Mint már 
előre jeleztük, dr. Némethy Károly 
miniszteri tanácsos a minisztériumnak 
valóságos államtitkára lett; Horváth 
Emil miniszteri tanácsosnak pedig 
az államtitkári cimet adományozta a 
király. 

As ..Orsttdg Vasárnapja címen f . 
é. szeptember hó 11-eit megjelenik egy uj 
szépirodalmi és közgazdasági heti folyóirat, 
melyet minden egyes előfizetünk díjtalanul, 
vasárnapi számunkhoz mellékelve fog meg-
kapni. 

Ezen kedvezményünk bejelentésével uem 
dicsekvés a célunk, mert amit olvasógárdánk-
nak ez által nyújtunk, rekránot nem igényel. 

Mindössze csak annyit jegyzünk meg, 
hogy az „Ország Vasárnapjá' -nak szerkesz-
tősége az illusztris irodalmi és közgazdasági 
irók táborából áll, hogy regény, tárca és 
novella sorozata a mestermunkák termékeit 
fogják képezni, hogy közgazdasági rovata 
független kiváló gazdasági szakírók cikkei 
révén ad olvasóinak tájékoztatást a hazai és 
világgazdasági termelésének, forgalmának és 
fogyasztásának fontosabb fázisairól és mind-
ezeknek kiegészítéséül, hogy az „ Ország Va-
sárnapja" első számának tartalmát teljes 
részletességgel idejében fogjnk tudatni. 

i S v o r c p é l i i i é l l i f c ^ g r i l l t O l C S Ó b b l l k r u t 
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ÜTEM SZABAD 
idegeneknek 

ásatni! 

Tünedező 
emlékek. 
Irta: 

Farkas Sándor 
Szentes 
múltjából. 

VI közlemény. 

Csongrád vármegye alispánja az j 
éremleletek, régiségek és általában a 
talált és felszínre kerülő műkincsek 
körüli eljárás szabályozásáról szóló 
belügyminiszteri körrendeletre hívja íöl 
a hatóságok figyelmét. Ez a rendelet 
kimondja, h >gy a leletek — bármekkora 
értéket képviseljenek is azok — a 
királyi kincstárnak fentartva s mind-
azon esetekben, a midőn ily érmek 
és régiségek bárki által is találtatná-
nak. azoknak kinyomozása és átvétele 
végett az illetékes pénzügyi közegek 
haladéktalanul értesitendők. 

Az ezen körrendeletben je zett ér-
mek és régiségek összegyűjtését Csong-

területére terjed 3leg a 

A közelben múlt napon egyikén, ami-
dőn Balogh János úr Szentes történetének ér-
demes irója a „tünedező emlékek"-ről szóló 
közleményeimért üdvözölt, volt olyan kegyes 
egyszer s mint, néhány, ezen közleményeim 
keretébeillő régi történeti eseményre figyel- ; 
memet felhivni. 

A milyen örömmel fogadtam Balog Já-
nos úrnak elismerő, biztogató szózatát, ab-
ban a mértékben a mennyire csak mint helyi 
lapban ilyes-fajta közleményekre tér nyilik ki-
fogok terjeszkedni s alább, nemcsak ma-
gyarságunk tünedező emlékeire is, hanem 
mindazon ősi dolgokra, melyek a magyarsá-
gunk álta, év ezredeken keresztül beolvasz-

., . , tott idegen népek ereklyéiként kerültek a ma-
rád varmegye területen terjea jieg a néprajzu l' lk k i n c s e i k t e é . 
mar több mint hz_ ev ota mukodo Megvallom, amikor megkezdettem köz-
„Csongrád varmegyei tortenelmi Rege- e . , n i n d ö s s z e n é h á t ü n e d e z ö e m . 
szeti Társulat" tűzte ki te a lataul, ,,, , . , , ö / x u l a m u i a i l é k r e 0 h f l l t 0 t t a m o l v a s ó i m s z í v e s - tiervel 
alapszabályaiban kimondván, hogy a 
társulat célját a vármegye területén 

tői mily készségesen nyújtanak tért, hogy 
azokat megörökithessem nyomtatott betűkkel, 
elhatároztam, hogy hetenkint kétszer a csü-

lékre ohajtottam olvasóim szives figyelmét 
felhivni; de amidőn azt tapasztalom, hogy 

, . , i milv lelkes örömmel fogadja azokat közön-
elszórva, vagy elrejtve levő muregise- ;..nk g ^ ^ , a k t i s z t e I t s z e r U c s z . 
gek megszerzese es összegyűjtess ily f , , m5h. k _ 
módon az enyészettol, vagy elhurco-
lástól való megmentése s e célból al-. . , « . ^ ' i - . - i c i imiaru í 

kalmas helyeken kutatasok es asatasok , ^ ^ v a s á m a p . s z á m o k b a n e g v _ e g y c i k k 

teljesitese kepezi. s o r o z a t o t k(-)Zreadnom< 
Minthogy az utóbbi időben azon 

panaszok érkeztek hozzám, hogy a 
vármegye területén üzleti célokat szol-
gáló ásatások történnek s ez által 
nagymennyiségű becses régiség a vár-
megyei muzeumtól elvontatván, az ily 
módon nagy károkat és veszteséget szenved; - szükségét látom annak, 
hogy ezen tiltott ásatásokra és kuta-
tásokra a hatóságok figyelmét felhív-
jam s azon közérdeknél fogva, melyet 
a vármegye területén található régisé-
geknek és műkincseknek az állam és 
saját múzeumuk számára való meg-
mentése képez, megtegyem az 
intézkedéseket az iránt, hogy az itteni 
leletekkel való üzérkedés és azoknak 
elhurcolása hatóságilag megakadályoz-
tassak mivel a vármegyei és régészeti 
társulat gazdagon fejlett múzeuma ma | 
már a vármegye tulajdonában van és 
felügyelete alatt áll. 

Elrendelem ennélfogva, hogy a 
vármegye területén netán eszközölt 
kutatásokat és ásatásokat a hatóságok 
a legéberebb figyelemmel kisérjék; 
azon egyéneket, a kik az ásatás, 
vagy kutatásra nézve aláírásommal és 
pecsétemmel ellátott engedélyt felmu-
tatni nem tudnak, a további tényke-
désben akadályozzák meg; a már fel-
színre került, esetleg már megállapít-
ható helyre elvitt tárgyakat foglalják 
le és további intézkedésig vegyék őri-
zet alá. 

Nagy-Alföldünk magyarságának volt es 
jelenlegi rajzát megadni egy helyi lap szük-
keretében nagyon nehéz; mert könnyebb sok-
kal kis terjedelmű anyagot, hogy úgy fejez-
zem ki magamat hosszú lére feltálalni, mint 
nagytérben és időben mozgó rajzokat, ese-
ményeket szükkeretbe belecsőmi szelni. 

Közel harmincöt évi önfeláldozást igény-
lő munkám eredménye, dióhéjban előadva 
a tünedező emlékek közleményeim. A tár-
gyak a magyarság élet történetéből, régé-
szetéből, nyelve s embertanából, költészeté-
ből, hitéből, szokásaiból vannak véve, melye-
ket olvasóink aligha olvastak valaha. 

A magyarsagnak csak egyes harci vi-
tézi tetteit mint harci történeteit ismerhették 
eddig oh . ik, mert ez megíratott a tör-
ténész által; de hogy hogyan élt a magyar 
mint pásztor, halász, vadász, földmivelő s mint 
polgár s milyenek voltak szokásaik, eszkö-
zeik, hite, költészete, zenéje, táncai, ruháza-
tának viselete, stb, egy szóval milyen volt 
otthon a magyar? Ezen kérdésekre s ezek 
körül, melyek már tünedező emlékek ko-
runkban cikk sorozataimban szándékozok 
felelni. 

Hortfóglalása kora első századaiban, mint 
már megállapodott keresztven magyar nép 
faj közzé a kun-ok telepedtek meg melyek 
még pogány vallást követtek, pusztai vándor 
életet éltek, mint idegenek. Az első kun nép-
rajt Szent László király telepítette 1090 év-
ben a jarig vagyis jászok földére s ezért ne-
vezték jász-kunok-nak a jászságiakat. A má-
sodik István által 1123-ban a mai kiskun-
ságra telepitettek lettek a kis kunok Tatár 
nevű vezérjük alatt. 

A nagy kunság kun-népét IV-ik Béla 
király telepitette kuthen vezérök alatt 1239 
ben, mely kun-népraj 40,000 családot tett ki 
lélekszáma 200,000 lehetett. Ezen nagy kun-
sági kunokat az egész nagy-magyar-alföldön 
mint parasztokat osztották be egész a Tatra-
aljáig. A mai nagy kunság csak későbben 
alakult ki s mert nagyon kényesek voltak let-
tek a magyarság által „kényes kunok"-naks 
kis kunságiak, mert szerették a cifrálkodást 
„fényes kunok44-nak neveztettek. 

Folytonos belháború folyt a kunok 
és magyarok között, mig azok, keresz-
tyénekké lettek s beolvadtak a magyar-
ságba a magyarnyelvű papság révén Kun-
szentmárton népe a joszsági Kunjászapátiból 
telepedett le 1700-as évek elején mint rom. 
kath. kunok s ezek érdekes letelepülését kü-
lön fogom elbeszélni. 

Csongrád megye magyar népe közé 
mint jobágyság telepíttetett a kun egyes 
földes uraságok által s pedig nagyszámmal, 
mivel annál nagyobb volt a tekintélye az 
uraságnak, mentül több jobbágya volt hajda-
nában. így kerültek kun szokások a tisza-
melléki magyarság közzé s igy beszélhetek 
mint kunok tünedező emlékeiről mint majd 
tatár, török, rác, stb. beolvadt népfajok em-
lékeiről is. 

A kunok nyelve is idegen volt, teljesen 
elütő a magyarokétól. Népünk egyes kiszól-
lamlásaiban, egyes kun eredetű családok 
járás-kelésében, testének vontatott járásában, 
beszédjük dunnyogásából ki-ki csillanik az 
igazi kun eredet. 

Idejegyzem a kunok nyelvén szórió 
„miatyánk" imádságot azon az időkből, a 
midőn mint keresztyénné vált kunok ajakán 
hangzott. 

Bezeh ottamaz, kenze, kikte, szcnlé-
szen szénádon dösőn szentküklön, ricigen, 
gerge, ali kiktebézen akomozne, okne mezne 
bergesge pitbiitőr, kűngőn il bézen mene 
mezne neszene bezne, jermes berge, utro-
gergen, iltine bezne olgya mauga kutkor 
bezne algyamanna, szent borszony bokor-
csalli bocsonigyi, tengere. Amen. 

Még az 1770 évben élt kun ember ki 
mint utolsó el tudta mondani a miatyánkot 
kunok nyelvén. (Folytatjuk.) 

Dífnokok vasúti 
kedvezménye. 

A keresked lemügyi m. kir. miniszter 
egy felmerült esetből kifolyólag kimon-
dotta, hojiy a megyei dijnokok épp 
úgy, mint általában az ideiglenes minő-
ségű tisztviselői személyzet tagjai, uta-
zási kedvez 111ényre igényjogosuItsággaI 
nem birnak. Kivételt Képeznek . azok 
a dijnokok, akik szabályszerű kineve-
zés alapján rendszeresített évi fizetéssel 
é^ nyugdijigén nyel egybekötött állást 
töltenek be, hivatali esküt tettek és 
csak fegyelmi uton bocsáthatók el a 
szolgálatból. Ezek, ha dijnokeknak ne-
veztetnek is, az írnokokkal azonos 
elbírálásra tarthatnak számot és ezen 
az alapon utazási kedvezményre is 
igénnyel birr ak. 

MEGI¥áIiT BRULL FERENC ÁRUHÁZ/ 
A MAI NAPON AZ UJJONNAN ÉPÜLT SZENTES- ÉJ VIDÉKI TAKARÉKPÉNZTÁR KOSSUTH-UTCAI PALOTÁJÁBAN 
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Wépttnnepély a Széchenyi-ligetben aug-20-án! 
A falusi bíró 

üdvözlete. 
A sopronmegyei Széleskuton a 1 

plébánián ragyogó emléktáblát őriznek, j 
amely arra emlékeztet, hogy valamikor ' 
ott járt a megboldogult Rudolf trón-
örökös és igen különös esete volt a 
falusi biróval. 

Az esetet, amelyről emléktábla ! 
beszél, igy mondják el a nagy idők 
tanúi: 

Rudolf trónörökös ellátogatott egy-
szer a Fertő-tóra vadludakra vadászni. 
Vadászat után kíséretével betért Russó 
Lénárd lovaghoz, a falu plébánosához, 
aki azóta már meghalt. A plébános 
természetesen már előre jelezte fensé-
ges vendégének jövetelét és igy az 
egész falu ünnepi diszt öltött. Rudolf 
a plébánosnál ebédelt és ebéd után 
fogadta a községi elöljáróságot és a 
küldöttségeket. 

A tisztelgés után a küldöttségei* 
sorfalat állottak, de amint elakart Rudolf 
indulni, a tömegből kibontakozik a falu 
birája és ..pszt! pszt!" kiáltásokkal a 
diszfogat után rohant. 

A trónörökös észrevette a kézzel-
lábbal 'ntegető alakot és megállíttatta 
ít kocsit. A falusi bíró pedig odaérve, 
lelkendezve mondta sváb dialektussal: 

Majd elfelejtettük, trónörökös úr 
. . . Tiszteltetjük a kedves atyját. 

Természetesen elnevette magát a 
trónörökös, kezét nyújtotta a naiv pa-
rasztnak, megköszönte az üdvözletét 
és megígérte, hogy majd átadja az 
üzenetet az édes apjának. 

Ezt az esetet örökítették meg a 
széleskuti plébánián elhelyezett már-
ványtáblán. A sváb atyafi, aki a trón-
örökös után pisszeget még ma is él 
és büszkén meséli a falubelieknek, hogv 
megadódott neki az alkalom, hogy 
üdvözletét küldhette Ferenc Józsefnek 
a tulajdon fia által. 

Az iparos ifjak aug. 20-ikí nép-
ünnepélyén minden látogató kap 
emlékül e g y alkalmi lapot. Ez a 
lap sok ezer példányban jelen 
m e g . Hirdetéseket is közöl. Hirde-
tések már most föladhatok a Kál-
mán Nyomdában. Minden iparos-
nak é s kereskedőnek ajánlatos. 

! ! C ' i p ö s / . c k l l í i . M ' l m i ' l H ' ! ! 

f f S I N G E K 
l u i l k i í r ó n ¿¿ '« ' |> 

j n l . í n v o * á l o n O I S M Í Ó 

Hírek, 
A munkásbiztositási járulék 

emelése. Az erszágos munka bizto-
sító pénztárnak a mult év őszén tar-
tott közgyűlése a pénztári alapszabá-
lyok tárgyalásának során elhatározta, 
hogy a munkások és munkaadók által 
fizetendő járulékokat nem ugy, mint 
eddig, hat napra, hanem hét napra 
fogja beszedni. Az állami munkásbiz-
tositó hivatal ezt a pontot egyelőre 
nem hagyta jóvá és a mai rendet tar-
totta fenn további intézkedésig, egy-
ben megtette az előkészítő intézkedé-
seket annak a kérdésnek eldöntésére, 
hogy a hét napos járulékszámítás he-
lyén való-e és milyen terjedelemben 
volna szükséges és nehézségek nélkül 
keresztülvihető. Most, hogy ez a kér-
dés a munkásbiztositás hírlapi pertrak-
tálása révén megint felszínre került, a 
munkaadók körében mozgaoml készül 
a pénztári terhek föleme-lése ellen. 

A kamarai és ipartestületi 
tisztviselők vasúti jegye. Az ipar-
kamarák arra kérték a kereskedelem-
ügyi minisztert, hogy a vasúti féláru 
jegy>|edvezmény a kamaiai tisztviselők 
részére engedélyezett kedvezményes 
áru bérletjegyek az illető kamara terü-
leten levő helyi érdekű vasutak vona-
lain valő utazásra is érvényesíttesse-
nek A miniszter a mult héten kelt 
leiratában megtagadta a kérés teljesí-
tését. Elutasította továbbá az ipar-
testületi tiszviselők országos szövetsé-
gének azt a kérését is, hogy az ipar-
testületi jegyzők féláru jegyek váltására 
jogosító igazolványt kapjanak. 

Megpccsetelte a szerződést. A ver 
boszunak megrendítő példáját jelentik Dévá-
ról. Puk községben Dragota Tódor fiatal fe-
leségére szemet vetett l'rikái. Péter mersiori 
legény. Titokban addig-addig udvarolgatott az 
asszonynak, míg érzelmei viszonzásra találtak 
és egy napon aztán megszökött a szerelmes 
pár. A férj megtudta, hogy hová vitték a fe-
leségét és utána üzent, hogy jöjjön haza. 
Hiábavaló volt a Szó, Az asszony nem akart 
visszatérni az urához. Krre megegyeztek ab-
ban, hogy elválnak és elmentek az ügyvéd-
hez a vagyon felosztás miatt. Az asszonyt 
az ügyvédbe/ felkísérte a kedvese is, aki 
meghatottan nézte, hogv Dragota milyen en-
gedékenyen viselkedik a feleségével szemben. 

. Amikor az ügvvédtöl eltávoztak, az utcán 
Dragota agyonszúrta a felesége csábitóját. 

- Megpecsételtem a szerződést ki-
áltotta és a kés kieset a kezéből. 

Uj szövőgyár az Alföldön. 
Békéscsabáról jelentik: A képviselő-
testület egy felállitandó szövő-iparárú-
gyár részére szubvenciót szavazott meg. 
Elhatározták továbbá, |iogy a gyár 
részére ingyen telket és adókedvezményt 

Részeg köszörűs. A vasúti rendőr-
őrszem tegnap reggel nagyon gyanúsnak egy 
körülbelül 45 - .">() éves csavargó kinézésű em-
qernek a viselkedését, hát bekisérte a ren-
dőrségre. Itt először kiderült, hogy az illető 
Borsos Fábián kulai illetőségű vándor köszö-
szörüs, aki irgalmatlanul be van rúgva, mert 
nem tud magáról semmit se ; másodszor meg 
kiderült, úgy estefelé, hogy nem annyira be 
van rúgva mint inkább zavarodott, akit való-
színűleg mégis túlsók alkohol tett ilyenné. 
Jobbnak látták aztán beszállítani a vármegyei 
közkórházba. 

Agyonrugta a ló. Tragikus esemény 
történt a felsőszálláspataki vásáron. Mint Dé-
váról jelentik, Petrás llie parasztgazda meg 
akarta venni Gábor Mihály lovát. Mielőtt még 
alkura került volna a sor, Petrás ezzel a 
kérdéssel fordult Gáborhoz: 

Mondja csak, gazduram, nem rugós 
a lova? 

Nézze meg kigyelmed. oszt majd 
megtudja, hangzott a válasz. 

Ezzel Petrás odalépett a lóhoz, de alig 
ért a közelibe, a ló kirúgott és Petrást ugy 
fejen találta, hogy a szerencsétlen ember ko-
ponyatörést szenvedett és azonnal meghalt. 

A kö meg a hatáskör. Kégen, na-
gyon régen történt már, vagy három éve, 
hogy egy dunántuli faluban egy legény kő-
vel megdobott egy lányt. A lány visitva 
hazaszaladt, mire szülei feljelentették a le-
gényt a járásbíróságnál. A megyei bíróságok 
nem tudták megállapítani, vájjon bünügy-a 
a dolog, vagy kihágás. Egyik bíróságtól e 
másikhoz vándoroltak az akták, inig végre 
felterjesztették a belügyminiszterhez. Az [a 
közigazgatási bíróság döntését hívta ki és az 
ugy döntött, hogy a járásbíróság valóban 
illetékes. Végre tehát három év multán meg-
idézték a vádlottat. Az idézésre aztán ez a 
válasz érkezett. „ld?zés bünügy-ben emiitett 
óádlott feleségül vévén idézés bünügy-ben 
említett tanút, mindketten két évvel ezelőtt 
Amerikába költöztek." 

Szép jó és divatos árút mindenki-
nek saját érdeke hogy hol szenv be leg-
jutánvosabb erre a legalkalmasabb bevásár-
lási forrás, Sehwarcz Antal divatáruháza Szen-
tes. Kossuth-utca a Lutheránus templomai 
szemben hol a nyári saison előre haladott-
sága miatt lesz illitott árban arusitja a követ-
kező cikkeit u. m. Selyem paplan, bristalni, 
grenalni. Francia gyapjú delaín, hímzett 
batiszt, madnlie hímzés, botma kotna nóti 
mosó árúk, divat szövetek, továbbá, czerug 
cs pamut vásznuk kanivaszok. Blousel ing 
zepsiérek ruha \ asznak minden szinben. Schif-
fonok, ágy es asztal teritők damaszt áruk, 
szőnyegek és függönyük n agy vtiasHétoen, 
állandó nagy raktár paplanokban. 

A szentesi uj városháza levelező-
lapok megjelentek. Kaphatók: Unter-
müller Ernő könyvkereskedésében. 

Számos magas kitüntetésben ré-
szesülnek évek óta Maggi készítményei. Min-
den nagyobb kiállításon összesen nem keve-
sebb mint 13 állatndijat, 9 nagydíjat, 67 arany-
érmet, 21 tiszteletdijat stb. nyertek el. Több 
világkiállításon a cég versenyen kívül vei 
réact, mart alapítója Maggi Gyula mint jur> 
tag szerepelt, igy például 1889 és 1900-bai 
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áng. 2 0 an 
a Szentesi Iparos 
Ifjak Önképző Köre 

Tulakurcán, a Széchenyi ligetben 
szerpentin-confett i dobálással és 
világ-posta levelezéssel nagyszabású 

népünnepélyt 
este fél nyolc órakor fényes tűzijáté-
kot, utána a „Tóth József színház-
teremben zártkörű, a Delelő csárda 
előtt épült nagysátorban pedig nép-
táncmulatságot rendez, melyre Szen-
tes város nagyérdemű közönségét 
tisztelettel meghívja a RENDEZŐSÉG 

A NÉPÜNNEPÉLY MŰSORA: 

1. D. u. 3 órakor kiindulás a körhelyi-
ségből (Ipartestületi székház 1. ker. j 
Br. Harucker-utca 30 sz. a.) a ligetbe 
zeneszóval zászló alatt. 

2. Elhelyezkedés és sétahangverseny. 
3. Hordóverseny (játék) díjazással. 
4. Siró és nevetőverseny, (móka) 
5. Bagoly vadászat, (dij egy élöbagoly) 
6. Gyermek szépségverseny (díjazás-

sal) 2 éves korúig. 
7. Birokverseny, (díjazással) 
8. Kötélhúzás, (sörrel díjazva) 
9. Futóverseny, (díjazással) 
10. Kurucok bujdosása. (játék) 
11. Céllövészet, (díjazással) 
12. Zajgó színpad a szabadban, (móka) 
13. Világposta levelezés, virág árúsi-

tás, a legtöbb levelezőlappal ren-
delkezőés a legtöbb virágot elárú 
sitó ajándékban részesül. 

14. A repülő angol, Hattyú és Ámor, 
Szegedi boszorkány útazása. 

15. Egy alkalmi lap megjelenése, (a 
legtöbbet elárusító ajándékot kap) 

Este pontban fél nyolc órakor ugyan 
itt fényes tűzijáték, melyre a délu-
táni ünnepélyen résztvevők belépő 

dijat nem fizetnek. 

\ BELÉPŐDÍJAK f 
< w w s ^ w v w w w w w w teremben > 
\levő mulatságra: személy-jegy 2 K> 
í család-jegy 5K> 
\ Anepünnepelyre:; 
\ felnőttek 40 f i 
> gyermekek 20 f ! 

í Tűzijátékra: } 
; felnőttek 20 f^ 
¡gyermekek 10 f> 

^Delelőben tartandó £ 
>néptáncmulatságra^ 
¿személy-jegy 80 f£ 

Friss és olcsó etelek-italokrcl 
Deutsch Béla vendéglős gondoskodik. 

Kedvezőtlen idő esetén az ünnepély 
másnap 21-én lesz megtartva. 

Gözmentes 
gözfürdés. 

Nyíregyházáról írják ezt a jóízű 
és valóban megtörtént eseményt. 

Színhely a gőzfürdő. Személyek 
egy derék paraszt és a gőz. A gő. 
voltaképpen nem is szereplő, mert nem 
jelent meg a színen, de hiszen ez ve-
zetett a tragikumra. A peleskei nótárius 
érdemes utóda meglátván a fürdő fel-
iratát : „Zuhany és gőzfürdő" nagy 
elhatározásra szánta rá magát. 

De már ezt megtapasztaljuk, 
mert ilyet tán még a tanitó ur se látott. 

Ezzel szabályszerűen lefizette a 
kellő pénzeket és hndkészülte képpen 
be vonul a köztisztálkodás színhelyére. 
A szokásos udvariassággal elhelyezték 
egy kabinban, ahol a nép jámbor egy-
szerű gyermeke a szükséges komoci-
óba helyezte magát és várt. A zaj, 
csobogás lassanként megszűnt és a 
fürdő néma lőn. A fürdőszemélyzet 
mélabúsan gyűjtötte össze a vissza-
maradt lepedőket és kötényeket, mikor 
egyszerre csak: „Tüz van!44 vészkiál-
tás hangzott fel. Sürü füstgomoly tört 
ki az egyik kabinból. Kancsóval, ve-
derrel rohantak oda, hogy elfolytsák a 
veszedelmet s a szerencsétlen kabint 
valósággal víz alá sülyeztették. Elége-
dett dörmögés hallatszott ki a kabinból: 

Ez asztán zuhan ! 
Meglepetve nyitják ki az ajtót s 

ott ül pipázva a jóképű falusi atyafi. 
Hát kend mire vár ? kér-

dezték tőle. 
A zuhanyra már nem. Az meg-

volt. De eresszék mán a gőzt is. 

Köszönetnyilvánítás. 
Köszönetet mondunk minden rokonunk-

nak, ismerősünknek, akik felejhetetlen férjem, 
illetve édesapánk Simon Eduárd f. hó 4-én 
délután végbement temetésén megielentek, 
hogy ezzel a mi mérhetetlen nagy vesztesé-
günk fölötti fajdalmunkon enyhítsenek. Kö-
szönetet mondunk akiket legelőször kellett 
volna emíiteni az ipartestület tagjainak is, 
akik testületileg jelentek meg a temetésen. 

Szentes 1010 aug. 0. 
Ö8F. Simon Eduárd né 

és csaladja 

Közgazdaság. 
Piaci árak 

<) buza mm. 9.—9.Ő0 frt. 
Uj „ 8..50—9 frt. 
Árpa mm. 5—5.20 
Zab mm. 6 frt. 
Kukorica 6.20—6.30 frt. 
Repce 9—9.50 frt. 
Sertés kilója 62—65 kr. 
Szalonna kilója 95—100 kr. 

Sze rkesz tőség i és k iadóh iva ta l i t e le fon 2 0 s / 
kuui('tul«jdono<t: 
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FÉRJHEZ ADOM 
A HÚGOMAT. 

Csinos fiatal kis leány, 16000 korona 
készpénz hozománnyal é s még vár-
ható 30000 kor. örökségge l . Komoly 
f iatalembere, i hivatalnok vagy 
jobb kereskedő érdeklődhetnek 

a kiadóhivatalba. 

NYOMDÁZS TANONCNAK 
felveszünk legalább 14 
éves jómagavise letü ér-
te lmes, e g é s z s é g e s fiút. 

A szülők tájékozása végett megjegyezzük, hogy nyom-
dánkban a gépmester fizetése 14 a szedőé 15 frt. hetenként. 

A tanonc lehet szedő 
vagy pedig gépmester . 

KÁLMÁN N Y O M D A S Z E N T E S . 

A Dr. G. SCHMIDT főtörzs és tisztiorvos-féle 

!! FÜLOLaJ !! 
gyorsan és alaposan gyógyit időszakos sü-
ketséget, fülfájást, fülzúgást és nagyothallás! 
még idült esetekben is. Egyedül kapható 

üvegje 4 koronáért 
GRÓSZ NAGY FERENC GYÓGYSZERÉSZ 

Debrecen, Kossutü utca 8 szám. 

DR BALÁZS IMRE 
ügyvédi irodáját Báró Harucker 
utca 4. szám alatt, özv. SZATH-
MÁRY LAJOSNÉ házában, a 
csendőrlaktanya mellett meg-

nyitotta. 

Szép bútort és kelengyét 
adunk a kislányunkkal, halálunk után meg örökölni fogja 
3ft— 4<Hxt koronát érő vagyonunkat. Tanítok vagy biztos 
állású komoly érdeklődők „Jolánkamen Írjanak a ¡o 

kiadóhivatalba. * 

Fábiáni határban 
46 kishold (1100 oles) kitűnő szántó föld 
előnyős feltételek mellett eladó. Érte-
kezhetni Csőszi Benjáminnál városi vám-

házní 1. r,s-

Bartha József 
IV. ker. Sáfríny Mihály-útca 45 számú 
háza eladó Mucsiháton 18 hold tanya-
földje örök áron eladó. Értekezni a fenti 

szám alatt. 

Biró András 
szabó mesternek igen szép és jó minő-
ségű új téli és nyári mintái érkeztek és 
olcsó árak mellett áll a tisztelt gazda-
közönség rendelkezésére. Lakása IN k. 

Keresztes-utca 12 szám 

Farkas József 
a kispictól a nagy piacik kocsijáról el-
vesztett egy mázsa táblát a megtaláló 
ha átadja Bartha János-utca 26 számú 

házál jutalmat kap. 

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

a fenti szám alatt. 085 
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HA SORSJEGYEKET 
akar részletfizetésre 
vásárolni, forduljon a 

HECHT BANKHÁZ RTÁRSASÁG 
helyi ügynökéségéhez 
III. Kátai-utca 12. sz. 

Legközelebbi húzás aug. 25-én. 
Főnyeremény 100.000 korona. „w 

Szentes város tanácsától. 
«627/1910. szám. 

Hirdetmény. 
Értesítem a közönséget, hogy a 

földmivelésügyi miniszter ur által 54300/ 
1908 szám. alatt „husvizsgálat" tár-
gyában kiadott rendelete értelmében 
1910 évi augusztus 15-től mindazon 
közfogyasztásra szánt állatok húsai, 
melyek eddig egyesek házainál méret-
tek el a hatóság által a Kossuth-téren 
felállított hatósági husszékben mérhető 
el, ugyancsak itt log elméretni a mé-
szárosok cs hentesek által hatósági 
husszékbe utalt állatok husa is. 

A nem mészáros és hentesek által 
közfogyasztásra szánt vagy náluk kény-
szervágás alá kerülő állatok tevágását 
és kimérését csak is a város által erre 
alkalmazott jelenleg Lakos Imre mé-
száros vághatja le és mérheti ki. 

A húsárakat melyért a húsok ki-
mérhetők az elsőfokú állategészség-
ügyi hatóság a polgármester álla-
pítja meg. A hus árát a hatósagi mé-
száros szedi be és a városgazda fizeti 
ki. A vágóhíd használatáért, állatorvosi 
szemléért, hatósagi hussZék használa-
táért és az állatok levágásaért, feltisz-
titásaért és kiméréseért: 
Egy nagymarha után . . . 12.60 
Egy növendékmarha után . . ÍO.L'O 
Egy sertes után 8.60 
Egv gyengeborju után . . . 5.ÍK) 
Egy juh után 3.30 
és a fogyasztási adó fizetc. ». 

Szentes, 1910 julius hó 28-án. 
Dr. Máteffy 

H75 polgármester. 

6411/1910. sz. . 

Hirdetmény. 
Felhívom mindazon méntulajdono-

sokat, kik ménjeiket az 191L évben 
köztenyésztésre óhajtják használni, hogy 
ménjeiket 1910. évi augusztus 16-ig 
a gazdasági fanácsnoknál jelentsék be. 

Szentes, 1910. július hó 21-én. 
dr. Matéffy 

Földeladás. 
mellett 220 hold ki unő minőségű föld. 
birtok kedvező feltételekkel eladó. Bő-
vebb értesítést ad Jr Ecseri I .ajus ügyvéd 

Csépléshez való első rendű 

porosz kőszén 
jutányosán beszerezhet 

MOLNÁR GÉZÁNÁL 
kispiactéri üzletében 

Ugyanott jó erős uj gabonás taur 
pelin és lenzsákok kaphatók, GRQ 

Kölcsön zsákok 
Uj gabonás zsákok kölcsön kap-
hatók valamint csépléshez kitűnő 
minőségű I-ső rendű Porosz kőszén 

kapható. ^ 

Sarkady N. Ferencz 
kereskedőnél. 

A N x t a ^ h i / A o s i t s í s o k a t 

l o ^ - o U ^ ó b h a n v s í l l s i l 
K Á R O L Y I J Ó Z S E F 
é s T Á i W A S / I : > T I : S 

H á k ó o z i - t ó r . 

Eladó földek. 
Szatmár megyében, Darócz község 
határában 370 hold kitűnő szántó-
föld a rajta levő épületekkel ked-

vező fizetések mellett eladó. 
Bihar megyében Keserű község hatá-
rában 680 hold szántóföld (ilyen 
fekete, mint itt az Alsórét) kastély-
lyal együtt eladó és azonnal átve-
hető. Bármelyik birtokból esetleg 

kissebb parcellák is eladók. 

Bővebb felvilágosítást ad 

ifj. Fazekas Antal 
I. ker. Tóth József u 46. szám a. 

Csépléshez 
kiváló minőségű, elsőrendű 

poroszszén 
bármely mennyiségben, a 

legjutányosabb árban 

Klein Ignác 
vas és tiiszer üzletében szerezhető be 
Zsákkulcsönző raktáramat nagymen. 
nyiségü új xsákokkaj.. bővítettem, ki 

KŐMŰVESEK FIGYELMÉBE 

Építési mész 
jutányos árban kapható kisebb 

nagyobb menny iségbeír" vj* * 

Ausländer Sándor 
kcrokeJónúl. Ráró Haruckcr-tca 11 , M J 

825/1910 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát képező 

azon szántóföldek, melyeknek haszon-
bérleti ideje 1910. évi szeptember hó 
30-ával lejár 1910. október 1-től 1916 
szeptember 30-ig egymás után követ- I 
kező hat évre a helyszinen tartandó 1 

nyilvános szóbeli árverésen újra haszon- í 
bérbe fog adatni és pedig a következő 
sorrendben. 

1) augusztus 8-án délelőtt 8 óra-
kor a nagyhegyi szőlők melletti és j 
szentlászlói földek. 

2) augusztus 9-én délelőtt 8 óra- j 
kor Sápsarki földek, délután 3 órakor 
homokbánya. 

3) augusztus 10-én délelőtt 8 óra-
kor epreskerti, mentőgát nelletti, bá-
nomháti és temető melletti földek, dél-
után 3 órakor bánomháti temető mel-
letti és az alsó csürhe járás szélében 
levő földek. 

4) augusztus 12 én délelőtt 8 óra-
kor serházi földek, délután 3 órakor 
gógányi földek. 

5) augusztus 13-án délelőtt 8 óra-
kor sárgaparti földek. 

Az árverés alkalmával félévi ha-
szonbéri összeg óvadékként az árverést 
veectő tanácsnok kezéhez készpénzben 
azonnal lefizetendő. 

Részletes feltételek a gazdaság 
tanácsnoki hivatalban megtudhatók. 

Szentes, 1910. július 10-én. 
i «15 

Ralpagos 
K«/J. tanácsnok 

tűzhe-
lyeket TAKARÉK 

ÉS CSERÉP"1 

rendezzen be lakásán, ha 
nem ellensége a pénzének 
MAZURAVILMOS 

cserépkályha készítőtől 
Szentes, Nagyvölg^part 
az állomás közelében. 

Uj pálinka főzde. 
Tisztelettel értesítem a ti. é közönsé-
get, hogy Szentesen, II. ker. Kunszenti 
mártoni utca 1 házszám alatt kis-
üstös pálinkafőzdét nyitottam, ahol is 
ugy egyeseknek, mint italmérőknek 
bármily anyagból a pálinkát a leg-
tisztábban kezelve pontosan és jutá-
nyos árért állitom elő. Főzetést elvál-
lalok készpénzért és felerészben is. 

A t. gazdaközöoségnek a nyári 
mánkaidőre ajánlom az általam készí-
tett pálinkákat, melyek kizárólag a 

fenti házszám alatt levő 
HUNYADI VENDÉGLŐBEN 

kaphatók. i -
-A lisztéit közönség szíves párt-

fogását kervse vagyok-
3ús Mikló 

pálinkaiőzC 
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Előfizetőinknek 
apró hirdetésekért, elŐMŐri 
közlésért « J O fillt. minden 
további közlésért c»»k 3 0 

fillért számítunk. AFRO HIRDETESEK. apró hirdetésekért, előszöri 
közlésért O O f f l l t . minden 
további közlésért csak : ( ( > 

fillért számítunk. % 

Hoós Sándornak 
Veresegyháyi 42 hold tanya földje eladó 
vagy árendába szeptemben 29-től kiadó 
Értekezni lehet Farkay Mihály-utca 11. 
szám alatt Soós Bálinttal, esetleg felé-

ből kiadó. 

Nemes Julianna 
Nagyhegyi 226-dik számú szőllőföldje 
lakhelyei együtt eladó. Értekezni lehet 

ugyanott «56 

Hoós Sándornak 
Veresegyháyi 42 hold tanya földje eladó 
vagy árendába szeptemben 29-től kiadó 
Értekezni lehet Farkay Mihály-utca 11. 
szám alatt Soós Bálinttal, esetleg felé-

ből kiadó. Piti Jánosnak 
Dónáton 20 hold földje eladó. Értekezni 
lehet III ker. Lakos-utca 42 sz. alatt va-
sárnaponként vagy pedig a helyszínen 

Donáton. «57 
néhai Szűcs Dániel 

örököseinek nagynyomási földjük 1910 
okt. 1-től haszonbérbe kiadó, esetleg 
örökáron eladó. Értekezhetni lehet Szen-
tesen 1 ker. Báró Harucker-u 38 sz. a. § 

Piti Jánosnak 
Dónáton 20 hold földje eladó. Értekezni 
lehet III ker. Lakos-utca 42 sz. alatt va-
sárnaponként vagy pedig a helyszínen 

Donáton. «57 
néhai Szűcs Dániel 

örököseinek nagynyomási földjük 1910 
okt. 1-től haszonbérbe kiadó, esetleg 
örökáron eladó. Értekezhetni lehet Szen-
tesen 1 ker. Báró Harucker-u 38 sz. a. § Keresztes N . Antalnak 

Nagy királyságon 2 fertály földje haszon-
bérbe kiadó. Értekezni lehet 1 k. Szür-

szabó-utca 5 sz. alatt. «53 Berényi Imre 
kístőkei földjét a melyben 15 hold here-
szőlős kerttel együtt több évre haszon-
bérbe kiadó. Értekezni lehet Rákoci-

utca 64 sz. alatt. 673 

Keresztes N . Antalnak 
Nagy királyságon 2 fertály földje haszon-
bérbe kiadó. Értekezni lehet 1 k. Szür-

szabó-utca 5 sz. alatt. «53 Berényi Imre 
kístőkei földjét a melyben 15 hold here-
szőlős kerttel együtt több évre haszon-
bérbe kiadó. Értekezni lehet Rákoci-

utca 64 sz. alatt. 673 

Csernus Lukács Imréné 
Kistőkei 32 hóid tanya földje eladó, eset-
leg haszonbérbe kiadó. Értekezni lehet 
Szemere Bertalan-utca I ker. 5 sz. a. f Lévai István 

Nagy mágocsi újtelep 60 numerusra 
való házhely kiosztással örök áron el-
adó 70 krajcárért kvadrát öle. Értekezni 

lehet a helyszínen. 672 

Csernus Lukács Imréné 
Kistőkei 32 hóid tanya földje eladó, eset-
leg haszonbérbe kiadó. Értekezni lehet 
Szemere Bertalan-utca I ker. 5 sz. a. f Lévai István 

Nagy mágocsi újtelep 60 numerusra 
való házhely kiosztással örök áron el-
adó 70 krajcárért kvadrát öle. Értekezni 

lehet a helyszínen. 672 

ifj. Csányi Sándor 
1. ker. Bocskai-utca 34 számú háza ár-
tézikút és villanybevezetéssel eladó. — 
Értekezni lehet a fenti szám alatt. 639 ' 

Egy fekete 
selyem napernyő aranyozott fogóval, 
góöágyház beverésse., plüss bojttal el-
veszett. 'Megtaláló szerkesztőségünkben 

jutalomban r szesül. 8F6 | 

I^akos Ferencz 
esztergályos 6 hold Alsoréti földje ju-
tányos áron eladó. Értekezni lehet a tu-

lajdonossal IV. ker Kisét-utca 17 sz. 

Egy fekete 
selyem napernyő aranyozott fogóval, 
góöágyház beverésse., plüss bojttal el-
veszett. 'Megtaláló szerkesztőségünkben 

jutalomban r szesül. 8F6 | 
idősb. Szegedi János 

Kistőke 40 hold tenya földje eladó vagy 
esetleg haszonbérbe kiadó alku köthető 
Szegedi János bognár mesterrel III. ker. 

Bálint-utca 10. 

Olcsó pénz! 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 és fél százalékos kamatú 
kötcsöunel akarja kicserélni, forduljon balommal ifj. 
Fazekas Antalhoz I. ker. Tóth József-utca 4«. szám. 
Tüz biztositások legolcsóbban felvétetneo. 482 

idősb. Szegedi János 
Kistőke 40 hold tenya földje eladó vagy 
esetleg haszonbérbe kiadó alku köthető 
Szegedi János bognár mesterrel III. ker. 

Bálint-utca 10. 

Olcsó pénz! 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 és fél százalékos kamatú 
kötcsöunel akarja kicserélni, forduljon balommal ifj. 
Fazekas Antalhoz I. ker. Tóth József-utca 4«. szám. 
Tüz biztositások legolcsóbban felvétetneo. 482 

Keresztes I>í. Imrének 
1 kerület Szürszabo-utca 5 számú háza 

eladó. «54 
özv. Győző Józsefnének 

Többmennyiségü tapasztani való pévá-
lya van eladó. Értekezni lehet II kerü-

let Honvéd-utca 87 sz. a. ««5 

Keresztes I>í. Imrének 
1 kerület Szürszabo-utca 5 számú háza 

eladó. «54 
özv. Győző Józsefnének 

Többmennyiségü tapasztani való pévá-
lya van eladó. Értekezni lehet II kerü-

let Honvéd-utca 87 sz. a. ««5 Dobos Mihály 
kereskedő vásárszéli üzletében egy jo 

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

évre haszonbérbe kiadó. «̂ 3 

Dobos Mihály 
kereskedő vásárszéli üzletében egy jo 

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

évre haszonbérbe kiadó. «̂ 3 

Simonyi Ernő-utca 
1 számú ház ártézi kut bevezetve ela-
dó. Értekezni a helyszínen (Szeder Já-

nosné asszony szomszédságában. «« Kiss Józsefnek 
Nagynyomas piponya dűlőben egy első 
földje eladó. Ugyanott egy kazal szalma 
és egy kazal péva Kistőkén Szegedi Já-
nos-féle tanyáján eladó. Értekezni lehet 

Rákóczi Ferenc-utca 175 sz, alatt. «55 

Simonyi Ernő-utca 
1 számú ház ártézi kut bevezetve ela-
dó. Értekezni a helyszínen (Szeder Já-

nosné asszony szomszédságában. «« Kiss Józsefnek 
Nagynyomas piponya dűlőben egy első 
földje eladó. Ugyanott egy kazal szalma 
és egy kazal péva Kistőkén Szegedi Já-
nos-féle tanyáján eladó. Értekezni lehet 

Rákóczi Ferenc-utca 175 sz, alatt. «55 

Szegi Sándornak g ! 
Magyar-Teési malom mellett 25 hold 
« M j « « ^ * . esetleg k l a d ó van benne 
13 hold here. Értekezni lehet ahelyszinen. 

Sarkadi I*. Mihálynak 
Szikhátoni lévő haszonbéres földjéből 
albérletbe négy évre azonnal kiadó egy 
16 hold szántó herének igen alkalmas 32 
hold szántó legelő tanyával 11 hold szátó 
— 8 hold szántó legelő 55 hold szán-
to legelő - 8 7 hold legelő - 7 hold 
Szántóval. Értekezni lehet a helyszínen 

vagy Rákoczi-tér 19 sz. a / 6v> 

Farkas Eugéniának 
Kajánon 100 hold kitűnő szántóföldje 
hosszabb időre haszonbérbe kiadó Ér-

tekezni lehet a tulajdonossal. 

Sarkadi I*. Mihálynak 
Szikhátoni lévő haszonbéres földjéből 
albérletbe négy évre azonnal kiadó egy 
16 hold szántó herének igen alkalmas 32 
hold szántó legelő tanyával 11 hold szátó 
— 8 hold szántó legelő 55 hold szán-
to legelő - 8 7 hold legelő - 7 hold 
Szántóval. Értekezni lehet a helyszínen 

vagy Rákoczi-tér 19 sz. a / 6v> 

Széli Imre 
| hentes üzletében, szalonna, zsir, zsirnakvaló khűnő 
| minőségű a legalacsonyabb árban kaphatok, piactér, 
! (Hariss-ház.) Ugyanott agy jó fiú tanulóul felvetetik ! 

Debreczeni Józsefnek 
Külső-Ecseren 17 hold földje eladó. Ér-
tekezni lehet Rákoczi-tér 6 szám alat. 578 

Sinóros Sz, Esztike 
harisnyakötő elvállal mindenféle harisnyakötéseket, javí-
tásokat, fejeléseket a legjutányosabb áron, I. ker. Törs 
Kálmán-utca 1 sz. Purjesz János ügyvéd háza mellett. 

Egy ügyes tanuló lány felvétetik. 

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

vételt házhoz szállít. 580 

Balogh Szabó Istvánnak 
1 ker. Klauzál-utca 40 sz. alatti lakosnak 
a Nagyhegyen 4 kis hold szőllője egy 
tagban, vagy részletekben is eladó. Ér-
tekezni lehet a tulajdonossal, fenti szám 

alatt. 586 

Vásárhelyi-utca 55 számú 
háza kedvező fizetési feltételek mellett 
eladó. Értekezni lehet a helyszínén. 447 

Dr. Vecseri Sándornak 
Külső Belső ecseren 173 hold földje 

haszonbérbe kiadó. 

Négyesi Mihály 
Fábiánsebestyéni 16 hold tanyaföldje el-
adó. Értekezni lehet a helyszínen 15 sz. 

alatt» «22 

Kürti Mihálynak 
Kistőkén 30 kis hold tanyaföldje szabad-
kézből eladó kedvező feltételek mellett. 
Értekezni lehet a helyszínén, Kistőke 

92 szám. 

Szekulics Anica 
Házakhoz ajánlkozik varní. Szíves párt-

fogást kér. Rákóci-tér 9. «67 

Bárhol 
: O t t k a K A G G I n é v v e l é s a ke-* \ 

\ r e s c t o s i l l a g v é d j e g g y e l valódi . } 

Papp Imrének 
a szőllők alatt 29 hold földje eladó két 
daraba is vagy pedig több évre haszon-
bérbn is kiadó van benne 4 hold here 
és nagy gyümölcsös kert és szép tanya 
épület cserepes. Értekezni lehet Kurca-

perti-utca 39 sz. «58 

Vekerlaposon 
66 hold föld, melyből 14 hold here, 2 
tanyával, haszonbérbe kiadó. Értekezni 
lehet Czakó Imrével Széchenyi-utca 33. 

szám alatt. 

özv. Papp Sándorné. 
1 kerület Bartha János-utca 15 számú 
háza eladó. Értekezni lehet a helyszínen 

özv. Papp Sándornéval 

l ! S e S l Z < U í ! é g ü f k h ú s , e v e s r e hevesekhez, főzelékekbe*, mártások ] 
boz), ágy azt a leggyorsabban és legkényelmesebben készítjük a J 

FÉLE 

Csak forró vízzel keU leönteni! 

•kockából 
Darabja 5 fillér. f 

Kálmán Nyomé* 9i«nt«t 




