
Szentes, 1910. Negyvenedik év, 134. szám Szombat, augusztus 13. 

[ESI LÁP 
Előflxet^Hi ái-nlí : 

Vidéken; egcsz évre 12 K. 
félévre H K. negyedévre 'i K. 

Megjelen hétfő és szombat kivételével mindennap 

Helyben : egész évre H K, 
félévre 4 K. negyedévre 2 K. 

Főszerkesztő és laptulajdonos : 
SIMA LÁSZLÓ 

Felelős szerkesztő : 

KÁLMÁN j. SÁNDOR 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Kálmán nyomda és kiadóvállalat, ide intézend k a lapot érdeklő 

mindenféle küldemények, hirdetési és előfizetési dijak. 
I^ÍO lappéldAny Arii t£ flll^v. 

nnyei i*et. 
Most, hogy a magyar parlament 

hivatalosan is kikapta a nyári szüne 
tet s a honatyák felszabadulva a párt-
fegyelem nyűgétől, a maguk kénye-
kedve szerint tölthetik napjaikat szep-
tember végé g, a bécsi sajtó a pi-
henés útjára virágot, lombot hint s 
Khuen-Héderváry miniszterelnököt mint 
a monarchia uj megváltóját mennyei 
dicshimnusszal kiséri nyári szünetére. 

Ks ez a nagy glóriafonás mind 
csak az öt heti parlamenti munkából 
levont következtetés eredménye, mert 
hát Bécsben most már abban a bol-
dogító hitben ringatóznak, hogy fené-
kig tejfel lesz, mert az ellenzéki harc-
nak hosszú időre befellegzett s a kor-
mány őszkor az újra összeülő képvi-
selőházzal egész könnyen meg fogja 
szavaztatni azokat a javaslatokat, me-
lyeket Bécs a közösség és a hagyo-
mányos osztrák politikai érdekében 
szükségesnek diktál. 

Azért tesszük szóvá a bécsi sajtó 
ömlengéseit, nehogy azt higyje a só-
gor, hogy a róka ravasz kurizálására 
a n.agyar holló is kiejti a szájából a 
sajtot. 

Amikor a bécsi lapok ugyanis a 
kormánynak hozsánnát kiáltanak, ugyan 
akkor a magyar ellenzéke: sárba fü-
rösztik meg, egészen lekicsinylik s 
olybá vesszik, mintha nem is volna. 

Igaz az ellenzék higgadt volt, de 
ezt nem a gyengeségnek tulajdonitot-
tuk. hanem igenis annak a helyes fel-
fogásnak, hogy az ellenzéknek is ér-
dekében állott az exlex megszüntetése 
s azután az újoncozás megakasztása 
sem lett volna helyén, sem a nagy 
kölcsön megakadályozása, mert ezt a 
koalíciós kormány beruházási program-
jának végrehajtása igényelte részben, 
a romániai kereskedelmi szerződést 
pedig a koalíció kötötte meg s most 
a saját művét csak nem tagadhatta 
meg. 

Nem kell azonban azt elfeledni, 
hogy őszkor olyan kérdések kerülnek 
a parlament elé, melyek a válságnak 
ckozói voltak s ha a kormánypárt szám-
belileg erősebb is, ezek a kérdések 

pusztán az ellenzék lesajnálásával nem 
oldhatók meg. Mindjárt a bankkérdés 
fogja ezt beigazolni, mert hogy a bank-
szabadalom a mai formájában legyen 
meghosszabbítható, az egyenesen ki 
van zárva. A nemzet nem tűrheti még 
tovább is, hogy a közös bank tisztán 
osztrák érdekeket szolgáljon, a készfi-
zetéseknek kötelező megkezdése pedig 
benne van a trónbeszédben is, ezt tehát 
nem lehet elsikkasztani. 

Azután sor kerül a delegációkban 
a katonai követelésekre is s bár a 
paktum most már érvényét vesztette s 
igy a katonai tulkövetelések nincsenek 
kikapcsolva, de azért a nemzet ma is 
jogos igényének érvényesülésétől teszi 
függővé a katonai követelések megol-
dását s itt nem a megapadt ellenzék-
nek, hanem a nemzet zömének válto-
zatlan jogos igénye a döntő faktor. 

A bécsi sajtóheccelésből tehát az 
a tanulság, hogy a kormány töreked-
jék az őszi munkaanyagot úgy előké-
sziteni, hogy abban a nemzet jogos 
igényei kielégítést találjanak, mert kü-
lönben nem hihetjük, hogy a bécsi 
sajtónak alkalma lenne az őszi tárgya-
lásokról is úgy irni, mint irt most. 

Az ellenzék teljesíteni fogja hiva-
tását. 

POLITIKA 
• Pénzügyi intézkedések. Az 

indemnitásról szóló törvény a holnapi 
napon hatályba lép 3 ezzel az ex-lex, 
amely ez év január 1-én kezdődött, 
véget ért. Az államháztartás menetének 
a rendes Kerékvágásba való jutása kü-
lönböző pénzügyi intézkedéseket tesz 
szükségessé, anrlyeket Lukács László 
pénzügyimiszter két körrendeletbe ösz-
szepontosított. 

Az egyik körrendelet szól az adó-
behajtásokról és a hátralékos feleknek 
nyújtandó fizetési kedvezményekről. 
Kimondja mindenekelőtt a rendelet, 
hogy az állami egyenes adók és azok 
módjára 1 hajtandó egyéb kincstári 

köztartozások a közadók kezeléséről 
szóló törvény egész terjedelmében al-
kalmazandó. Az olyan adózóknak azon-
ban, akiknek évi előírásuk 500 koro-
ri. : niegnem halad, a pénz ügy igazga-
tóságok fizetési halasztást adhatnak, 
ha ez iránt szeptember 10-ikéig folya-
modnak és a kincstár követelése veszé-
lyeztetve nincs. 

A második körrendelet az exlex 
miatt függőben tartott ez évi adókivetés 
folytatásáról és sürgős befejezéséről 
intézkedik. Mindenek előtt meghagyta 
a pénzügyi hatóságoknak, hogy az 
adókivető biznttsági tárgyalást nem 
igénylő egyenes adókra vonatkozó lajst-
romok azonnal közszemlére tétessenek, 
az adókivetőbizottsági tárgyalást igénylő 
dologra nézve pedig azonnal egybe kell 
hívni az adókivetőbizottságokat az adók 
előirányzása végétt. Végül figyelmez-
teti a körrendelet a pénzügyi hatósá-
gokat, hogy az országos betegápolási 
pótadót az összes egyenesadók kiveté-
sének befetezése után az illető pótlé-
kolható adók együttes összege után 
azonnal vetessék ki. 

I j Í O O 
koronás. 
Az uj százkoronás bankjegyek kibo-

csájtását az osztrák-magyar bank aug. 
22-én fogja megkezdeni. A régi bank-
jegyek bevonatnak a forgalomból, vég-
leg ezek, a régi és viharedzett száz-
koronás bankók 11)12, évi augusztus 
hó .31-ig szolgáltatandók át, beváltás 
végett; a legvégső dátum 1918. évi 
augusztus hó 31-ike lesz, amely után 
a bank többé nem köteles beváltani, 
vagy átcserélni. Ez az uj bankjegy, 
amely ugyan nekünk nincs, de egy-
hamar nem is lesz még „mutatvány-
számban" sem, ÍM milliméter széles 
és 108 milliméter magas. Szine kék, 
magyar és német szövegű, csinosan 
kiállított és föltűnő ös .lertető jel rajta 
a 100-as szám, amely a 20, 10 és 
1000 koronástól igy is különbözik. 
Legfőbb ismertető jele, hogy a szegény 
embernek abból van a — legkevesebb. 
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A szerelem 
bolondja. 

Öngyilkos 
grófnő. 

A lelkem tiszta volt, 
c s a k a tes tem b ű n ö s . . . 

Tegnap délután 4 órakor dr. Lentz 
Hugó idegorvos Gizella-út 6-dik szám 
alatti lakásán egy Browning-revolverrel 
hasba lőtte magát Veith Mária grófnő. 
Életveszélyes sérülésével kórházba szál-
lították a mentők, ahol az éjszaka né-
hány pillanatra eszméletre tért és meg-
vallotta, hogy szerelem miatt akart 
meghalni. A grófné negyvenhatéves, 
feltűnően csúnya hölgy. 

Félnégy után ment fel a grófné 
dr. Lentz idegorvoshoz, aki egy sza-
natórium segédorvosa. A szobalány 
bevezette a rendelőszobába. A grófné 
megkérdezte: 

— Mikor érkezik haza a doktor úr? 
A szobalány azt válaszolta, hogy 

gazdája több heti tartózkodásra Baden-
be utazott. Ezt úgylátszik nem hitte 
el Veith Mária, mert magából kikelve 
kiáltotta: 

— Nem igaz! Letagadja magát! 
Csak tőlem akar szabadulni! Láttam 
reggel az utcán sétálni. 

Nem lehetett megnyugtatni. Ami 
a kezébe akadt, azt földhöz csapta, 
aztán sírógörcsöket kapott. Később 
mégis lecsendesedett és vizért küldte 
a leányt. Két percig volt egyedül. Ez-
alatt ledobta a szoknyáját, a harisnyá-
ját és a cipőjét és blúzban, kalapban 
a tükör elé állott és a ridiküljében őr-
zött hatlövetű Brwninggal az altestébe 
lőtt. A dörrenésre berohant a cseléd-
ség, a grófnét eszméletlenül találták a 
szőnyegen. Alsó testéből patakzott a 
vér. A golyó hasa alatt fúródott a test-
be. A mentők a grófnét kórházba szál-
lították és dr. Eiselberg tanár osztá-
lyán helyezték el. 

* 

Az éjszaka Veith Mária Rozália 
magához tért és az előhívott rendőr-
tisztviselő előtt a következőket mon-
dotta : 

— Azért lettem öngyilkos, mert 
szerelmes a testem. A lelkem tiszta, 
csak testem bűnös. Ezért meg akar-
tam ölni a testemet. Dr. Lentzbe vol-
tam szerelmes, aki a Hacking-szana-
tóriumban kezelt. 

Ezután újra elvesztette eszméletét. 
Az igazgatóorvos igy nyilatkozott az 
öngyilkos grófnőről: 

— Veith Mária három hónapig 
volt a szanatóriám lakója. Exaltált hisz-

térikus nő, születésénél fogva terhelt, 
teljesen beszámithatatlan. Szegény, min-
den férfit üldözött a szerelmével. Kép-
zeljük, milyen kellemetlen ez az ügy 
Lentz doktornak, a ki házasember. . . 

Az ápolók még hozzátették a fő-
orvos nyilatkozatához, hogy az igen 
csúnya grófné szerelmi túltengésbe 
szenvedett és őket is gyakran hábor-
gatta lázas vallomásaival . . . 

Veith Mária három levelet hagyott 
hátra. Az első a nyilvánosságé, igy szól: 

A nyilvánosságnak! Földi porhü-
velyemet használják fel tudományos 
célokra. Sokat tanulhatnak belőle az 
orvosok. Azért is lőttem oda, ahová 
még senki sem lőtt revolverrel. 

Veith Maria Rozália, 
pápai grófnő. 

hajtás 
a temetőben. 

E l á r v e r e z i k 
» s i r k ö v e t ÍM 

Óh, jaj! 
A nagyváradi törvényszékhez nem 

mindennapos irás érkezett. Egyszerű 
és sablonos végrehajtási kérvény vol-
taképpen, a minőt százával visznek a 
bírósághoz nap-nap után a prókátorok. 
De van ennek a kérvénynek egy pasz-
szusa, amelyet különös izgatottsággal 
és sűrű fejcsóválással fogadtak a pe-
res akták közt megőszült birák. 

Dr. Szilágy Géza ügyvéd nyúj-
totta be ezt a kérvényt Weiszlovszics 
Adolf és fia temetésrendező cég nevé-
ben. Arra kén a bíróságot, hogy né-
hai Salamon János örököseinek vagyo-
nára s a nagyváradi izraelita temetőben 
Salamon János labrador-obeliszkjére 
3800 korona tőke és 360 korona per-
költség erejéig rendelje el a végrehaj-
tást. 

Salamon János dúsgazdag aggle-
gény volt. Pár hónappal ezelőtt szél-
hűdés érte, meghalt és itt maradt a 
nagy vagyon. Az örökösök annak rend-
je-módja szerint megosztoztak és a 

yász szomorú óráiban közösen ren-
delték meg a hatalmas sirkövet. 

A sírkő ára az alku szerint 3800 
korona. A fizetséget azonban senki 
sem akarta vállalni. Igy került pörre 
a sor és a torvényszék most elárve-
rezteti a temetőben az értékes sir-
követ. 

Ezután vagyonos öreg urak ha 
meg akarnak halni, jó lesz, ha előre 
maguk kifizetik a fejük íölé való sír-
kőnek az á r á t . . . 

Az Alföld fás í tása. Régi terv, 
mely időtlen idők óta vár megvalósí-
tásra; nagy és fontos gazdasági kér-
dés, amelyet nem egyhamar és nem 
könnyen lehet nyélbeütni. Sokan és 
több izben foglalkoztak már ezzel a 
dologgal s most újra felszínre vető-
dött. Ma ugyanis az Arad-Temesvár-
Déva Lúgos környéki erdészeti egye-
sület meghívta városunkat rendes évi 
közgyűlésére és minél nagyobb érdek-
lődést kér a gyűlés iránt, mert annak 
egyik legfontosabb tárgya az Alföld 
fásításának kérdése lesz. Nem tudhat-
juk előre, mi lesz a dolog vége, de 
igazán örvendetes volna, ha az erdé-
szeti közgyűlés a dolog fontosságához 
mért komolysággal foglalkozna e nagy 
gazdasági kérdéssel. 

Ménlovak vásárlása . A in. 
kir. földmivelésügyi miniszter felhívja 
mindama tenyésztőket, kiknek birtoká-
ban három és fél évet betöltött, de 
nyolcadik évet meg nem haladott korú 
ménló van és azt eladni óhajtják, 
hogy ebbeli szándékuk a kitüntetésével, 
hogy a ménló mely vármegyében, 
mely városban, községben vagy pusz-
tán áll, továbbá az e'adási árt is 
(1 K bélyeggel ellátott beadványban) 
legkésőbb augusztus 20-ig a földmi-
velésügyi minisztériumnak jelentsék be. 
Az eladandó méneket egyes központo-
kon bizottságok fogják megszemlélni s 
a vételár tekintetében létrejött egyez-
kedés után azonnal megvásárolni. 165 
cmnél alacsonyabb mének, valamint 
hidegvérnek nem vásároltatnak. 

—Népünnepély Csanyon. A csany-
leleki ifjúság holnap vasárnap délután 
szentesi ifjak zenekara közreműködé-
sével nagy népünnepélyt, este pedig 
zártkörű táncmulatság és kabaret-es-
télyt rendez. A népünnepélyen és ka-
barén Szentesről igen sokan vesznek 
részt, többen szerepelnek is, igy a 
szentesi ifjak zenekara, Praznovszky 
Mihály, Praznovszky Mihályné Molnai 
Bándi, Pálinkó Imre. Indulás holnap 
vasárnap reggel a csanyi vonaton. 

— A marhakereskedők é s hiz-
lalók ellenőrzése. Az utóbbi időben 
szórványosan fellépett száj- és köröm-
fájás arra indította a földmivelésügyi 
minisztert, hogy körrendeletet intézzen 
az összes törvényhatóságokhoz, amely-
ben felszólítja őket, hogv a mészá-
rosok, marhakereskedők és hizlalók 
ellenőrzésére vonatkozó törvényes ren-
delkezéseket a legszigorúbban tartsák be. 

— Kényszerutlevéllel. Varga János 
28 éves napszámost a kassai rendőrkapitány-
ság kényszerutlevéllel bocsájtotta haza szülő-
városába, Szentesre. 
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— Megsértett becsület. A szegedi bün-
tető járásbíróságnál sirva jelent meg egy 
asszony. Az ura postakézbesitő a fővárosban, 
az ellen jött panaszra: 

— Kérőin, — tessen az uramat j^l 
megfenyíteni tekintetős uram, — mondja 
zokogva. 

— Hát mi panasza van az ura ellen, 
jó asszony? — kérdé részvéttél a bíró. 

— Nagyon nagyon mögsértött. A dolog 
ugy történt... 

— Csak röviden mondja el a sértést. 
— Igjnis! Megijesztöttem, hogy elvá-

lok tőle és ő dühösen rámförmedt és bor-
zasz ót mondott neköm a szömömbb, pedig 
én tisztességös asszony vagyok. 

— No mit mondott? 
— Szégyöllöm kimondani. 
— No csak kivele! — biztatja a biró. 
— Azt mondta, hogy: agyő. 
A biró fölkacagott: 
— Hátezt nevezi maga becsületsértésnek? 

Mit gondol, mit jelent ez ? 
— Tudom én, kérőm, nagyon jól. Azt 

jelenti, hogy ott egye meg a fene kendet, 
ahun van ! 

— Háromszoros gyilkosság egy 
farmon. Borzalmas bűntényt jelente-
nek San Franciskóból. Egy kaliforniai 
farmon meggyilkolták Kendall Enoch 
bérlőt, a feleségét és a fiát Thomast. 
A három holttestnek csupán csak a 
osontmaradványait találták meg. Azt 
hiszik, hogy a vérengzést Yamagasi 
japán szolga követte el, aki eltünk. 
Kande'.lék szomszédjainak feltűnt, hogy 
napokon át nem látták a család egyik 
tagját sem. Értesítették a hatóságot, 
mire a rendőrség behatolt a házba. A 
lakás ebédlőjében meg volt terítve az 
asztal, de az ételek érintetlenül marad-
tak. Az istállóban az éhségtől kime-
rülve hevertek a lovak és az ólakban 
éktelen lármát csaptak a napok óta 
meg nem etetett disznók. A konyhá-
ban a tűzhely hamuja között ember 
csontokra bukkantak. Innen a lábnyo-
mok az udvarra vezettek a szemétgö-
dörhöz, ahol szintén embercsontokra 
akadtak, amelyről megállapították, hogy 
női holttest — a ház asszonyának — 
maradványai. A trágyadombon a har-
madik holttest maradványai is előke-
rültek hosszas keresés után. Itt lelték 
meg Kendall jegygyűrűjét és feleségé-
nek fülbevalóját is. A rendőrség lázasan 
nyomoz. A szolga ellen köröző levelet 
adtak ki. 

Tisztviselőtelep Hédmezővá-
Vásárhelyen. Hódmezővásárhelyen nagy 
a lakásuzsora s most a közigazgatási 
tisztviselők, állami hivatalnokok, taná-
rok stb. szervezkedtek s budapesti és 
debreceni mintára tisztviselőtelepet lé-
tesítenek. Az e célra alkalmas terüle-
teit már ki is szemelték s annak meg-
vétele céljrból a tulajdonosokkal érint-
kezésbe léptek. Az edgigi megállapo-
dás szerint 50—60 tisztviselői lakást 
épitenek 300 négyszögöles telkekkel. 
Az épületek villaszerüen készülnek és 

a financirozását valamely pénzintézet 
fogja teljesiteni. A tisztviselők összes 
lakbérüket lekötik a törlesztésre, s 
18—30 év múlva az épületek a tel-
kekkel együtt tulajdonukba mennek 
át. A tisztviselőtelep építésére — mely 
már a jövő év tavaszán megkezdetik 
— országos pályázatot fognak majd 
hirdetni. 

— Szép jó ÓS divatos árut mindenki-
nek saját érdeke, hogy hol szerezze be leg-
jutányosabban erre a legalkalmasabb bevásár-
lási forrás, Schwarcz Antal divatáruháza Szen-
tes, Kossuth-utca a lutheránus templommal 
szemben hol a nyári saison előre haladott-
sága miatt les/.állitott árban árusítja a követ-
kező cikkeit u. m. Selyem, Pouplin Cristalin, 
Grenádni, Francia gyapjú delain, himzett 
batiszt, madeire,himzés, nyári szövetek, Cosma-
nosi mosó árúk, továbbá cérna és pamut 
vásznak, kanavászok, blousel ing, zep-
hiérek, ruha vásznak minden szinben. Schif-
fonok, ágy és asztal teritők damaszt árúk, 
szőnyegek és függönyök nagy választékban, 
állandó nagy raktár paplanokban. 

Közgazdaság. 
Piaci árak 

ó buza mm. 9—9.50 frt. 
Új ^ 8.50—9 frt. 
Árpa mm. 5.50—5.60 frt. 
Zab mm. 6.50—6.70 frt. 
Kukorica 6.20—6.30 frt. 
Repce 9.50 10—frt. 
Sertés kilója 60—62 kr. 
Szalonna kilója 95—100 kr. 

Szerkesztőségi és kiadóhivatali telefon 20 sz. 
Kiadótulajdonos : 

KÁLMÁN NYOMDA ÉS KIADÓVÁLLALAT. 

6735/1910. sz. 

Hirdetmény. 
Szentes város középületeinek fűté-

séhez szükséges 165 méter öl tűzi-
fának beszerzése végett ennek szállí-
tására zárt ajánlati versenytárgyalást 
hirdetek. 

Felhívom mindazokat, kik ezen 
tűzifa mennyiség szállítását elnyerni 
óhajtják, hogy 1 koronás bélyeggel 
ellátott, lepecsételt borítékba zárt aján-
lataikat „Ajánlat Szentes város tűzifa 
szükségletéreu címzetten 1910 augusz-
tus 25-ik napjának délelőtti 10 órájáig 
központi igtató hivatalba adják be. 

Az elkésve vagy táviraton tett 
ajánlat figyelembe nem vétetik. 

Az ajánlathoz 600 korona kész-
pénz vagy ovadékképes értékpapír bá-
natpénz csatolandó. 

Az ajánlatban kitüntetendő, hogy 
mennyiért hajlandó ajánlattevő 1 öl 
bükk, 1 öl gyertyán és egy öl tölgy 
hasábos tűzifát Szentes tiszai hajó 
állomáson és szentes vasút állomáson 
ölekbe rakva adni. 

A tűzifa 1910 évi szeptember hó 
30-ra leszállítandó. 

A beérkezett ajánlatok felett a 
beérkezés napján fog a tanács dönteni. 

A tűzifa ára a leszállítást követő 
15 nap alatt fog kifizettetni. 

Szentes, 1910. augusztus hó 4-én. 

Magyar 
594 h, polgármester. 

Az iparos ifjak aug . 20-iki nép-
ünnepélyén minden lá togató kap 
emlékül e g y alkalmi lapot. Ez a 
laz sok ezer példányban je len m e g . 
Hirdetéseket is közöl . Hirdetések 
már mos t is föladhatók a Kálmán 
Nyomdában. Minden iparosnak é s 
kereskedőnek ajánlatos . 

Szentes város tanácsától. 

6729/1910. szám. 

Felhivás. 
Felhívom a boritaladó és hús-

fogyasztási adóköteles feleket, hogy 
amennyiben ezen adókat megváltani 
kívánják, az ez iránt leendő ajánlatra 
nézve egymás között állapodjanak meg, 
és a folyó évi augusztus hó 17-ik 
napjának déluténi 3 órájára a polgár-
mesteri hivatalba kitűzött egyezkedési 
tárgyaláson jelenjenek meg, és a ne-
vükben teendő ajánlat esetleg a meg-
váltási szerződés megkötése céljából 
akár kir. közjegyző által hitelesített, 
akár egy pénzügyőri közeg és ez által 
kifogástalannak ismert két tanú előtte-
mezése mellett aláírandó meghatalma-
zással egy vagy több egyént a tárgya-
lásra küldjenek ki. 

Szentes, 1910. évi augusztus hó 
11-én. 

Dr. Mátéffy 
(>99 polgármester 

D R B A L Á Z S I M R E 
ügyvédi irodáját Báró Haruc-
ker-utca 4. s zám alatt, özv . 
SZATHMÁRY LAIOSNÉ házá-
ban a csendőrlaktanya mellett 

megnyitotta . 

K f l r y 
e r e -
det i 
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S X I V G M I R 
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Szabó Jánosnak 
alsóréten 3 kis hold szántóföldje eladó. 
Értekezáil lehet a tulajdonossal alsóré-

ten 3 sz. alatt. 693 

Dancsó János 
IV. ker. Mentő-útca 8. sz. háza eladó. 
Értekezni lehet Kenyeres Rafael vendég-
lőjében vasárnaponkint a helyszínen."8® 

Dózsa Elek 
mindszenti fiók-üzletében egy ügyes és 
szorgalmas üzletvezető kész férfi ruha-
raktárhoz felvétetik. Tudakozódni lehet 
III. kerület, Dózsa-köz 2. szám alatt. m 

Kiadó üzlethelyiség. 
IV. Ker. Soós-utca 6 sz. a. jelenleg ifj. 
Sipos István mészárszéke, ugyanott egy 
másik nyílt helyiség szabó vagy cipész, 
esetleg más üzletnek is alkalmas, Szent 
Mihály napra azonnal kiadó. Értekezni 
lehet Reis Józsefnél, ahol egy jó ház-
ból való fiú tanulónak felvétetik. at? 



oldal. SZENTESI LAP 134 szám 
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Kása Sándor 
ajánlja m é s z . c e m e n t tűzifa é s SÓ raktarát külőnö-
sen építkezők és kőmivesek tipvrlmébe. Miaden nagyobb 

vételt házhoz szállít 

Sarkadi N. Mihálynak 
Szikháton levő haszonbéres foldj bői 
albérletbe négy évre azonnal kiadó egy 
16 hold szántó herének igen alkalmas 
32 hold szántó legelő tanyával 11 hold 
szántó — 8 hold szántó legelő, 55 hold 
szántó legelő, 86 hold legelő, 7 hold 
szántóval. Értekezni lehet a helyszínen, 

vagy Rákóczy-tér 19 sz. a. 

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

évre haszonbérbe kiadó. 

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

parti-utca 39 sz. 

Gyulai Mihálynénak 
Lapistón 24 hold földje jó tanya épüle-
tekkel haszonbérbe kiadó és egy utcai 
padolt szoba hozzátartozó kelyiségekkel 
kiadó. Értekezni lehet 1. ker. Bocskai 

utca 36 sz. 

Sinóros Sz. Esztike 
harisnyakötő ellenfele harisnyakötéseket, javításokat, fe-
jelésöket a legjutányosabb áron, I ker, Törs Kálmán-u, 
1 sz, Purjesz János ügyvéd háza mellett. Egy ügyes ta-

nuló leány felvétetik, 

^ o ó s Wándornak 
Veresegyháyi 42 hold tanya földje eladó 
vagy árendába szeptemben 29-töl kiadó 
Értekezni lehet Farkay Mihály-utca 11. 
szám alatt Soós Bálinttal, esetleg felé-

ből kiadó. 

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

Bálint-utca 10. 

Szép bútort é s ke lengyét 

Olcsó pénz 

tőzhe 
lyeket 

kály-
hákat 

TAKARÉK 
ÉS CSERÉP 

rendeden be lakásán, Ha 
nem ellensége a pénsének 
M A Z U R A V I L M O S 

cserépkályha készítőtől 
Szentes, Nagyvölgypart 
az állomás közeiében. 

poroszkőszén 
jutányosán "beszerezhető 

Molnár Gézánál 
kispiactéri üzletében. 

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

A Dr. 6 . SCHMIDT főtörzs és tisztiorvos-féle 

11FÜLOLAJ!1 
gyorsan és alaposan gyógyít Időszakos sü-
ketséget, fülfájást, fülzugást és nagyothallást 
még idfilt esetekben ls. Eg&yedül kapható 
GRÓSZ NAGY FERENC GYÓGYSZERÉSZ 

Debrecen, Kossnth>atca 8 szám. 

adunk a kislányunkkal, lialáluíik után meg örökölni 
fogja 35—40000 koronát érő vagyonunkat. Tanitók 
vagv biztos állású komoly érdeklődők „Jolánkamen" 

Írjanak a kiadóhivatalba. 

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

riss-ház.) l'gyanott egy jó tiú tanulóul felvétetik 

Aki drága kamatú kölcsönét 4 és fél százalékos kamttj 
kölcsönnel akarja kicserélni, forduljon bizalommal if i . 
Fazekas Antalhoz I, ker, Tóth József-utca 40 szám Ti m 

biztositások legolcsóbban felvétetnek, 482 

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. <;8i 

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

a fenti szám alatt. 

Feles kerestetik. 
Dr. Hegedűs Jenő pankotai birtoka fe-
les munkálatra kiadói értekezni lehet 

ifj. Tóth István megbízottal. KM | 

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

Donáton. <>•'»" 

Eladó földek 
Szatmár megyében, Daróc község 
határaban 370 bold kitunö szán 
tóföid a rajta levő épületekkel 
kedvező fizetések mellett eladó-
Bihar megyében, Keserű község 
határában 6 8 0 hold szántóföld 
(olyan fekete, mint itt az Alsórét) 
kastéllyal együtt eladó és azonnal 
átvehető. Bármelyik birtokból 
esetleg kisebb parcellák is eladók. 

Bővebb felvilágosítással szolgál: 

Ifj. Fazekas Antal 
I. ker. Tóth József-utca 4(>. sz. alatt 

VIRÁG ÜZLET 
* 
* 

vl / 

V»/ 
W 
w w 

\St 
M/ 
Sl/ 
W 

Tisztelettel értesitem 
Szentes város és kör-
nyéke közönségét.hogy 
SZENTESEN A GÖRÖG 
EGYHÁZ BÉRHÁZÁ-
BAN ÉLÖ ésMÜVIRÁG 
ÜZLETF^ NYÍTOTAW 
ahol íí üléses alkalmi 
csokrokat és koszorú-
kat jutányos áron s 
a legszebb kiviteken 
árusítok. Tisztelettel 
TÓBIÁS KÁR0LYNÉ 

* 
i 
Stt 
vl/ 
vl/ 
VI/ 
\l> 
V»/ 
VI/ 
V»/ 
v l / 

vl/ 
Ugyanitt egy tanuló leány felvétetik 

041 1/1210. sz. 

UJ PÁLINKA FÖZDE 
Tisztelettel értesitem a n. é. közönsé-
get, hogy Szentesen, II. ker. Runszeut-
mártoni ut<?a 1 házszám alatt kisüs-
tös pálinkafőzdét nyitottam, ahol is 
ugy egyeseknek, mint ital mérőknek 

i bármily anyagból a pálinkát a legtisz- j 
| tábban kezelve pontosan és jutányos 
! árért állítom elő. Főzetést elválalok 

készpénzért és felerészben is. — A t. 
gazdaközönségnek a nyári munkaidőre 
ajánlom az általam készitett pálinkákat, 
melyek kizárólag fenti házszám alatt levő 

HUNYADI VENDÉGLŐBEN 
kaphatók. 

A mélyen tisztelt közönség szives párt-
fogását kérve vagyok 

Bús Miklós 
pálinkafőző. 

Hirdetmény. 
Felhívom mindazon méntulajdono-

sokat, kik ménjeiket az 1911. évben 
köztenyésztésre óhatják használni, hogy 
ménjeiket 19'10. évi augusztus 16-ig 
a gazdasági tanácsnoknál jelentsék be. 

Dr. Maté/Jfy 
647 poliíariieslí.-

Csépléshez 
kiAáló minőségű, elsőrendű 

poroszszén 
bármely mennyiségben a legolcsóbb áron 

Klein Ignác 
vas és fűszer üzletében szerezhető be. 
Zsákkölcsönző raktáramat nagymen-
nyiségű új zsákokkal bővítettem ki. 

Kálmán nyomda Szentea 




