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Felelős szerkesztő : 
KÁLMÁN J. SÁNDOR 

Szerkesztőség es kiadóhivatal 
Kálmán nyomda es kiadóvállalat. >üe intézend k a lapot érdekli 

mindenféle küldemények, hirdetési és előfizetési dijak. 
E|ry lappéldány ára ti fillér. 

Szinte belefárad az ember csak 
a gondolatába is, hogy a közdolgok-
kal, jelesül a speciálisan helyi közdol-
gokkal foglalkozzék. Ilyenkor azután, 
hogy kánikulla van, szünet áll be min-
den országos ügynél ide terelődik a 
helyi sajtó figyelme a helyi dolgokra 
s hivatott és nem hivatott tollforga-
tók és gondolkozók adnak le ilyen 
meg amolyan véleményeket a közdol-
gokra vonatkozólag. 

Lapunk a múltban, úgy mond-
hatjuk, intenziv munkát fejtett ki a 
közdolgok körül s elsőrangú felada-
tunknak ismertük, hogy a speciálisan 
helyi érdekű kérdésekkel foglalkozván 
a helyi dolgok alakulását, kiforrását, 
megelevenedését elősegítjük. Ha ezt a más, mint az, amit minden 
munkát nem is tekinthetjük eredmény- akarat nélkül, a városi dolgok 

helyezkedve megszegni a nyakunkat 
és a „nem, nem, nemu elvét vallva 
egyszerűen holtpontra juttatni mind:nt 
De az is nagyon könnyű álláspont, ha 
rendszeresség és logikus gondolkodás 
nélkül, nem számolva sem a tényekkel, 
sem a dolgokkal, abban merülne ki 
minden törekvésünk, hogy előre, előre 
és előre. 

Mind a kettő egyformán elhibázott 
és egyformán káros álláspont. De saj-
nos, ezt el kell ismernünk, hogy min-
den dolgunk akkor lesz aktuális, ha 
azt nem épen az időszerűség révén, 
a külső körülmények a megvalósulás-
ban nem akadályozhatták s a követ-
kezmény természetszerűen alig lehetett 

rossz 
iránti 

telennek kénytelenek vagyunk annak 1 legnagyobb elfogula lanság és tökélc-
az elösmerésére, hogy Szentesen a köz- I tes jó indulat dacára megállapíthatunk, 
dolgok iránt a közérdeklődést felkelteni ' hogy bizonyos rendszertelenség jelien:zi 
nagyon nehéz, ébren tartani pedig alig 1 előrehaladottságunkat s mig egyrészt 

got szemlélve rideg őszinteséggel meg-
állapíthatjuk, hogy ha ez a közöny, 
ez a fásultság a közdolgokkal szem-
ben továbbra is fenmarad elérkezünk 
ahhoz a ponthoz, ahol minden meg-
áll és amely perctől kezdve az lesz, 
ami lesz. 

Mert könnyű nagy terveket ková-
csolni, nagy elhatározásokat létrehozni, 
de nehéz azoknak a keresztül vitele, 
megvalósítása ott, ahol nincsen igazi 
érdeklődés, ügyszeretet és üg} ismeret. 
Hiába a városi tanács minden mun-
kássága, hiába a képviselőtestület min-
den elhatározásra való készsége: köz-
dolgaink csak azon esetben juthatnak 
előre, ha az egész város közönsége 
egységes és kiforrott közvéleménnyel 
és meleg érdeklődéssel sorakozik a köz-
dolgok előrevitele érdekében. 

lehetséges s ha a kellő jóakarat hiányát j 
meg nem is állapítjuk azt a követkéz-
tetést kell a dolgokból tényként kihoz-
nunk, hogy itt a fásultság és a közöny j 
uralkodik a közönség lelkén. 

Nem érdektelen pedig közdolga- ! 
inkát élénk figyelemmel kisérni és ha 
eddig erős szüksége érzett annak, hogy 

féltékenyen őrködünk azon, hogy a 
közvetlen közterhek ne emelkedjenek, 
erős elhatározással, vagyunk azon, hogy 
előre törtessünk és ha számolunk is 
anyagi helyzetünkkel szorosan nem 
gondolunk arra, hogy a közjövedelme-
ket tokozzuk a meglevő jövedelem for-
rások intenziv kihasználasaival és ujab-
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a közdolgok iránti érdeklődés felkeltes- bak nyitása által. 
sék ma már azon a ponton állunk, 
hogy elsőrangú kötelessége a sajtónak 
azon lenni — a helyi sajtót értjük 
hogy szavát fölemelje s fokozott in-
tenziv cselekvést sürgessen minden 
irányban. 

Mert cselekvésre van szükség és 
állandó meleg érdeklődésre közdolgaink 
iránt, amelyek most vannak a kifejlő-
dés azon stádiumában, ahonnan a I 
jövendő kialakulhat. 

Legkönnyebben lehetne természe- ; 
tesen közdolgokról szólván a szélső ' 
ellenzéki álláspontot foglalni el, avagy j 

Amidőn pedig közdolgainkról szól 
va ezt a kérdést ebben a formában 
fölvetjük, egyáltalán nem a vádasko-
dás szól belőlünk, hanem annak a 
puszta ténynek a logikus magyaráza-
tát kívánjuk adni, hogy nem lehet a 
rendszertelenségnek az oka s nagyon 
rövid gondolkozás hozza ki azt az 
eredményt, hogy kizárólag a fásultság, 
a közöny, amelyet felolvasztani és fel-
melegíteni nem képes senki. 

Nem szólva és nem érintve egy-
általán sem mely jelenlegi közdolgot és 
nem kalandozva néptelen ötletekkel a 

a merev konzervativság álláspontjára ; távoli jövendőben szigorúan a ma dol-

T Mit csinál a pénzügyminiszter ? 
A nagyági királyi és magántársulati 
aranybánya állami üzemben all és a 
koalíciós gazdálkodás idejében sok 
pénzébe került a kincstárnak. Nagy 
befektetéseket eszközöltek és a magán-
társak — néhány osztrák mágnás — 
nem fizették a reá eső költségeket. 
Nem bizott az állami kezelés sikerei-
ben. És joggal nem bizott. A jelenlegi 
pénzügyminiszter nem hajlandó a ter-
heket tovább viselni és bírói uton 
szoritja fizetésre az osztrák társakat. 
Miután pedig a társak semmiképpen 
sem hajlandók fizetni, részvényeik dobra 
kerülnek. Természetes, hogy az árve-
résen csak egy vevő lesz, a kincstár. 
És a pénzügyminiszter jóvá teszi az 
eddigi mulasztásokat. Magához váltja 
a magánrészvényeket és ezáltal lehetővé 
teszi a nagyági aranybányászat fellen-
dülését. 

Az iparos ifjak aug. 20-iki népünnepélyén minden 
látogató kap emlékül egy alkalmi lapot. Ez a lap 
sok ezer példányban jelen meg. Hirdetéseket is 
közöl. Hirdetések már most is föladhatók a Kálmán 
Nyomdában. Iparosnak és kereskedőnek ajánlatos. 
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8 » e » t e ! s e D . 
Itt van (megérkezett a Tifusz városunkba; 

Mint modern alaknak illett volna, nem repülő 
gépen, csupán csak a szentesi gyorsvonaton. 

Kiment fogadásra a szentesi vasút 
állomás főnöke, parolázott véle, feltessékelte 
úri lakásába gyanútlanul, hol aztán a ven-
dég olyan otthoniasan kezdte magát érezni, 
hogy július eleje óta élvezi a vendégszeretetet. 

Úgy látszik azonban inkognitóját hi-
ven meg tudta őrizni, mert a látására sereg 
lett Tudósok, csak egy hónapi barátkozás 
után tudták csak meg, hogy micsoda a Kicsoda. 

De nincs itt a kedélyeskedésnek semmi 
helye. 

Úgy áll siváran a dolog: hogy a szen-
tesi vasútnál, a hivatalos helyiségek váró-
termek, vendéglő épületében: a főnökségi 
lakáson dühöng a tifusz. (a 4-ik áldozatja 
fekszik már, mint értesülünk.) 

Egy teljes hónapig nem állapították 
meg, hogy ragályos e betegség! ? 

Egy teljes, hosszú hónapig száz meg 
meg száz családos vasúti alkalmazott és hi-
vatalnok — kik az utasok közt forgolódnak 
érintkeztek a ragály fészkével. 

Egy teljes hónapig nem volt semmi 
elkülönités. 

A tifusz beteg szobák pora vigan lepte 
be az utazó közönség ezreit, meg a vendéglő 
soré', borát, ételét! 

Mintegy két hete végre ki lett szögezve 
a ragályt jelentő verestábla. 

Most már vigyázhatunk! 
Szépen vigyázhatunk! I 
Az Isten tudja hányónkban belefészkelte 

már magát a rémes betegség! ? 
Hogy még alaposabban remélhessük 

azt a valószínűséget — gondoskodva lett 
arról a városi vágóhídon is! 

Három teljes hétig lázban vergődő 
egyetlen gyermekét ápolta egész éjjeleken át 
a szerető apa s nappal - minden nap ott 
kellett neki a szép fris húsok és mészárosok 
között hivatalos szolgálatot teljesítenie ! 

Három teljes héten át. 
Végre — képzeljék kérem, mitörtént? 

Ki sütötték, hogy hastífuszban halódik a 
szegény rendőr gvermeke' 

Három hét után !! 
Nosza rajta: ki a vörös táblával, a 

házba se be, se ki, mert különben viszik j 
tovább, szerte a fertőző betegséget. 

Vigyázzunk emberek! 
Szépen vigyázzunk most már. 
De hogy teljes három heten át a has- ; 

tifusz fészkéből a legfogandósabb bacillus 
rajokkal fertőzött hússal töltötte hasát Szentes j 
polgársága 

Az mellékes. —. 

Zárdaszűzből 
basszatttndér. 

Egy apáca 
tragédiája. 

Megható, okulásra való történet 
az, amelyet debreceni tudósítónk közöl 
velünk. Egy csikmegyei úri család 
leányáról, Izsák Margitról szól a szo-
morú eset. Ez a szegény leány, a jó 
meleg zárdából került ki az életbe, 
amely erősen megtépázta gyenge áldo-
zatát és időnek előtte a halálba ker-
gette. 

Izsák Margit az egri apácazárdá-
ban nevelkedett A leány annyira meg-
szerette a zárdaéletet, hogy ott akart 
maradni. A véletlen azonban össze-
hozta egy fiatal pappal, akibe szerel-
mes lett és miatta kilépett a zárdából. 

A pap elcsábitotta a leányt és 
azt igérte neki, hogy feleségül veszi, 
utóbb azonban meggondolta a dolgot. 

Kétségbeesetten, elhagyatva bo-
lyongott egy ideig a leány Egerben, 
majd Debrecenbe ment, hogy nevelő-
női állást szerezzen magának. Miután 
állást nem kapott, beállott kaszirnőnek 
az „Angol királynő44 kávéházába. 

Pár este volt csak az uj pályán, 
de nagyon megunta a zajos életet. A 
kávéházi trónusról irt leveleket csábitó-
jának, hogy vegye ki ebből a környe-
zetből. A levelekre nem kapott azon-
ban választ. 

Szegény Izsák Margitot ez nagyon 
elkeseritette és halálra szánta magát. 
Tegnap éjjel legyeket ölő rovarport ol-
dott fel egy pohár vízben s a folya-
dékot megitta. Az erős méreg néhány 
óra alatt végzett a szerencsétlen leány-
nyal, aki óriási kinok között a kór-
házban kiszenvedett. 

Kenyér gyár Szentesen. Végre 
megszületik az első gyár nálunk is s 
ez igazán olyan mi minden embernek 
kell sőt nem kell, de muszáj ez a 
kenyér; tehát lesz Szentesen kenyér 
gyár, mely igazán reális alapon indul, 
s így biztosítva is leszünk, hogy tiszta, 
jó ízletes kenyeret fog adni. Mint hal-
juk a vezetőség Szentes és vidéke inte-
ligenciájából áll ki. A gyár Br. Haruc-
ker és Bartha János-utca sarkon épül 
fel, s már október elsején működni 
is fog. 

— Felhívás a szentesi Önkéntes 
Tűzoltó-Egylet tagjaihoz! (3 felsége a 
király 80-adik születés napja megün-
neplése céljából felhívja a parancsnok-
ság az önkéntes tűzoltó egylet tagjait, 
hogy folyó hó 18-ikán reggel 7 óra-
kor a református központi iskola ud-
varán pontosan összejönni szívesked-
jenek, teljes felszerelés, kötélzet és si-
sakban. A református központi iskola 
udvarából a tűzoltóság 8 órakor a ref. 
templomban tartandó hála adó isten-
tiszteletre s onnan a hatóságok és tes-
tületekkel együtt a már megállapított 
hivatalos programm szerint fog az ün-
nepségen részt venni. 

TÖZ. Tegnap délelőtt megint tűz volt 
és ismét a III. tizedben. Horváth Jenőnél Hor-
váth Gyula utca 35 sz. alatti házánál égett 
egy alsó épület. A kár tetemes, de biztosítás-
ból megtérül. 

Kén é s vas fürdő. Orosházán 
Gémes Ferenc és Társa gőzmalom tu-
lajdonosok a hires orosházi kenyér ter-
jesztői a mü malmuknál kénviz für-
dőt létesítettek, mely 38 hőfokú s 
összetételeinél fogva kiváló gyógvha-
tással bír. A fürdő most van berende-
zéa alatt s remélni fogjuk, hogy igen 
sokan fogják olvasóink közül is ezen 
jó és kellemes fürdőt látogatni mely 
orvosilag több oldalról meg lett vizs-
gálva s csuz, rematikus bajokról igen 
jónak találtatott. 

A szemerédi pap. 
— A ,Szentesi Lap* tárcája — 

Irta I^ovlft« K á r o l y 
|I (Folytatás.) 

És így szapor'Kitak és szaporodtak a 
hópelyhek nagyobbra, egyre nagyobbra, hogy 
elsöpréssel fenyegették az egész falut. Ahol 
azelőtt csönd és béke honolt, ott most cigá-
nyok muzsikáltak, részeg legények duhaj-
kodtak, a gyerekek éheztek, a mezei munka | 
el volt hanyagolva, családi pörpatvarok, pö-
rök napirendre kerültek. Ahol annakelőtte 
jómód lakozott, ott most a nyomor vetette 
föl komor fejét s mig régebben nem volt 
nap, hogz pénz ne ment volna be a takarék-
pénztárba, most a végrehajtó egyre gyako- | 
ribb vendég lett Szemeréden s irgalmatlanul 
vitte magávöl a tehenei,oa lovat, a cifra ; 
ván kosokat. 

A pap elkábulva állt a földindulás kö- i 
zepette Azelőtt szófogadó hivei mintna ki 
*ettek volna cserélve: hiábc próbálta őket 

egyenkint meggyőzni, hiába hirdette az 
' összességnek a legszigorubq büntetéseket a 

szószékről, a dolognak kevés foganatja volt, 
annyival inkább, mer a templom is egyre 
üresecb lett. Hej, ka ezt tudta^olna, de-
hogy is iparkodott volna a jó útra téríteni 
Laukót, dehogy is avatkozott volna a sors 
útaiba! 

Suhajdára ennyi gonddal borult rá a 
késő ősz. A papnak elment a kedve min-
dentől, a híveitől, a prédikációtól, a vasár-
napi iskolájától, még a kedves kertjétől is, 
amely azelőtt csupa üdeség és szin volt, mig 
most kopár és néma lett, mint a temető. 

Egy zap Suhajoc komor léptekkei sie-
etatt a tölgyekkel szegélyzett völgy párká-
nyán. Azelőtt a gyöpös uton csupa szines 
testámentumi kép szálldogált feléje és ihletet 
adott gdott a másnapi prédikációjához, most 
mintha várják kavarogtak volna a feje fölött 
és a szive egyre csak a falu csaoszékét látta 
s a cigányok vad nótáját hallotta. 

Amin igy bellagva a fordulóhoz ért, 
egyszerre egy tarkarokolyas lánnyal találko-

zott, aki illemtudóan köszönt s megállt előtte, 
nyilván móndanivalcja lett volna. Garas Terka 
volt, most is kosár csüngött a kezén; a lány 
a szomszéd faluból jött, ahova mosni járt. 
A pap boszusan fordult el tőle és tovább 
akart menni, nem volt kedve szóba állani 
azzal, aki ennyi romlást hozotf a falura. De 
a lány nem hagyta annyiban a dolgot és 
röktön — pirulva, szepegve — beszédbe 
kezdett. 

— Tiszteletes uram — fogott hozzzá 
— már csak tessék engem is meghallgatni, 
mert nagy az én bajom. 

Suhajda szigorúén nézett rá. 
— Neked is ? — vetette oda kurtán. 

— Képzelem 1 
A leány megijedt a baratságtalan szó-

tól, de azért folytatta. 
Mi tagadás, tiszteletes uram, már 

csak ugy van, hogy Laukó meg én sehogy 
se férünk össze . . . Eddig csak meg voltunk 
valahogy, de megkövetem, Laukó most me-
gint inni akar, nekem pedig ilyen férj nem 
kell. inkább ki sem hirdettetem magatn vele. 



136 szám SZENTESI LAP 3 oldal 

— Régi leletek. Hódmezővásár-
helyről jelentik: Hódmezővásárhely ha-
lárában, az ősrégi, elpusztult Rárós 
avar község helyén, a dombon ásatá-
sokat végeztek. Ma a domb közepén 
hatalmas kriptát találtak rézsült leve-
zető alágúttal. A kriptában két kőko-
porsó, csontok, fegyverek, néhány pénz-
darab és egy kőedényben ötven liter-
nyi ép köleskása volt. A leletre avar 
vagy kelta sirnak tartják. Az ásatáso-
kat a közeli dombokon is folytatják. 

Véntoány-telepek. Az amerikai Mas-
sachusett állam férj nélkül maradt hölgyei 
szövetkeztek helyzetük megjavítására. Miután 
belátlak, hogy a férííaktól már hiába várnak 
valamit, Bostonban megalapították a „Women's 
Massachusetts Homestead Association" nevü 
szövetséget, amely ügyekkel behatóan fog 
foglalkozni. A szövetség azzal a kívánsággal 
fordult a kormányhoz, hogy állami földeket 
parcelláztasson és az egyes földdarabokat 
mérsékelt áron engedje át a házasságtalan-
ságra kárhoztatott nőknek. Kérelmükben ki-
fejtik, kogy a minden osztálybeli nők ezrei-
inek, akik maguk keresik meg a kenyerüket, 
szükségük van egy kis telekre, ahol gazda-
sági önállóságot nyerjenek el és virág, 
gyümölcs, meg vetemény termesztéssel fog-
lalkozzanak. 

A nagykövesdi vérvád. Az 
„Alkotmányban"-ban hosszú tudósítás 
jelent meg, a mely burkoltan azzal vá-
dolta a zemplénmegyei, vágkövesdi 
zsidókat, hogy egy keresztény lánynak 
vérét akarták venni és egyúttal a kör-
nyékbeli zsidók ugy voltak feltüntetve, 
mintha a magyarok elől a kenyeret és 
a földet elvették volna. Sátoraljaúj-
helyi tudósítónk most arról értesij ben-
nünket, hogy a nagykövesdi zsidó hit-
község rágalmazasi pert indított a cikk 
írója ellen a királyhelmeci járásbíróság 
előtt, melynek tárgyalása szeptember 
2-án lesz. Egyúttal a budapest büntető-
törvényszék vizsgálóbírójához is fel-
jelentés ment. Tudósitónk az irja, hogy 
bár Nagykövesden a vérvád nem fo-
gott talajt, de a könnyéken, Királyhel- j 
mecen, Ladamócon és másutt a pap i 
és egyes tanítói igazgatása folytán a j 
vérvád híre elterjedt és a lakosság in-
gerülten viselkedik a zsidókkal szemben. 

Iskolai könyvek félárban szépen 
kijavítva, újonnan kötve Untermüller Ernő 
könyvkereskedőnél kaphatók. Ne vásároljon 
addig sehol könyveket, mig Untermüller ár-
jegyzékét át nem néztél Rajz-füzet és Író-
szerei versenyen felül állanak, minőség és 
ár tekintetében. — minden vásárló értékes 
és hasznos ajándékban részesül. Unter-
müller könyvkereskedése a régi helyén, a 
Petőtiszáilóban van. Tessék a cégre ügyelni, 
mivel más papirosbolt is van a Petőfi-épü-
letében. 701 

Szép Jó és 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 leszállított árban árusitja a követ-
kező cikkeit u. m. Selyem, Pouplin Cristalin, 
Grenádni, Francia. gyapjú delain, hímzett 
batiszt, madeire,hímzés, nyári szövetek, Cosma-
nosi mosó árúk, továbbá cérna és pamut 
vásznak, kanavászok, blousel ing, zep-
hiérck, ruha vásznak minden színben. Schif-
fonok, ágy és asztal teritők damaszt árúk, 
szőnyegek és függönyök nagy választékban, 
állandó nagy raktár paplanokban. 

— A Jövendő. A Hódmezővásárhelyen 
megjelenő „A Jövendő" című kitűnő irodalmi, 
művészeti és kritikai szemle legutóbbi, au-
gusztus 1—1 száma gazgag, változatos, 
szenzációs tartalommal jelent meg. Gonda 
József dr, Vekerdy Géza, Nilg, Ignotus, cik-
keket, Ady Endre, ifj. Bibó Lajos, Vekerdy 
Géza elbeszéléseket, Alha Nevis, Simonka 
°yörgy, Györék József, Komlós Aladár köl-
teményeket, Kemény Simon szociológiai és 
Farkas Lajos pedagógiai cikkeket irtak a 
lapba s a többi közlemény is tartalmas, 
komoly dolog. Előfizetni a lapra, félévre 
2 koronáért, egy levelezőladon a legcél-
szerűbb. 

NYILTTÉR 
_E rovatban köziöttckért nem vállal felelósséKet a szerkeszti 

Gyermektelen vagyonos házaspár jómagavi-
selető kis fiút vagy kis leányt örökbe fogad-
na. Az örökbefogadott gyermeknek ezáltal a 
jövője teljesen biz'ositva lesz. Ajánlatok lehe-
tőleg teljes tájékoztatással a gyermek felől a 
kiadóhivatalba adandók. 711 

Közgazdaság. 
Elvénült gyümölcsfák termővé tétele. 

A megvénüit gyümölcsfák termőképes-
sége rendszerint csökkenni szokott, minek 
követheztében többnyire kivágják azokat, 
sokszor annélkül, hogy tiatalabbakkal pótol-
tatnának, holott azokat meg lehet fiatajitani 
s újból termő erőbe hozni. Ebből a célból 
télen a fa koronájának fél átnierője arányá-
ban a fa törzse körül 1—2 ásónyom széles 
és 'A ásónyom mély körárkot ásunk s az 
ezen árokban látható gyökereket éles késsel 
lemetszsziik. Ezután az árokból kivett földet 
illetve egyrészt összekeverjük műtrágyával, 
6—8 kg. szuperfoszfáttal és jó komposzttal 
s ezzel az árkot ismét betömjük. A metszési 
helyen helyszálrostos gyökerek képződnek, 
melyek az erőteljes földből sokkalta több 
táplálékot képesek felvenni, mint az oly fák 
gyökerei, melyek nem voltak megmetszve. 
Ezen eljárással a fa fejlődése tavasszal visz-
szatartalik, a tnrmő gyüinölcsrügyek fejlődése 
ellenben elősegittetík. 

Tanácsos ezenkivül évenkét vagy télen 
vagy rügyfakadáskor vizben oldott folyékony 
műtrágyával többször megöntözni a fát úgy, ) 
hogy az öregfa idejéhez mérten minden egyes 
évre egy-egy kanna műtrágyás vizet öntsünk | 
annak tányérjába. 

Ezt az eljárást jó minden harmadik 
évben megismételni, mert körülbelül ez az az 
idő, amely alatt a gödörben levő tápanyagot 
a fa teljesen kiéli és kimeríti. Csaknem vala-
mennyi gyümölcsfa meghálálja az ilyen ke-
zelést, kivételt csakis a mandula-, dió- és a 
szelid gesztenyefák képeznek. 

Piaci árak 
Ó buza mm. 9—9.50 frt. 
Új „ 8.50—9 frt. 
Árpa mm. 5.50—5.00 frt. 
Zab mm. 6.50—6.70 frt. 
Kukorica O.30—6.30 frt. 
Repce 9.50 10—frt. 
Sertés kilója 00 02 kr. 
Szalonna kilója 95—100 kr. 

Hirdetmény. 
A folyó 1910 évi ujonc-áljitásra 

az 1889, 1888, 1887 évben született 
habkötelesek vannak felhiva. 

Az 1889 évben született hadkö-
telesek (1-ső korosztály) szeptember 
hó 3-án, 

Az 1888 évben született hadköte-
lesek (2-ok korosztály) szeptember 5-én. 

Az 1887 évben született hadköte-
lesek (3-ik korosztály) szeptember hó 
6-án idéztetnek sorozás alá, miért is 
felhívom ezer három korosztályhoz 
tartozó hadköteleseket, hogy a fenti 
napokon reggel 8 órakor a városi köz-
gyűlési teremben orvosi vizsgálatra 
tisztán és pontosan jelenjenek meg. 

Azon idegen illetőségű állítás had-
kötelesek, a kik it Szentesen sorozta-
tásukat kérték és erre engedélyt kap-
tak, továbbá az önként betépő ifjak, 
a népfelkelési szolgálatra képtelenek 
gyanánt jelentkező népfölkelő kötele-
sek, nemkülönben azon állítás kötele-
sek atyja, kik póttartalékba uelyezésért 
folyamodtak, folyó évi szeptember hó 
6-án fent jelzett helyen orvosi vizsgá-
tatra pontosan jelenjenek meg. 

Azok, kik kellő igazolás nélkül a 
sorozáson meg nem jel nnének, a leg-
szigorúban fognak büntettetni. 

Szentesen. 1910 augusztus 10-én. 
Bugyi Antal 

főjegyző. 

Eladó földek 
Szatmár megyében, Daróc község 
határában 370 hold kitonö szán 
tóföld 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 
1. ker. Tóth József-utca 46. sz. alatt 

Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon 20sz. 
Kiadótulajdonos : 

KÁLMÁN NYOMDA ÉS EIADÓVÁLLALAT. 

UJ PÁLINKA FÖZDE 
Tisztelettel értesitem a n. é. közönsé-
get, hogy Szentesen, IL ker. Kunszent-
mártoni utpa 1 házszám alatt kísüs-
tös pálinkafőzdét nyitottam, ahol is 
ugy egyeseknek, mint italmérőknek 
bármily anyagból a pálinkát a legtisz-
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 iisztelt közönség szives párt-
fogását kérve vagyok 

Bús Miklós 
pálinkafőző. 
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S t s e f n t e s e ű . 

Itt van (megérkezett a Tifusz városunkba; 
Mint modern alaknak illett volna, nem repülő 
gépen, csupán csak a szentesi gyorsvonaton. 

Kiment fogadásra a szentesi vasút 
állomás főnöke, parolázott véle, feltessékelte 
úri lakásába gyanútlanul, hol aztán a ven-
dég olyan otthoniasan kezdte magát érezni, 
hogy július eleje óta élvezi a vendégszeretetet. 

Úgy látszik azonban inkognitóját hi-
ven meg tudta őrizni, mert a látására sereg 
lett Tudósok, csak egy hónapi barátkozás 
után tudták csak meg, hogy micsoda a Kicsoda. 

De nincs itt a kedélyeskedésnek semmi 
helye. 

Úgy áll siváran a dolog: hogy a szen-
tesi vasútnál, a hivatalos helyiségek váró-
termek, vendéglő épületében: a főnökségi 
lakáson dühöng a tifusz. (a 4-ik áldozatja 
fekszik már, mint értesülünk.) 

Egy teljes hónapig nem állapították 
meg, hogy ragályos e betegség! ? 

Egy teljes, hosszú hónapig száz meg 
meg száz családos vasúti alkalmazott és hi-
vatalnok — kik az utasok közt forgolódnak 
érintkeztek a ragály fészkével. 

Egy teljes hónapig nem volt semmi 
ülkülönités. 

A tifusz beteg szobák pora vigan lepte 
be az utazó közönség ezreit, meg a vendéglő 
sőrét, borát, ételéti 

Mintegy két hete végre ki lett szögezve 
a ragályt jelentő verestábla. 

Most már vigyázhatunk! 
Szépen vigyázhatunk! 1 
Az Isten tudja hányónkban belefészkelte 

már magát a rémes betegség! ? 
Hogy még alaposabban remélhessük 

azt a valószínűséget — gondoskodva lett 
arról a városi vágóhídon is! 

Három teljes hétig lázban vergődő 
egyetlen gyermekét apolta egész éjjeleken át 
a szerető apa s nappal — minden nap ott 
kellett neki a szép fris húsok és mészárosok 
között hivatalos szolgálatot teljesítenie ! 

Három teljes héten át. 
Végre — képzeljék kérem, mitörtént ? 

Ki sütötték, hogy hastífuszban halódik a 
szegény rendőr gvertneke! 

Három hét után !! 
Nosza rajta: ki a vörös táblával, a 

házba se be, se ki, mert különben viszik 
tovább, szerte a fertőző betegséget. 

Vigyázzunk emberek! 
Szépen vigyázzunk most már. 
De hogy teljes három héten át a has-

tífusz fészkéből a legfogandósabb bacillus 
rajokkal fertőzött hússal töltötte hasát Szentes 
polgársága ? 

Az mellékes. 

Zárdaszüzből 
kasszatttndér. 

Egy apáca 
tragédiája. 

Megható, okulásra való történet 
az, amelyet debreceni tudósitónk közöl 
velünk. Egy csikmegyei úri család 
leányáról, Izsák Margitról szól a szo-
morú eset. Ez a szegény leány, a jó 
meleg zárdából került ki az életbe, 
amely erősen megtépázta gyenge áldo-
zatát és időnek előtte a halálba ker-
gette. 

Izsák Margit az egri apácazárdá-
ban nevelkedett. A leány annyira meg-
szerette a zárdaéletet, hogy ott akart 
maradni. A véletlen azonban össze-
hozta egy fiatal pappal, akibe szerel-
mes lett és miatta kilépett a zárdából. 

A pap elcsábitotta a leányt és 
azt igérte neki, hogy feleségül veszi, 
utóbb azonban meggondolta a dolgot. 

Kétségbeesetten, elhagyatva bo-
lyongott egy ideig a leány Egerben, 
majd Debrecenbe ment, hogy nevelő-
női állást szerezzen magának. Miután 
állást nem kapott, beállott kaszirnőnek 
az „Angol királynő" kávéházába. 

Pár este volt csak az uj pályán, 
de nagyon megúnta a zajos életet. A 
kávéházi trónusról irt leveleket csábitó-
jának, hogy vegye ki ebből a környe-
zetből. A levelekre nem kapott azon-
ban választ. 

Szegény Izsák Margitot ez nagyon 
elkeseritette és halálra szánta magát. 
Tegnap éjjel legyeket ölő rovarport ol-
dott fel egy pohár vizben s a folya-
dékot megitta. Az erős méreg néhány 
óra alatt végzett a szerencsétlen leány-
nyal, aki óriási kinok között a kór-
házban kiszenvedett. 

Kenyér gyár Szentesen. Végre 
megszületik az első gyár nálunk is s 
ez igazán olyan mi minden embernek 
kell sőt nem kell, de muszáj ez a 
kenyér; tehát lesz Szentesen kenyér 
gyár, mely igazán reális alapon indul, 
s igy biztosítva is leszünk, hogy tiszta, 
jó ízletes kenyeret fog adni. Mint hal-
juk a vezetőség Szentes és vidéke inte-
ligenciájából áll ki. A gyár Br. Haruc-
ker és Bartha János-utca sarkon épül 
fel, s már október elsején működni 
is fog. 

— Felhívás a szentesi Önkéntes 
Tűzoltó-Egylet tagjaihoz! Ő felsége a 
király 80-adik születés napja megün-
neplése céljából felhívja a parancsnok-
ság az önkéntes tűzoltó egylet tagjait, 
hogy folyó hó 18-ikán reggel 7 óra-
kor a református központi iskola ud-
varán pontosan összejönni szívesked-
jenek, teljes felszerelés, kötélzet és si-
sakban. A református központi iskola 
udvarából a tűzoltóság 8 órakor a ref. 
templomban tartandó hála adó isten-
tiszteletre s onnan a hatóságok és tes-
tületekkel együtt a már megállapított 
hivatalos programm szerint fog az ün-
nepségen részt venni. 

TÜZ. Tegnap délelőtt megint tűz volt 
és ismét a III. tizedben. Horváth Jenőnél Hor-
váth Gyula utca 35 sz. alatti házánál égett 
egy alsó épület. A kár tetemes, de biztosítás-
ból megtérül. 

Kén é s vas fürdő. Orosházán 
Gémes Ferenc és Társa gőzmalom tu-
lajdonosok a hires orosházi kenyér ter-
jesztői a mii malmuknál kénviz für-
dőt létesítettek, mely 38 hőfokú s 
összetételeinél fogva kiváló gyógyha-
tással bir. A fürdő most van berende-
zéa alatt s remélni fogjuk, hogy igen 
sokan fogják olvasóink közül is ezen 
jó és kellemes fürdőt látogatni mely 
orvosilag több oldalról meg lett vizs-
gálva s csuz, rematikus bajokról igen 
jónak találtatott. 

A szemerédi pap. 
— A „Szentesi Lap* tárcája — 

Irta L.ovftl< líárnly 

II. (Folytatás.) 

És igy szaporodtak és szaporodtak a 
hópelyhek nagyobbra, egyre nagyobbra, hogy 
elsöpréssel fenyegették az egész falut. Ahol 
azelőtt csönd és béke honolt, ott most cigá-
nyok muzsikáltak, részeg legények duhaj-
kodtak, a gyerekek éheztek, a mezei munka 
el volt hanyagolva, családi pörpatvarok, pö-
rök napirendre kerültek. Ahol annakelőtte 
jómód lakozott, ott most a nyomor vetette 
föl komor fejét s míg régebben nem volt 
nap, hogz pénz ne ment volna be a takarék-
pénztárba, most a végrehajtó egyre gyako- | 
ribb vendég lett Szemeréden s irgalmatlanul 
vitte magávöl a tehenei,oa lovat, a cifra 
vánkosokat. 

A pap elkábulva állt a földindulás kei- j 
zepette Azelőtt szófogadó hívei mintna ki 
'ettek volna cserélve: hiábc próbálta őket , 

egyenkint meggyőzni, hiába hirdette az 
összességnek a legszigorubq büntetéseket a 
szószékről, a dolognak kevés foganatja volt, 
annyival inkább, mer1 a templom is egyre 
üresecb lett. Hej, ka ezt tudta^olna, de-
hogy is iparkodott volna a jó útra téríteni 
Laukót, dehogy is avatkozott volna a sors 
útaiba 1 

Suhajdára ennyi gonddal borult rá a 
késő ősz. A papnak elment a kedve min-
dentől, a híveitől, a prédikációtól, a vasár-
napi iskolájától, még a kedves kertjétől is, 
amely azelőtt csupa üdeség és szín volt, mig 
most kopár és néma lett, mint a temető. 

Egy zap Suhajoc komor léptekkei sie-
etatt a tölgyekkel szegélyzett völgy párká-
nyán. Azelőtt a gyöpös uton csupa szines 
testámentumi kép szálldogált feléje és ihletet 
adott gdott a másnapi prédikációjához, most 
mintha varjak kavarogtak volna a feje fölött 
és a szive egyre csak a falu csaoszékét látta 
s a cigányok vad nótáját hallotta. 

Amin igy bellagva a fordulóhoz ért, 
egyszerre egy tarkarokolyás lánnyal találko-

zott, aki illemtudóan köszönt s megállt előtte, 
nyilván móndanivalcja lett volna. Garas Terka 
volt, most is kosár csüngött a kezén; a lány 
a szomszéd faluból jött, ahova mosni járt. 
A pap boszusan fordult cl tőle és tovább 
akart menni, nem volt kedve szóba állani 
azzal, aki ennyi romlást hozotf a falura. De 
a lány nem hagyta annyiban a dolgot és 
röktön — pirulva, szepegve — beszédbe 
kezdett. 

— Tiszteletes uram fogott hozzzá 
— már csak tessék engem is meghallgatni, 
mert nagy az én bajom. 

Suhajda szigorúén nézett rá. 
— Neked is ? — vetette oda kurtán. 

— Képzelem l 
A leány megijedt a barátságtalan szó-

tól, de azért folytatta. 
Mi tagadás, tiszteletes uram, már 

csAk ugy van, hogy Laukó meg én sehogy 
se férünk össze . . . Eddig csak meg voltunk 
valahogy, de megkövetem, Laukó most me-
gint inni akar, nekem pedig ilyen férj nem 
kell. inkább ki sem hirdettetem magam vele. 
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— Régi leletek. Hódmezővásár-
helyről jelentik: Hódmezővásárhely ha-
tárában, az ősrégi, elpusztult Rárós 
avar község helyén, a dombon ásatá-
sokat végeztek. Ma a domb közepén 
hatalmas kriptát találtak rézsült leve-
zető alágúttal. A kriptában két kőko-
porsó,- csontok, fegyverek, néhány pénz-
darab és egy kőedényben ötven liter-
nyi ép köleskása volt. A leletre avar 
vagy kelta sirnak tartják. Az ásatáso-
kat a közeli dombokon is folytatják. 

Véntoány-telepek. Az amerikai Mas-
sachusett állam férj nélkül maradt hölgyei 
szövetkeztek helyzetük megjavítására. Miután 
belátták, hogy a férfiaktól már hiába várnak 
valamit, Bostonban megalapították a „Women's 
Massachusetts Homestead Association" nevü 
szövetséget, amely ügyekkel behatóan fog 
foglalkozni. A szövetség azzal a kívánsággal 
fordult a kormányhoz, hogy állami földeket 
parcelláztasson és az egyes földdarabokat 
mérsékelt áron engedje át a házasságtalan-
ságra kárhoztatott nőknek. Kérelmükben ki-
fejtik, kogy a minden osztálybeli nők ezrei-
inek, akik maguk keresik meg a kenyerüket, 
szükségük van egy kis telekre, ahol gazda-
sági önállóságot nyerjenek el és virág, 
gyümölcs, meg vetemény termesztéssel fog-
lalkozzanak. 

A nagykövesdi vérvád. Az 
„AlkotmánybanM-ban hosszú tudósítás 
jelent meg, a mely burkoltan azzal vá-
dolta a zemplénmegyei, vágkövesdi 
zsidókat, hogy egy keresztény lánynak 
vérét akarták venni és egyúttal a kör-
nyékbeli zsidók ugy voltak feltüntetve, 
mintha a magyarok elől a kenyeret és 
a földet elvették volna. Sátoraljaúj-
helyi tudósítónk most arról értesi; ben-
nünket, hogy a nagykövesdi zsidó hit-
község rágalmazasi pert inditott a cikk 
írója ellen a kírályhelmeci járásbíróság 
előtt, melynek tárgyalása szeptember 
2-án lesz. Kgyuttal a budapest büntető-
törvényszék vizsgálóbírójához is fel-
jelentés ment. Tudósitónk az írja, hogy 
bár Xagykövesden a vérvád nem fo-
gott talajt, de a könnyéken, Királyhel-
mecen, Ladamócon és másutt a pap 
és egyes tanítói igazgatása folytán a 
vérvád hire elterjedt és a lakosság in-
gerülten viselkedik a zsidókkal szemben. 

Iskolai könyvek félárban szepen 
kijavítva, újonnan kötve Untcrmüller Ernő 
könyvkereskedőnél kaphatók. Ne vásároljon 
addig sehol könyveket, mig Untermüller ár-
jegyzékét át nem nézte! Rajz-füzet és Író-
szerei versenyen felül állanak, minőség és 
ár tekintetében. — minden vásárló értékes 
és hasznos ajándékban részesül. - Unter-
miiller könyvkereskedése a régi helyén, a 
Petőtiszállóban van. Tessék a cégre ügyelni, 
mivel más papirosbolt is van a Petőti-épü-
letében. 701 

Szép jó és divatos árut mindenki-
nek saját érdeke, hogy hol szerezze be leg-
jutánvosabban 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 leszállított árban árusítja a követ-
kező cikkeit u. m. Selyem, Pouplin Cristalin, 
Grenádni, Francia gyapjú delain, hímzett 
batiszt, madeire,hímzés, nyári szövetek, Cosma-
nosi mosó árúk, továbbá cérna és pamut 
vásznak, kanavászok, blousel ing, zep-
hiérek, ruha vásznak minden színben. Schif-
fonok, agy és asztal teritők damaszt árúk, 
szőnyegek és függönyök nagy választékban, 
állandó nagy raktár paplanokban. 

— A Jövendő. A Hódmezővásárhelyen 
megjelenő „A Jövendő" cimű kitűnő irodalmi, 
művészeti és kritikai szemle legutóbbi, au-
gusztus 1—1 száma gazgag, változatos, 
szenzációs tartalommal jelent meg. Gonda 
József dr, Vekerdy Géza, Nilg, Ignotus, cik-
keket, Ady Endre, ífj. Bibó Lajos, Vekerdy 
Géza elbeszéléseket, Alha Nevis, Simonka 
György, Györék József, Komlós Aladár köl-
teményeket, Kemény Simon szociológiai és 
Farkas Lajos pedagógiai cikkeket irtak a 
lapba s a többi közlemény is tartalmas, 
komoly dolog. Előfizetni a lapra, félévre 
2 koronáért, egy levelezőladon a legcél-
szerűbb. 

NYILTTÉR 
E rovatban köröttekért nem váll«l felel6sse«at a szerkeszti. 

Gyermektelen vagyonos házaspár jómagavi-
selető kis fiút vagy kis leányt örökbe fogad-
na. Az örökbefogadott gyermeknek ezáltal a 
jövője teljesen biz'ositva lesz. Ajánlatok lehe-
tőleg teljes tájékoztatással a gyermek felől a 
kiadóhivatalba adandók. 71 j 
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Közgazdaság. 
Kivénült gyümölcsfák termővé tétele. 

A megvénült gyümölcsfák termőképes-
sége rendszerint csökkenni szokott, minek 
követheztében többnyire kivágják azokat, 
sokszor annélkül, hogy rtatalabbakkal pótol-
tatnának, holott azokat meg lehet fiatalítani 
s újból termő erőbe hozni. Ebből a célból 
télen a fa koronájának fél átmerője arányá-
ban a fa törzse körül 1—2 ásónyom széles 
és 3 ásónyom mélv körárkot ásunk s az 
ezen árokban látható gyökereket éles késsel 
lemetszszük. Ezután az árokból kivett földet 
illetve egyrészt összekeverjük műtrágyával, 
6—8 kg. szupcrfoszfíittal és jó komposzttal 
s ezzel az árkot ismét betömjük. A metszési 
helyen helyszálrostos gyökerek képződnek, 
melyek az erőteljes földből sokkalta több 
táplálékot képesek felvenni, mint az oly fák 
gyökerei, melyek nem voltak megmetszve. 
Ezen eljárással a fa fejlődése tavasszal visz-
szatartalik, a tnrmő gyümölcsrügyek fejlődése 
ellenben elősegittetik. 

Tanácsos ezenkívül évenkét vagy télen 
vagy rügyfakadáskor vizben oldott folyékony 
műtrágyával többször megöntözni a fát úgy, | 
hogy az öregfa idejéhez mérten minden egyes 
évre egy-egy kanna műtrágyás vizet öntsünk 
annak tányérjába. 

Ezt az eljárást jó minden harmadik 
évben megismételni, mert körülbelül ez az az 
idő, amely alatt a gí'kiörben levő tápanyagot 
a fa teljesen kiéli és kimeríti. Csaknem vala-
mennyi gyümölcsfa meghálálja az ilyen ke-
zelést, kivételt csakis a mandula-, dió- és a 
szelid gesztenyefák képeznek. 

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—1(X) kr. 

Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon 20sz. 
Kiadótulajdonos : 

KÁLMÁN NYOMDA ÉS KIADÓVÁLLALAT. 

Hirdetmény. 
A folyó 1910 évi ujonc-áljitásra 

az 1889, 1888, 1887 évben született 
habkötelesek vannak felhiva. 

Az 1889 évben született hadkö-
telesek (1-ső korosztály) szeptember 
hó 3-án, 

Az 1888 évben született hadköte-
lesek (2-ok korosztály) szeptember 5-én. 

Az 1887 évben született hadköte-
lesek (3-ik korosztály) szeptember hó 
6-án idéztetnek sorozás alá, miért is 
felhívom ezer három korosztályhoz 
tartozó hadköteleseket, hogy a fenti 
napokon reggel 8 órakor a városi köz-
gyűlési teremben orvosi vizsgálatra 
tisztán és pontosan jelenjenek meg. 

Azon idegen illetőségű állítás had-
kötelesek, a kik it Szentesen sorozta-
tásukat kérték és erre engedélyt kap-
tak, továbbá az önként betépő ifjak, 
a népfelkelési szolgálatra képtelenek 
gyanánt jelentkező népfölkelő kötele-
sek, nemkülönben azon állítás kötele-
sek atyja, kik póttartalékba uelyezésért 
folyamodtak, folyó évi szeptember hó 
6-án fent jelzett helyen orvosi vizsgá-
tatra pontosan jelenjenek meg. 

Azok, kik kellő igazolás nélkül a 
sorozáson meg nem jel nnének, a leg-
szigorúban fognak büntettetni. 

Szentesen. 1910 augusztus 10-én. 
Bugyi Antal 

főjegyző. 

Eladó földek 
Szatmár megyében, Daróc község 
határában 370 hold kitönö szán-
tóföld 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 40. sz. alatt 

UJ PÁLINKA PÖZDE 
Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé-
get, hogy Szentesen, II. ker. Kunszent-
mártoni ut<?a 1 házszám alatt kísüs-
tös pálinkafőzdét nyitottam, ahol is 
ugy egyeseknek, mint italinérőknek 
bármily anyagból a pálinkát a legtisz-
tábban kezelve pontosan és jutányos 
árért állítom elő. Főzetést elválalok 
készpénzért és felerészben is. A t. 
gazdaközönségnek a nyári munkaidőre 
ajánlom az általam készített pálinkákat, 
melyek kizárólag fenti házszám alatt levő 

HUNYADI VENDÉGLŐBEN 
kaphatók. 

A mélyen tisztelt közönség szíves párt-
fogását kérve vagyok 

Bús Miklós 
pálinkafőző. 



4 oldal. SZENTESI LAP 136 szám. 

Elófúetöioknck 
apró hifdcttttkért, elé»zöri 
közléUrt « O f i l l t , minden 
további közlitért c * a k » 0 

fillért iximitonk. 
APRÓ HIRDETESEK. 

Előfizetőinknek 
apró hirdetésekért, előszfth 
közléiért U O f i l l t , minden 
további köziéiért c s a k H O 

fillért számítunk. 

Kása Sándor 
ajánlja mész, cement , tűzifa ¿8 SÓ raktárát különö-
sen építkezők és kómivesek figyelmébe. Miaden nagyobb 

vételt házhoz szállít 580 

Sinóros Sz. Esztike 
harisnyakötő ellenféle 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. 

Olcsó pénz! 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 és fél százalékos kamatú 
kölcsönnel akarja kicserélni, forduljon bizalommal ifj, 
Fazekas Antalhoz I, ker, Tóth József-utca 40 szám Tüz 

biztosítások legolcsóbban felvétetnek, 482 

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

riss-ház.) Ugyanott egy Jó flú tanulóul felvétetik 

Debreczeni Józsefnek 
KDIső-Ecseren 17 hold földje eladó. Ér-
tekezni lehet Rákoczi-tér 6 szám alat. "8 

Dr. Vecseri ¡Sándornak 
Külső—Belső ecseren 173 hold földje 

haszonbérbe kiadó. 662 

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

özv. Papp Sándornéval <>49 

Szegi Sándornak § 
Magyar-Teési malom mellett 25 hold 
fftldje eladó, esetleg kiadó van benne 
13 hold here. Értekezni lehet ahelyszinen. 

néhai Szűcs Dániel 
örököseinek nagynyomási földjük 1910 
okt. 1-től haszonbérbe kiadó, eset eg 
örökáron eladó. Értekezhetni lehet Szen-
tesen I ker. Báró Harucker-u 38 sz. a. § 

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

házn; 1. "82 

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

szám alatt. 

S o ó s Sándornak 
Veresegyháyl 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. 

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

ifj. Tóth István megbízottal. 688 

Dancsó János 
IV. ker. Mentö-útca 8. sz. háza eladó. 
Értekezni lehet Kenyeres Rafael vendég-
lőjében vasárnaponkint a helyszinen.^9 

NYOMDÁSZ TANONCNAK 
felveszünk legalább 14 
éves jómagaviseletú ér-
telmes, 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 SZENTES. 

FÉRJHEZ ADOM 
A HÚGOMAT. 

Csinos fiatal kis leány, 16000 korona 
készpénz hozománnyal és még vár-
ható 30000 kor. örökséggel . Komoly 
fiatalemberek — hivatalnok vagy 
jobb kereskedő - érdeklődhetnek 

a kiadóhivatalba. 

E « r y 
«re-
detl 

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

Bálint-utca 10. 

Farkas József 
a kispictól a nagy piacik kocí íjáról el- i 
vesztett egy mázsa táblát a megtaláló 
ha átadja Bartha Janos-utca 26 számú 

há?ál jutalmat kap. C8i 

H u s z á r A 
lakás, bútorozott szoba, üzlethelyi-
ség, fővárosi és vidéki ingatlan 
vétel-eladási és hirdetési irodája 

B U D A P E S T , 
y.i-invi-u. 1. GreHohani palota. 

Telelőn WI-OK 

Külön osztály ingatlan birtok, fő-
városi házak vételére, eladására, 
cserére. - Ezenkívül mindennemű 
ügyben 5 kor. előleges beküldése 
ellenében útbaigazítást, felvilágosi-
t-' >t ad. E célra külön informatios 

osztálya van. 
I i e f c m e i r b i K h a t ó b b v á l l a l i t t . 

E l H Ő r t u i f ( A n J A . n l t t t o k . 
V á l a s s b é l y e i r . 

Kiss József 
pálinka főző vasúti állomás mellett sa-
játt udvarán szép egyesen szegni való 
nád nan eladó. KisQstön főtt saját fő-
zésű pálinkája zárt üvegekben szintén 
eladó, Bercsényi-ut II. kerület 2. szám 

alatt. esi 

Eladó föld. 
özv. Szőke Mátyásné dűlőjében egy első 
osztályú házi föld eladó. Értekezni lehet 
II. k. Széchenyi-utca 44. szám alatt m 

Özv. Sarki M. Lajosnénak 
70 hold berekháti földje haszonbérbe 
kiadó. 3 házi földje pedig Berekháton 
eladó. Értekezni lehet Szflrszabo Imre 

utca 8. szám alatt. «oe 

Papp Zsigmondnak § 
a szőlők alatt 20 hold tanyaföldje eladó 
Értekezhetni I. ker. Kisgör&ös-utca 15 sz. 

! ! C i p é s z e k f i g y e l m é b e ! ! 

SINGEK 
b a l k a r o N o z i p é n z g - é p 
j u t á n y o s á r o n . e l a d ó 

A. elmet me^moiKlju itkla<lóhivatal 

Poroszkőszén 
jutányosán beszerezhető 

Molnár Gézánál 
kispiactéri üzletében. 

Ugyanott jó erős uj gabonás taur-
pelin és lenzsákok kaphatók. ««9 

HALÁSZ SZABÓ LAJOS 
és birtokos társának Zalotán 
24 hold herés és szántó földjük 
kedvező feltételekkel továbbá 
Kistőkén 34 hold szántó tanya 
földjük eladó - alku köthető a 

B Á N Y A I J Ó Z S E F 
Ctm utóda piactéri kereskedésében. 

Sütő Antal 
Mentő-utca 5 sz. alatti háza nagy kert-
tel szőlőnek is alkalmas gazdasági épü-
letekkel és ártézi kút+al jutányosán azon-
nal eladó. Értekezni lehet a helyszínen. 

Lakos Lászlónak 
volt Juhász Ferenc-féle III. ker. Lakos 
utca 53 számú háza eladó. Érfekezni 
lehet 1. ker. Rákoczi-út 67 szám alatt a 

tulajdonossal. 70« 

Kállai Józsefnek 
Felső csflrhejárási földje haszonbérbe 
kiadó. Értekezni lehet a kiadóhivatalban. 

Dózsa Elek 
mindszenti fiók-üzletében egy ügyes éí 
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 nyilt helyiség szabó va^ cipész, 
esetleg más üzletnek is alkalmas, Szent 
Mihály napra azonnal kiadó. Értekezni 
lehet Reis Józsefnél, ahol egy jó ház-
ból való fiú tanulónak felvétetik. 

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

utca 36 sz. 

Hzabó Jánosnak 
alsóréten 3 kis hold szántóföldje eladó. 
Értekezni lehet a tulajdonossal alsóré-

ten 3 sz. alatt. 693 

Támadás Imrének 
Nagyhegyi szőllöföldje s z a b a d k é z b ő l el-
adó Értekezni lehet a t u l a j d o n o s s a l Be-
reklaposon 6 S2. alatt, vagy pedig töDD 

évre haszonbérbe kiadó. H33 

kAlmán nyomda Sr.ntes 




