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Gazdák és az adó. 
Ha nótás kedvünk volna, egész 

aktuálisan elgondolhatnánk most, hogy 
,még a búza ki sem hányta a fejét, 
már a madár elvitte az elejét44. Ez a 
madár tudniillik a szemfüles finánc, 
mely be sem várva, hogy elcsépelje-
nek a magyar gazdák, országszerte 
fölverte héthónapos álmukból fiókáit, 
a kedves pénzügyigazgatókat, hogy 
rajta fiaim, csak énekeljetek. Vagyis, 
mivel az ő kobzuk a dob, doboljatok! 
Irgalmatlanul hajtsátok be a héthóna-
pos ex-lex alatt felszaporodott adóhát-
ralékokat, valamint a folyó év III. ne-
gyedére járó adórészletet is, még pe-
dig egy összegben, mindenféle halasz-
tás, vagy részletfizetés megtagadása 
mellett. 

így szólt a főfinánc, a magyar 
pénzügyminiszter. 

Kos, ehhez a szóhoz az ország-
nak is van szava. Különösen pedig a 
magyar gazdaközönségnek. Mert a szi-
gorú ukáz kizárólag az ő bőrére lett 
kiadva. Az ipari és kereskedelmi körök 
nevetnek, sőt tapsolnak a rendelethez, 
hiszen rájuk az újév óta tartott ex-lex 
miatt még ki sincs róva az adó, ám 
a gazdák már izadják, még pedig ir-
galom, halasztás és részletfizetés enge-
délyezése nélkül. Annyi szeretettel sem 
volt irántuk a pénzügyi kormányzat, 
hogy bevárná, mig a gazdák jó köze-
pes idei termésükkel egy kissé kedve-
zőbb értékesitési konjukturákra speku-
lálhatnának. Nem, hanem fuss iziben, 
te makacs nemfizető adóalany, friss 
búzáddal a Mózsihoz, add el neki, 
ahogy veszi, aztán megint siess a meg 
se melegedett kis pénzeddel megtölteni 
Dr. Lukács László pénzügyminiszter 
úr őnagyméltóságának üres tarisznyáját. 

A magyar gazda 90 százalékanak, 
sajnos, nincs egy batka forgótőkéje 
sem. Aratás után, az „újból*4, fizeti 
emberemlékezet óta összes hitelezőit, 
elsősorban adóját mindig. Most egy 

! összegben kilenc havi adót préselne^ 
! ki irgalmatlanul, halasztás és részletfi-
I zetés nélkül, rajta. Hol vegye más-
j honnan ezt a rengeteg pénzt, ha nem 
i abból, hogy a termést elpazarolja? 
; íme igy kergeti bele a magyar gazdá-
• kat a rájuk úgyis mindig farkasként 
• leselkedő gabona- és börzesp kulánsok 
i karmaiba maga a pénzügyi kormány, 
i A kilenc havi adó egy összegben ha-
I ladéktalan követelésével kényszeríti őket, 

hogy silány áraken elpazarolják a ter-
mést, a helyett, hogy szövetkezeti, 
közraktári, elevátori tárakban elraktá-

: rozva kivárhassák vele a kedvezőbb 
j áralakulásokat. S börziánerek s egyéb 

gabonaspekulánsok egész éven át ugy-
! is csak azon törik a fejüket, miként 
! nyomhassák le igy őszire a gabona-
i árak, hogy aztán tavasszal, mikor a 
gazda vesz, kétszeresre felsrófolhassák; 

! ime most maga a kedves pénzügyi 
kormány siet hatalmas segítségükre 

i holmi könyörtelen adópréselő rendeletei-
1 vei. Igy föst nálunk a gondos előre 
I látó politikai és az atyai jóinűulatu 
j kormányzat! 

Ez az egyik szavunk a pénzügy-
igazgató urak már fölstimelt dobjaihoz, 

: s intéztük a pénzügyi kormányzat bölcs 
I vezetőségéhez, v másik meg az, hogy 
I valamire figyelmeztessük a pénzügy-
i miniszter urat, a miről szemlátomást 
I egészen megfeledkezett. A Wekerle-

féle 1909-es uj adótörvény, méltóztas-
sék emlékezni, kompromisszum alap-
ján keletkezett. Ez a kompromisszum 
a kormány s a különböző kereseti ágak 
mivelői, vagyis az „adóalanyok44 között 
jött létre. Avval, az egymásnak külö-
nösen előlegezett, becsületes hittel, hogy 
a sokat felmagasztolt magyarországi 
adófizetési aránytalanságokat az egyes 
kereseti ágak közt legalább majd kie-
gyenlíti ez az uj adótörvény, ha egyébb 
hasznot nem is hoz, sőt uj terheket. 
Ezt a kívánatos eredményt, minden 

érdekelt fél jól tudja, meg is terem-
tette volna a törvény, ám csak akkor 
ha egészében végrehajtják. És éppen 

| az a komoly kormány igéret, az egész 
törvény végrehajtása tudniillik, volt a 
conditió sine qua non-ja annak a bé-
kés megegyezésnek is, mellyel például 
a gazdatársadalom szó nélkül, hazafias 
készséggel vállalta az uj törvényben 
neki csak uj terheket jelentő progres-
sivitást, kataszteri kiigazítást mivelési 
ágváltozás folytán stb. Ám ugyanakkor 
másfelül a kormánynak vált becsület-
beli kötelességévé (mellyel szemben a 
boldog örökösnek nincsen jussa a lel-
tárijogkedvezményhez \)y hogy az uj 
törvényben felállított uj jövedelmi adót 
is életbe lépteti a megállapított időpont-
ban. Ez által megszünteti azokat az 
égbekiáltó igazságtalanságokat, amik a 
magyarországi egyenesadórendszer me-
zején a gyakorlati életben az egyes 
kereseti ágak tényleges adóterhe között 
fennállnak s a miknek segélyével mig 
a gazdát a kijátszhatatlan földadókat, 
házadóval, kereséti az általános jöve-
delmi pótadóval könyörtelenül meg-
fogta az adóprés, addig az ipari, keres-
kedelmi, lateinek s börziáner köröket 
valósággal futni hagyták a kijátszható 
III. osztályú kereseti adó révén. 

NTo mit csinál most az uj, két-
oldalú becsületbeli szerződéssel hozott 
adótörvény megalkotójának utóda, a 
nemzeti munkapárti pénzügyminiszter 
ur? Az uj törvényből egyszerűen ki-
kereste, végrehajtotta s fogdmegjeivel 
szivtelen szigorúsággal máris exekvál-
tatja azt a részt, a mi a gazdákat sújtja: 
a föld- és házadórészt; ellenben fel-
függeszti, bizonytalan időre kitolja 
végrehajtását annak a résznek, mely a 
többi kereseti ágnak is igazságos és 
kijátszhatatlan megadóztatását lett volna 
hivatva eredményezni: nem lépteti életbe 
az uj jövedelmi adót. Vagyis az adó-
reformnak kitűzött intenciója, a becsű-

Csütörtökön, 18-án nyilt meg Sihvaríz Vilmos 
kispiactérinjonan berendezett dívatanmáza. 
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letes és arányos adózás helyett bekö-
vetkezett a régi rossz állapotnál is rosz-
szabb uj helyzet: a magyar gazdán 
már dobolják az uj, terhesebb adót, a 
többi kereseti pedig vigan dudál ez 
országos dobszü mellé a maga meg-
maradt huncut III. osztályú kereseti 
adójának köpönyege alatt, mely egyéb-
ként az idén még rá sincs húzva. 

így fest nálunk a gyakorlati életben 
minden kikürtölt, szép intencióju adó-
reform. Elrontják a végrehajtásában, s 
az orvosságból mérget csinálnak. Ujabb 
mérget a köz elégedetlenségnek. 
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A Duna-Tisza 
csatorna. 

Kész a törvényjaslat. 
Hónapok óta tartó munka után 

elkészült a kereskedelmi minisztérium 
a Duna—Tisza csatorna terveinek ösz-
szeállitásával és ma már l'ész a tör-
vényjavaslat is, amely a csatorna meg-
építéséről szól. 

Hieronymi Karoly kereskedelmi mi 
niszter hivatalba lépése után nyomban 
intézkedett, hogy azok a tervezetek, ame-
lyek az ő első keresk. minisztersége 
alatt készültek, a Kossuth-Szterényi 
érában azonban helytelen irányban mó-
dosíttattak, újból átdolgoztassanak. Ez 
a munka hónapok óta folyt és most 
végre befejeződött, úgy, hogy a mi-
niszter a csatornáról szóló törvényja-
vaslátot már az őszi ülésszakon a 
képviselőház eié terjesztheti. 

Értesülésünk szerint a ni .niszter 
a bu^apest—csongrádi csatornavezetés 
mellett döntött és a Kossuth által ter-
vezett solti kiágazás gondolatát végleg 
elejtette. A csatorna épitési költsége 
45 millió koronában van előirányozva 
és a minisztes úgy teivezi, hogy az 
épites 2—3 év alatt belegyen fejezve. 
A költség-fedezet kérdésében már csak 
technikai akadályok vannak hátra, ame-
lyeket azonban a pénzügyminiszter és 
a kereskedelmi miniszter Budapestre 
való visszaérkezése után kezdődő tár-
gyalásokon könnyen elfognak döntetni. 

Remélhető, hogy a képviselőház 
ezt az országos fontosságú kérdést 
nem fogja politikai civódások áldoza-
tává dobni módot és időt fog találni 
arra, hogy a törvényjavaslatot mielőbb 
tető alá hozza. Az Alföld és általában 
Magyarország gabona-exportjának nagy 
problémáját segiti megoldani ez a javas-
lat és a kereskedelmi miniszter igazán 
korszakos érdemét jelenti, hogy a kér-
dést nem engedi elaludni, hanem hiva-
talbalépésének első perce óta sürgeii 
annak megoldását. 

Tünedező 
emlékek. 
Irta: 

Farkas Sándor 
VII. közlemény 

S z e n t e s 
múlt jából . 

Az alföldi magyar pásztori életben a 
mikor a „csikós bojtártcsikós mesterré 
felavatták, remekelnie" kellett, mint bármi-
lyen más mesternek, pl. szabónak, kovács" 
nak, csizmadiának, mészárosnak stb. A re-
meklése a csikós bojtárnak igy folyt le: 
kiválasztották a mesterek a remeklésre a leg-
szilajabb csikót a bojtárnak, melyet aztán 
fékbe kellett vennie s megkellett ülnie ott a 
sikon mesterek szemeláttára s ez volt aztán 
a remekelése. Ezen csélra aláadták a „kezcs-
lovatmely mindég pányván legelt a cse-
rény körűi, közel legyen, ha szükség van 
rája. Reá-pattant a bojtár a kezes lóra, utánna 
vágtatott a kiszemelt szilaj csikónak s mikor 
már közelébe ért, a csikó fejére hajította a 
karjára szedett köt~lhurkot s mindinkább | 
futásközben közelébe fejte a kötélen a szilaj 
csikó fejét s mikor ütésnyire érte, két füle i 
közé csapott fokosával, melyre az leszédült. 
Az eszméletlen állapotban levő csikó néhány 
percét arra használta fel a bojtár, hogy nyil- ! 

sebesen mellé ugrott a kezesió hátáról s 
féket vetett a fejére s mikor aléltságából 
talpra állt, abban a pillanátban tetejében J 
termett s aztán addig lovagolta, mig az le 
nem tört. Ez volt a csikós bojtár remeklése. 
A felavatáskor lakodalmat csaptak s lovat 
áldoztak a puszták gonosz szelleme kien-
gesztelésére. Az áldomás ivás után a kopo-
nyáját a lónak odaadták a csikós mesterre 
avatott bojtárnak, melyet kiszárítva evés al-
kalmával ülőszékül használta, azt tartván 
róla, hogy ha a lókoponyáján ül a csikós a 
mikor ebédel, akkor nem szalad széjjel nd-
dig a ménes, csendesen legelészget. I.ókopo-
nván ülve ebédelő csikóst még a kunsági 
pusztákon lehet látni; de ha kérdezzük miért 
használ ülő-székül lókoponyát ebédideje alatt 
a fenti hitet tartja róla csápán. 

A tiszamenti magyarság népénél az 
eladó lánynak is volt cégére, akárcsak aki-
nek bármije volt is eladó. Igv volt a bornak, 
szénának, kukoricának, kovács szűcs, szűr-
szabó, kerékgyártónak, cégérei, mindannyian 
a magyarság jelképei, képes beszédjei. Az 
eladó lány cégérét azon utcabeli legények 
állították fel szüret után. amelyben az lakott 
volt, s pedig a házvégi kiskertbe leállítottak 
egy öles nagyságú oszlopot, melynek tete-
jére egy korsó vizet helyeztek s pedig azon 
kútnak vizéből, amelyből a leány inni szo-
kott. Az oszlopot felkoszorúzták istenfa 
ágakkal s felpántlikázták szines pántlikákkal. 
Az istenfa mint házasságkötésnél mint erő-
sitő, mig a diófa boldogság jelképe mint 
szentfa szerepelt. A leánycégér korsófának 
vizet a háztű-áldásnál használták el, úgy az 
istenfa koszorúját is s ez pedig történt a ' 
következőképen: 

A ferjhez menendő hajadon eljegyzésére 1 

a leány édes szülei a fehér násznaggyal, a i 
kijelölt napon elmentek a legény házához j 
háztüzet nézni azaz a ház tűzhelyét, amely j 
tűzhelyen ez alkalommal kerti istenfából — I 
melyet minden háznál tenyésztettek régen ez | 
alkalomra — tüzet rakott a legény nászna- 1 

gya s még a tűz égett azon idő alatt el- , 
mondotta az eljegyzettekre áldómondókájat. | 
Ha a tüz felig kialudt, az istenfa parazsára 

a leány cégér-vizét rá paráholta s a kelet-
kező párákból jövendőt mondott az uj-párok 
élte folyására. Itten is előfordúl a tyukkali 
áldozat a mikor is a két násznagy fekete 
tyúkot nyújtott át egymásnak a tűzön ke-
resztül a gonosz szellem kiengesztelésére, 
mely tyúkot a háztűznézői lakomán mint 
tyúkhús levest első tál ételül elfogyasztották. 
A leány cégérezés, még máig is fentmaradt 
néhány tiszamenti régi község népénél, mint 
ősi szokás A háztűznézés, mint máig is szo-
kás-mondás s az istenfa, amikor valakinek 
az istenfáját emlegetik mint, hogyan: „óh 
az istenfádal" káromkodás képen, azaz a 
házasságot megerősítő szentfát s a diófát a 
midőn boldog életet, nyugodt halála utánni 
pihenést, „adjon isten minden jót, diófából 
nyoszolyát koporsót" kivánnak máig is. 

(Folytatjuk) 

Még egyszer a 
Rokkant 
Egyletről Megjött a 

válasz. 

Mult vasárnapi számunkban egy 
cikket közöltünk a Rokkant ügyletről. 
A cikk miatt a helybeli hók tagjai 
nyugtalanok voltak, hogy igaz-e a hir ? 
A helybeli fiók elnöke szerdai lapunk-
ban megcáfolta a hirt, aminek kész-
séggel helyt adtunk. Most megjött a 
budapesti központtól a hivatalos válasz, 
Katits Antal igazgató és Pethő Sándor 
főtitkár tudatják, hogy a mi első cik-
künk igaz lehet, de nem a „Magyar-
országi Munkások Rokkant- és Nyug-
dijegyletéről szól, — melynek helyben 
is fiókpénztára van; hanem egymás 
hasonló cimű, — alig pár száz taggal 
bíró egyletecskéről,mely nem tudván 
prosperálni, kénytelen vagy föloszlani, 
vagy a lapunkban jelzett illetékemelés-
sel életét meghosszabbítani. A tagok 
egy tekintélyes része ugyan inkább azt 
szeretné ha a hatalmas fejlődésű Ma-
gyarországi Munkások Rokkant- és 
Nyugdijegyletébe olvadnanak be. 

A közönség megnyuktatására tehát 
örömmel kijelentjük, hogy a mi álta-
lunk ostorozott egylet nem azonos a 
városunkban a fiókpénztárral biró Rok-
kant egylettel, mely igen szépen mű-
ködik és halad. Ez egylet vezetősége 
kéri is a tagokat s a közönséget, hogy 
azt semmiféle más egylettel össze ne 
tévesszék, mert a Ma gyarországi Mun-
kások Rokkant- és Nyugdijegylet élet-
képessége minden kétségen felül áll s 
a központi vezetőség egyáltalában nem 
is tervez semmiféle alapszabály módo-
sítást s azt nem is tehetné másként 
csakis az összes fiókpénztárak és tagok 
tudomása és beleegyezésével nem pedig 
suttyomban. 

Ez egyletbe különben az idén 
eddig már 25153 uj tag lépett be s a 
tagok száma ma 119 ezren felül van. 
Az \dón a vagyon 900 ezer koronával 
emelkedett s most a 6 milliót felül ha-
ladta. A rokkantak száma 836, az ár-
váké 232. Ezeknek eddig 900 ezer 
korona segélyt fizetett ki az egylet. Az 
idén 55 uj fiókpénztára létesült s most 
346 van az országban. 
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VASÁRNAP 
nincs 

munkaszünet. 
Két munkaszünetes nap torlódik 

össse a hét végén. Szent István-napja 
és a vasárnapja. A forgalomnak igy 
teljes 48 órán át szünetelnie kellene, 
a mi persze hátrányos volna a fogyasz-
tó közönségre nézve. 

A hivatalos lap mai száma Kál-
mán Gusztáv kereskedelamügyi állam-
titkárnak egy megnyugtató rendelelét 
közli, a melyben megengedi, hogy az 
élelmezéssel kapcsolatos és mas iparok, 
a melyeknek üzembentartása nélkülöz-
hetetlen, vasárnap reggel 6 órától 
déli 12 óráig és este 6 órán tul 
akadálytalanul folytatható legyen. 

Ez a rendelkezés a kenyér, pék-
sütemény, tej, jég, gyümölcs szabadon 
árulását engedi meg, nyitva tarthatnak I 
a fűszeresek, mészárosok, hentesek, j 
kofák, szállodások, a fotográfusok fel- I 
vételeket eszközölhetnek, nyilvántartók I 
a fürdők, a nyomdák elvégezhetik a j 
halasztást nem tűrő munkálatokat, a 
fodrászok dolgozhatnak, a gyorsáruk 
fuvarozása, felvétele és kiszolgáltatása 
is akadálytalanul meg fog történni a 
kijelölt időn belül. 

De egyéb üzletben vagy ipari üzem- ! 
ben nem lehet dolgozni. 
» W W W A A A ^ A V W V W A ^ V W V W . A V ^ ' 

SIKKASZTÓ 
PÉNZTÁROS 
Kilencezcthúsx korona. 

A lóverseny áldozata. 

Napokig suttogták Kecskeméten 
szerte szét, hogy az első Kecskeméti 
Konzervgyárnál baj van. 

A pénztárnok körül hangzott a sut-
togás és nem alaptalanul. 

A konzervgyár igazgatósága na-
pokkal ezelőtt jelentést tett Füvessy Imre 
h. főkapitány előtt pénztárnoka, Fisch 
Albert Imre ellen sikkasztásért. 

Szerdán délután a főkapitány ki-
hallgatta a megtévedt embert, ugyan-
csak a pénztárnál rovancsolást is tartot-
tak, melynek folyamán megállapították, 
hogy kilencezkorona hiányzik. 

A kihallgatás során Fisch megtör-
ten beismerte, hogy azt az összeget el-
sikkasztotta. Hónapok óta jár lóverse-
nyekre Pestre is, Bécsbe is, hogy egy 
nagyobb nyereséggel a hiányt pótolhassa. 

Szerencsétlenségére a favoritja min-
dig elmaradt egy orr vagy nyakhosszal s 
a sikkasztott pénz egyre csak emelkedett. 

Tegnap délután Füvessy Imre h. 
főkapitány letartóztatta a bűnös pénz-
tárnokot, ma pedig átkísértelte az ügyész-
ség fogházába. 

1 B I H A R I 
KÖZSÉG 
B Ű N Ö S S É G E . 

Drágcséke biharmegyi községben 
vasárnap este rémes gyilkosság történt. 
A vasárnap esti korcsmázás áldozata 
lett Ambro Kozmán Miklós községi 
biró, akit a korcsmában dorbézoló 
Mikovszky Tógyer és Pópa Pável le-
gények agyonszúrtak és a korcsma 
előtt elterülő árokba lökték. Ugyanezek 
a gazda legények megkéselték Koz-
mán Gábor drágcsékei lakost, aki 
azonban kiheveri sebét. A két gyilkos 
legény elmenekült s a tasádfői csend-
őrörs vette őket üldözőbe. Idáig még 
nincs hir elfogatásukról. 

Parti József, a község jegyzője 
jelentést tett a gyilkosságról a nagy-
váradi kir. ügyészségnek, mely meg-
inditotta a vizsgálatot. A rémes gyil-
kosság alkalmából Parti József jegyző 
penaszos beadványnyal fordul a csé-
kei járás főszolgabirájához. Iszonyúan 
elvadultak az állapotok a községben, 
igy szól a jegyző panasza. Drágcsé- i 
ken az emberek élete és csekély va- ; 
gyona nincs biztonságba. Mindezt a j 
vasárnapi korcsmázás s az ünnep és 
vasárnapokon a hatósági tilalom elle-
nére is tartani szokott táncmulatságok 
teszik. Lövöldözések, késelések, véres-
következményekkel járó szerelmi ügyek 
fakadnak itt. Drágcséken az utóbbi két 
esztendő alatt egész sorsa keletkezett 
a borzalmas gyilkosságoknak, rémre-
gényeknek. Nemrég itélt el a biróság 
15 embert, akik mint egy vad horda 
támadt rá az uraságra. Egy asszonyt 
megöltek, kiraboltak s a mai napig 
sem tudni ki a tettes. Az iskolába be-
lőttek. Egy végrehajtást vezető ható-
sági ember ellen fellázították a köz-
séget. Lopások gyújtogatások napiren-
den vannak. Sztrákoson egy embert 
parázson megsütve talaltak, hogy a 
meggyilkolt ember hulláját eltüntessék, 
Búcsúmban egy asszonyt holtan, fel-
akasztva találtak, egy csomó embert 
félholtra vertek. Bukorványban minden 
naposak a gyújtogatások s a tettese-
ket kinyomozni nem sikerül. A köz-
ség legényei revolverrel járnak s a 
fegyvereket tőlük elkobozni nem si-
kerül. A lakosság nem ad ki azon, 
akinek fegyvere van s a hatóság em-
berei elől elrejtik a revolvert. A köz-
ség jegyzője szerint ezeken a züllött, 
elvadult állapotokon csak az segítene, 
ha vasárnap a korcsmákat zárva tar-
tanák. A jegyző beterjeszti a képvise-
lőtestületnek egy régebben hozott ha-
tározatát, mely a korcsmák zárvaiartá-
sát kimondja és kéri a főszolgabírót, 
hogy e határozatnak szerezzen érvényt. 

Az ócska könyvekről. 
Szülök jigyth.ubt a tanév tltjim — 

Közeledik az iskolai év. A kis 
diákoknak megint be kell szerazni egy 
nyaláb könyvet. Csak természetes, hogy 
az apa az olcsóságot keresi és arra 
törekszik, hogy a nebulónak az olcsóbb 
ócska könyvekből szerezze be a szük-
séges tankönyveket. 

Takarékossági szempontból telje-
sen indokolt ez a törekvés, de egész-
ségtani szempontból már kifogások alá 
esik, amennyiben az ócska könyvek 
nagyon sok esetben a külünféle beteg-
ségeknek a tanyái. Ezt már tudomá-
nyosan is megállapították. A mult évi 
londoni kiállításon egy könyv volt ki-
állítva, melynek lapjain tüdővész baci-
lusai voltak. 

Ilyen ócska könyvek vétele és az 
azokkal való érintkezés kész veszede-
lem. S az ócska könyvek vételével 
megtakarított összeget drágán, talán az 
életével is megfizeti a tanuló. 

A szülők érdeke azért, hogy lehe-
tőleg uj könyveket szerezzenek be a 
tanuló gyermekeiknek. — Amennyiben 
ezt nem tehetnék és olcsó ócska köny-
vekhez juthatnak, azt minden esetben 
kössék ki, kogy azokat a könyveket a 
könyvkereskedő fertőtlenítse, hogy az 
azokban lappangó bacilus gyermeikben 
kárt ne tehessen. 

Szent István napja. Az első 
magyar király emlékének szentelt nem-
zeti ünnep ma van. Ez alkalommal, 
mint évenként rendesen szokás a hely-
beli katolikus templomban ünnepi nagy 
mise lesz. 

A városi gazdasági ndvar. 
A város képviselőtestülete hétfőn, e hó 
22-én délelőtt 9 órakor a vármegye-
háza közgyűlési termében közgyűlést 
tart, amelynek egyetlen tárgya a ta-
nács előterjesztése a gazdasági udvar 
elhelyezésére szolgáló telekvétel ügyé-
ben. Itt emiitjük meg, hogy a telek-
vételre vonatkozólag négy ajánlat ér-
kezett be: egyik ajánlat Tary Ernőné 
Szeder Emmáé, aki 80,000 koronáért 
hajlandó Kossuth-utcai telkét, ahol most 
a gazdasági udvar ideiglenes elhelye-
zést nyert a városnak átadni, a másik 
ajánlat Szvaton Józsefné, aki 28,000 
koronát kér Horváth Gyula-utcai há-
záért, a harmadik ajánlat Várady La-
jos gyógyszerészé, aki Petőfi-utcai 
házának a városháza felé eső kertjé-
ből mintegy 600 négyszögölet 30,000 
koronáért hajlandó eladni s végül a 
negyedik ajánlatot Sarkady Nagy Mi-
hályé, aki Sarkadi Nagy Antal-utcai 
házat 24,000 koronáért hajlandó el-
adni a városnak. 

— Népünnepély. Ma van az iparos 
ifjáságnak népünnepélye, este fél 8 órakor 
tűzijátéka e Széchenyi ligetben Táncmulat-
sága a Tóth József szinház teremben. Nép-
táncmulatsága pedig a delelő előtt épült sá-
torban. Belépő dijak a falragaszokon és meg-
hivókon olvashatók. A uépünnépély kezdete 
d. u. 3 órakor, a tűzijáték fél K órakor, a 
tánczmulatságok fél 9 órakor. Jegyek vált-
hatók egész nap a ligetben feláliitott pénz-
tárnál 



4 oldaL SZENTESI LAP 140. szájn. 

— filvi határozat a 
tOSitáS JolgábML A közigatási bíró-
ság rendkívüli fontos és ugy a mun-
kaadókat, mint pedig a munkásokat 
közelről érdeklődő munkásbiztositási 
ügyben hozott elvi határozatot. Esze-
rint a közigazgatási biróság kimondotta, 
hogy a biztosításra kötelezett egyén 
már a biztosításra kötelező foglalko-
zásba való lépése puszta ténye által 
biztosítottnak tekintendő, akár bejt len-
tette őt a munkaadó a munkásbiztositó 
pénztárba, akár nem. 

— Általános odvarvlzsgálat. A va-
sárnapi publikáción fogja kihirdetni a ren-
dőrség, hogy a jövő héten általános udvar-
vizsgálatot tart tűzrendészeti és köztisztasági 
szempontból. Itt jelezzük, hogy a tűzrendé-
szeti szabályrendelet értelmében minden ud-
varban lenni kel1 egy két hektoliteres hordó-
nak állandóan vízzel telve, égy az épületek 
megmászásához elegendő magas létrának és 
végűi egy szikra csapónak. Ahol a rendőr-
ség nem találja rendben a dolgokat akár 
tűzrendészeti, akár pedig köztisztasági szem-
pontból, az eljárást a háztulajdonosok, illetve 
bérlők ellen meg fogja indítani. 

— A pénzügyigazgató távozása. Je-
leztük már, hogy a királyi pénzügyigazgató-
ság főnökét, Ternovszki Alajos királyi taná-
csost a szolgálat érdekében Szegedről áthe-
lyeztés Debrecenbe, megbízván az ottani pénz-
ügyigazgatóság vezetesével. A pénzügymi-
nisztertől e tárgyban ma a következő leirat 
érkezett vármegye közigazgatási bizottságához: 

„Ternovszky Alajos királyi tanácsos, 
pénzügyigazgatót a szolgálat érdekében azo-
nos minőségben a debreceni, — Kedacic 
Károly királyi tanácsos, temesvári pénz-
ügyigazgatót ugyancsak a szolgálat érdeké-
ben és azonos minőségben a szegedi pénz-
ügyigazgatósághoz áthelyezem s utóbbne-
vezettet egyben a szegedi pénzügyigazga-
tóság vezetésével mngbiztam. Miről a köz-
igazgatási bizottságot tudomasvétel végett 
értesítem. 

Budapest, 1910. évi augusztus hó 
4-ik napján. 

Lukács s. k." 
A pénzügyigazgatóság egész tisztikara 

Őszintén és mélyen fájlalja Ternovszky Ala-
jos távozását, mert benne egy rokonszenves, 
előzékeny és igazságszeretö tagját veszíti %el. 
Távkzása pár hét múlva fog beközetkezni, 
mikor utóda, Kerdacic Károly veszi át a 
szegedi pénzügyigazgatóság vezetését. 

— Iskolai könyvek félárban szepen 
kijavítva, újonnan kötve Untermüller 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-
müller könyvkereskedése a régi helyén, a 
Petőfiszállóban van. Tessék a cégre ügyelni, 
mivel más papirosbolt is van a Petőfi-épü-
letében. 701 

Országos vásárok. Gyulán az őszi 
országos vásár aug. 31-én kezdődik < és szep-
tember 4-én ér yéget. Halason az országos 
vásár aug. 28—29-én lesz. Mind a két vá-
sárra minden féle állat felhajtható, természe-
tesen csak vészmentes helyiül. 

— A vonat elé vetette magát Borzal-
mas halálra szánta el magát vasárnap reggel 
Szikora József orosházi kőmives legény. A 
szombatról vasárnapra virradó éjszakát át-
lumpolta, reggel pedig ködös fővel kiment 
a vásárhelyi vonat vasúti töltésére és mikor 
a vonat közel volt hozzá, a sínekre vetette 
magát. A vonatvezető igyekezett ugyan fé-
kezni, de már késő volt. A gyilkos kerekek 
a szó szoros értelmében szétszakgadták a 
szerencsétlen embert. Hátrahagyott kuszált 
vonású leveleiből az tűnk ki, hogy Szikora 
szerelmi bánatában határozta el magát a 
végzetes tettre. Szerelmes volt egy jómódú 
gazda leányába, aki azonban nem hallgatta 
meg a szegény legény szerelmes, esdeklő 
szavát és szülei akaratához hiven másnak a 
menyasszonya lett a minap. Ezt a csapást 
nem tudta elviselni a szerelmes szivü Szikora 
József. 

A török nők és a divat. Konstan-
tinápolyból irják: A sejk ül Izlam felszólí-
totta a belügyminisztériumot, tegyen szigorú 
intézkedéseket a török nők erkölcseinek meg-
óvására s adjon ki rendeletet, hogy mind-
azokat a nőket, akik fátyol nélkül mutatkoz-
nak, tartóztassák le és a seriátusi törvény 
alapján a legszigorúbban büntessék meg. 
Azt is kívánja a sejk ül Izlam, hogy a bel-
ügyminiszteri rendelet tiltse meg a modern, 
tehát áttetsző fátyolok viselését, sőt szigorúan 
rendelje el, hogy meg kell óvni az ősi tradí-
ciókat s velük természetesen a sürü, át nem 
látszó fátyolt is. Nyilván ennek a felszólalás-
nak eredménye, hogy a cenzúra megtiltotta 
két egyiptomi műnek, a Nőemancipáció és 
az uj nők című arabs munkáknak török for-
dítását. Érdekes, hogy a két arabs könyv 
már több évtizedes s ugy angol, mint fran-
cia fordítása közkézen forognak. Ezeket nem 
tiltották be, csak a török fordításokat. 

NYILTTÉR 
E rovatban kftzlöttckért nem vállal feleifcség«t a szerkesztő. 

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

1. 

DR BALÁZS IMRE 
ügyvédi irodáját Báró Haruc-
ker-utca 4. s z á m alatt, özv . 
SZATHMÁRY LAJOSNÉ házá-
ban a csendőrlaktanya mellett 

megnyitotta . 

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

SA^AAAAAAVVVS^A^VVVVVVVVVVVVVVVV 
Szerkesztőségi és kiadóhivatal] telefon 20 sz. 

Kiadótulajdonos : 
KÁLMÁN NYOMDA ÉS KIADÓVÁLLALAT 
WWWVW\AAA^AAAAA«VWSVWWVVW 

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, hogv 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. 

111V - VW ĴWLTUWl/VUUUXJWir" 

Bárhol legyen szükségünk húslevesre (levesekhez, főzelékekhez, mártások 
hoz), úgy azt a leggyorsabban é s legkényelmesebben készitjük a 

FELE 

; Csak a HIAQOI névvel és a ke - \ 
\ resztcsillag védjeggyel valódi. ; 

? MAGOr húsleves-kockából 
Csak forró vízzel kell leönteni! Darabja 5 fillér. 
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Hirdetmény. 
Felhívom mindazon méntulajdono-

sokat, kik ménjeiket az 1911. évben 
köztenyésztésre óhatják használni, hogy 
ménjeiket 1910. évi augusztus 16-ig 
a gazdasági tanácsnoknál jelentsék be. 

Dr. Mátéffy 
polgárnester. 

Szentes város tanácsától. 

6627/1910. szám. 

I ̂ akoN I J a N z l ó i i i i k 
Juhász Ferencféle 
n i . L a k o s - ú . 5 3 sz. 

eladó. Értekezni 
I. kei*. Rákóczi-út 

67. Nziim alatt. Í 

Hirdetmény. 
Értesítem a közönséget, hogy a 

földmivelésügyi miniszter úr által 54300/ 
1908 szám alatt „húsvizsgálat" tár-
gyában kiadott rendelet értelmében 
1910. évi augusztus 15-től mindazon 
közfogyasztásra szánt állttok húsai, 
melyek eddig egyesek házainál méret-
tek el a hatóság által a Kossuth-téren 
felállított hatósági hússzékben mérhetők 
el ugyancsak itt fog el méretni a mé-
szárosok és hentesek által hatósági 
hússzékbe útalt állatok húsa is. 

A nem mészáros és hentesek által | 
közfogyasztásra szánt vagy náluk kény- | 
szervágás alá kerüló állatok levágását | 
és kimérését csakis a város által erre j 
alkalmazott jelenleg Lakos Imre mé- ! 
száros vághatja le és mérheti ki. 

A húsárakat melyért a húsok ki- j 
mérhetők az elsőfokú állategészségügyi i 
hatóság — a polgármester állapítja 
meg. A hús árát a hatósági mészáros 1 

szedi be és a városgazda fizeti ki. A I 
vágóhid használatáért, állatorvosi szem- ! 
léért, hatósági husszék használatáért 
és az állatok levágásaért, feltisztitásaért j 
és kiméréseért: 
Egy nagymarha után . . . 12.60 j 
Egy növendékmarha után . . 10.20 
Egy sertés után 8.60 
Egy gyengeborju után . . . 5.90 j 
Egy juh után 3.30 
és a fogyasztási adó fizetendő. 

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

765 polgármester. 

Szentes város tanácsától. 
8004/1910. szám. 

II iinl etmény. 
A városi tanács a közönség tudo-

mására hozza, hogy a városi jéggyár-

A Dr. G. SCHM1DT főtörzs és tisztiorvos-féle 

!! FÜLOLAJ!! 
gyorsan és alaposan gyógyít időszakos sü-
ketséget, fülfájást, fülzúgást és nagyothallást 
még idült esetekben is. Eggyedül kapható 
GRÓSZ NAGY FERENC GYÓGYSZERÉSZ 

Debrecen, Kossuth-ntca 8 szám. 
i 

Megérkeztek 
Vecseri Sándor szabó mester, szabó ipari 
szak tanítónak az őszi és téli szövet mintái, 
a hol a leggondosabb szakszerű alakítás- . 
b&n bármilyen ruha szükséglet, a bizalom 
nak megfelelő kielégítést nyer. SZENTES 
I-ső kerület Booskai-útca 13. szám alatt. 

! ! C i j » ó s z e k figyelmébe I ! 

H I N G K K 

Huszár /V 
lakás, bútorozott szoba, üzlethelyi-
ség, fővárosi és vidéki ingatlan 
vétel-eladási és hirdetési irodája 

B U D A P E S T , 
Zrinyi-u. 1. OreHcham pnlota. 

Telefon 8 1 0 H 

Külön osztály ingatlan birtok, fő-
városi házak vételére, eladására, 
cserére. - Ezenkívül mindennemű 
ügyben 5 kor. előleges beküldése 
ellenében útbaigazítást, felvilágosi-
\f ad. E célra külön informatios 

osztálya van. 
Ijeg-meyblzlitttóbh vállalni. 

KlNÓrun^ú irániatok. 
Válas/.bélye^. 

E g y 
ere-
deti 

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

A c i i n e t m e { f i i u > u < l . } H u k h u l ó h i v a t n l 

Eladó földek 
Szatmár megyében, Daróc község 
határában 370 hold kltönö szán-
tóföld a rajta levő épületekkel 
kedvező fizetések mellett eladó. 
Bihar megyében, Keserű község 
határában 680 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 46. sz. alatt 

Poroszkőszén FÖLD ÉS H Á Z E L A D Á S 
jutányosán beszerezhető 

Molnár Gézánál 
kispiactéri üzletében. 

Ugyanott jó erős uj gabonás taur-
pelin ós lenzsákok kaphatók, «jeo 

i \ szőlők alatt, a nagy paté-út közelében 
21 hold föld eladó. Az alsóréten, a kór-
ház düllőben 14 hold, amelyből 8 hold 
herés, 1 hold kitűnő szőlővel épülettel 
és Kurcaparti-utca 17 számú ház eládó. 
Értekezhetni Lakos Bálinttal a fenti sz .a. 

UJ PÁLINKA FÖZDE Varga Károly 
Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé-
get, hogy Szentesen, II. ker. Kunszent-
mártoni ntpa 1 házszám alatt kisüs-
tös pálinkafőzdét nyitottam, ahol is 

' - ! 

ugy egyeseknek, mint italmeroknek 
bármily anyagból a pálinkát a legtisz- i 
tábban kezelve pontosan és jutányos ban előállított jég ára métermázsánként , árért állítom elő. Főzetést elválalok 

3 korona a gyárnál. 
A jégbárca a javadalmi hivatalnál 

hivatalos óra alatt váltható. 
Szentes, 1910. augusztus 11-én 

D r . IVtútóír.v 
708 polgármester. 

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 szives párt-
fogását kérve vagyok 

Bús Miklós 
pálinkafőző. 

Hirdetéseket legolcsóbb áron vesz 
fel a Szentesi Lap kiadóhivatala. 

I. kerület Klauzál-utca 2. szám alatti 
házánál levő kovács műhely a mi már 
régebben is kovács műhely volt, ugyan 
annak, vagy más műhelynek kiadó. - -
Ugyanott egy udvari lakás is hozzá-
való melléképülettel azonnal kiadó, vagy 
pedig az egész ház kedvező feltételek 
mellett eladó. Bövebbett a fenti szám 

alatt lehet megtudni. 7l8 

Kiadó 
j t i t i l n y o H s í r o a o j f v l i c t i ^ 
N E M d o l g o z o t t « » ^ Ó H Z O I I U J 

I I O F F K I Í Í 0 N S C i l K A N T Z 
t ' M e 1 > i i p l<v \ l ó h e r e e n é p l ó 

I t í d ö r / . s ö l ő íiT«M>. I f f e i i 
j u l á n y o N s i r é w I c e d v e z ó 
f l x e t e t t i f e l t é t e l e k m e l l e t t . 

É r t e k e z h e t n i l e l i e t 
H A H T H A S Á . M H ) H 
k e r e s k e d ő u 1*1*2 i l l i e l y l > e n . 



f, oldal. SZENTESI LAP j_40 szám. 

• * Előfizetőinknek 
aprí hirdetésekért, előazőri 
közlésért <K>í i l l t , minden 
további közlésért c s a k t t O 

fillért számítunk. 
APRÓ HIRDETESEK. 

Apró hirdetésekért, először! 
közlésért O O f i í l t , minden 
további közlésért c a a k M O 

fillért számittink. y 

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

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

özv. Papp Sándornéval 649 

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

Sütő Antal 2 
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-űt 67 szám alatt a 

tulajdonossal. 706 

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

ifj. Tóth István megbízottal. GSA 

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

bői kiadó. 

Dancsó János 
IV. ker. Mentő-útca 8. sz. háza eladó. 
Értekezni lehet Kenyeres Rafael vendég-
lőjében vasárnaponklnt a helyszinen.e«9 

Kiadó üzlethelyiség. 
IV. Ker. Soós-utca 6 sz. a. jelenleg ifj. 
Sípos István mészárszéke, ugyanott egy 
másik nyilt 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. sr 

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

utca 8. szám alatt. »98 

Szvaton Józsefné 
házánál Horváth Gyula-utca 34 számú 
házánál udvari fotós 2 szoba konyha 
és egy góré kiadó- Értekezni lehet a 

fenti szám alatt 717 

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

Kuczik Péternek 
nagyhegyi szőlő 225 számú tfldje eladó. 

Értekezni a fenti szám alatt. 714 

Török Antal 
Nagyvölgy sor 4 szám alatti háza eladó. 

Értekezhetni ugyanott. 7i 1 

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

a fenti szám alatt. 685 

Olcsó pénz! 

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

alatt. 691 

Aki draga kamatú kölcsönét 4 cs fél százalékos kamatú 
kölcsönnel akarja kicserélni, forduljon bizalommal ifj, 
Fazekas Antalho* 1, ker, Tóth Józsel'-utca 46 szám Tüz 

biztositások legolcsóbban felvétetnek, 482 

Kenyérsütők figyelmébe 
ajánlom sütéshez kézi gyalu forgácsot 
jutáuyos áron cim 111. ker. temető-utca 

4 szám. 

Kása Sándor 
ajánlja mész, cement, tűzifa és 8Ó raktárát különö-
sen építkezők és kőmivesek figyelmébe. Miaden nagyobb 

vételt házhoz szállít. 5gQ 

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

riss-ház.) Ugyanott egy jó fiú tanulóul felvétetik 

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

nuló leány 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. 

Székely Imrének 
Vekerlaposon nagy pati-út melletti 6 
hold földje részben here részben gyü-
mölcs fás egészben vagy fele részben 
eladó. Értekezni lehet Széchenyi utca 
27i 25 sz. alatt. 

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

évre haszonbérbe kiadó. 633 

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

ten 3 sz. alatt. 693 

Győri Sándor 
városgazda Széchenyi-u. 62. sz. a. hí za 
szabad kézből eladó. Értekezhetni a tu-
lajdonossal a városgazdai hivatalban. 

Klauzál-utca 16 szám. 

özv. Huszár S. Imrénének 
belső ecseri 62 hold földje elköltözös 
miatt azonnal haszonbérbe kiadó érte-
kezni lehet II. kerület szécsényi-utca 
10 szám. Ugyanott egv hazai here széna 

azonal eladó. 719 

KÁLMÁN NYOMDA És KADÓVÁLALAT SZENTES 
I. KER. BÁRÓ HARUCKER-UTCA 8 SZ., STARK NÁNDOR-FÉLE HÁZ 

TELEFON 20 SZÁM 

Könyvek 
Árjegyzékek 
Hirlapok 
Meghívók 
Cégkártyák 

egyáltalán mindenféle 
mellett 

Gyászjelentések 
Levelezőlapok 
Költségvetések 
Vonalozott 

nyomtatványok 

Levélpapírok 
Névjegyek 
Étlapok 
Számlák 
Borítékok 

könyvnyomdái munkák a legolcsób árszámitás 
a leggyorsabban készíttetnek. 

VILLANYERÖRE 
BERENDEZETT 
KÖNYVNYOMDA 

TISZTA ÉS PONTOS 

KIÁLLÍTÁS 

A SZENTESI LAP 
POLITIKAI NAPILAP 
KIADÓHIVATALA 

Kilmin oyomda Szentes 




