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A hóhér-nóta. 
Messze, észak hónából, a Balti 

tengerről megindult egy büszke orosz 
flotta. A hadihajóraj élén : Mankovszky, 
az admirális. Először megpihent Algé-
riában. Azután nekifutott az adriai ten-
ger kék vizének és szombaton éjjel 
váratlanul Fiúméban, a magyar kikö-
tőben termett. Három karcsú orosz 
cirkálót himbált a magyar partokat 
mosogató tenger reggelre kelve. Ért-
hető, hogy a muszka látogatás lelkes 
örömet keltett és mint ilyenkor szokás, 
sietett a magyar kormány képviselője, 
illő magvaros vendégszeretettel ezt a 
kedves muszka vizitet viszonozni. A 
magyar kormányzóság részéről Han-
kovszky Ferenc miniszteri tanácsos 
lépett a parancsnoki hajóra, üdvözölni 
a muszka ellentengernagyot, a magyar 
kormány, a magyar nemzet nevében. 

Eddig poétikus az eset. A muszka 
magyar ölelkezés, Szentpétervár és Bu-
dapest két polgára közt, két nemzet 
nevében, az adriai tenger hullámzó 
vizében, egy félelmesen nagy-zerü, 
modern csatahajó fedélzetén. A szer-
tartásból sem hiányzott semmi. Tizen-
nyolc ágyúból menydörgött az üdvöz-
let és diszbe öltözött fegyveres legény-
ség sorfala adta meg a magyar nem-
zet képviselőjének az üdvözletet. 

De nem maradt el a hagyományos 
muzsikaszó sem. A zenebanda rázen-
dített, recsegtek a trombiták, pufogtak 
a dobok, süvítettek a tlóták és klari-
nétok, ámde ettől a zenétől Hank »vsz-
kynak, a magyarnak, a miniszteri taná-
csosnak, a kormány hivatalos képvise-
lőjének, a magyar nemzet fiának ajkán 
megfagyott az örömteljes mosoly, a 
szivét a fájdalmas meglepetés érzése 
szorította el és sápadt némasággal, 
talán lelkében mélyen megdöbbenve 
állt meg ott a muszka tengeri hatalom 
képviselője előtt. Mert ez a muzsika 
a Gotterhaltet játszotta. 

Lehet, hogy vaskos tévedés tör-
tént a muszka hajóraj részéről. Mit 
tudnak az orosz tengerészek arról, 
hogy ez a nóta, nem a mi nótánk, 
az osztrák császár hymnusa, előttünk 
gyűlöletes és idegen ? Mit tudnak arról, 

hogy e nóta hallatára minden magyar 
emlékében fölelevenedik ama sötét és 
borzalmas idők emléke, mikor e nóta 
hangjai mellett magyar vértanúkat akasz-
tottak, amellyel már ezerszer alázták 
meg és sértették vérig a nemzetet? 

Ha a muszka admirális ezt tudta 
volna, bizonyára nem engedte volna 
meg, hogy az üdvözlésre siető magyar 
nemzet képviselőjének ilyen kínos per-
ceket szerezzen és a magyar tisztel-
gésre ilyen sértő és meggyalázó inci-
denssel válaszoljon. Szívesen kikap-
csolta volna a szokásos ünnepi szer-
tartásból ezt a nóiát, mert az orosz 
mindig udvarias volt a magyarokkal 
szemben. Rokonszenvének és jóakara-
tának még akkí r is tanújelét adta, 
mikor az osztrák csatzár hívására e 
nóta hangjai mellett, ellenséges had-
erőként volt kénytelen egykor az or-
szágba törni. 

De muzsika kell. az orosz admi-
rális pedig nem tudja, hogy van ma-
gyar himnusz, szózat is. Ilyesmi nincs 
az európai államok tisztelgő zenekurai-
ban kottára szedve. Ok csak az ausz-
triai hatalmat, az osztrák császárt és 
hadseregének a himnuszát ismerik, 
mint alkalmi zenét, a ,,császár" orszá-
gainak üdvözlésére. 

A muszka admirálist tehát nem 
lehet hibáztatni. Nem a muszka mu-
zsikus tapintatlansága, ha a magyar 
nemzet fülébe a hohér-nótát fújja. 

Ez egyedül annak a szerencsétlen 
közjogi kapcsolatnak tudható be, amely-
ben Ausztriával élünk. Ausztriával, 
mely a közös külügyi képviselet ha-
zugsagával ámit minket és a magyar 
nemzet egész Európa előtt egyszerűen 
elsikkasztja. 

Az osztrák-magyar követek. ;<cn-
zulátusok, összes külügyi képviseletek 
hatalmas cimertábláin mindenütt a két-
fejű sas terpeszkedik, mindenütt német 
feliratok disztelenkednek és a magyar 
nemzeti címer oda van sorozva a többi 
címzetes és valóságos tartományok-
sorába. 

A magyar kormánynak kellene 
gondoskodni arról, hogy kitanítsuk a 

külföldi államok követeit, képviselőit 
arra a külömbségre, mely Ausztria és 
Magyarország között nemzetközi vo-
natkozásokban fönnáll. Meg kellene 
n agyarázni, minő más eljárással tar-
tozik a világ, midőn Ausztriával és 
midőn önálló független Magvaroszággal 
szemben kell valamely udvariaskodj st 
viszonoznia. 

A szerencsétlen közös viszonyban 
mást tenni egyelőre nem lehet. De a 
magyar himnusz kottáját oda kellene 
adresszálni az orosz admirálisnak és a 
kontinens összes államainak, kellő ma-
gyarázattal, hadd tudja meg a művelt 
világ mit jelent a Gotterhalte a magyar 
nemzetnek és mi a magyarok igazi 
imája. 

Hír szerint a fiumei magyar kor-
mányzóság képviselője e sérelemről je-
lentést is tesz kormányának. A magyar 
kormánynak pedig most alkalma nyílik 
erélyesen intézkedni. 

Megtámadtak 
egy asszonyt 

Pusztául páron, ahol még a hetve-
nes években is a szegény legények ve-
szélyeztették a személy- és vagyonbiz-
tonságot, ugylátszik, feléled újra a be-
lyárvilág. 

Legalább arra vall az a merénylet, 
amelyet vasárnapra virradóra követtek 
el eddig még ismeretlen tettesek egy 
magános özvegyasszony ellen. 

Özv. Botos Sándorné ugyanis szom-
bat éjszaka arra ébredt lel, hogy feje 
lelett recseg, ropog a gerenda s fojtó 
füst tódul be a szobájába. 

Első i jedségéből még fel sem ocsú-
dott, amikor a plafon egy része besza-
kadt s csak a gondviselőnek köszön-
hatő, hogy a lavina az asszony mellett 
zuhant le a földre. 

Botosné ész nélkül akart a szo-
bából menekülni, az ajtót azonban nem 
tudta kinyitni, mert kivülről be volt 
láncolva. Szerencsére nem vesztette el 
lélekjelenetét s kifeszitette az ajtót kime-
nekült a szobából. 

Hogy kik követték el ellene a me-
rényletet, a megindult rendőri vizsgálat 
lesz hivatva megállapítani. 
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1 1 i r e k . 
A fogyasztási adó megvál-

tása . Tegnapi lapunkban hírt adtunk 
róla, hogy városunk polgármestere és 
főjegyzője a fogyasztási adó ujabb há-
rom éves ciklusra való megállása dol-
gában Budapestre utaztak, hogy ma-
gánál a pénzügyminiszternél járjanak 
közben. Az ügy mint értesülünk, most 
úgy áll, hogy a pénzügyminiszter a 
p é n z ügy igazgatóságot ujabb tárgyalás 
megtartására utasította. A város ugya-
nis fölajánlotta a jelenlegi 60000 ko-
rona megváltási összeget, amellyel szem-
bőn a pénzügyigazgatóság 78000 ko-
ronát követel. Reméljük, hogy a leg-
közelebbi egyezkedési tárgyalásnál a 
Pénzügyigazgatóság leszállítja horribi-
lis követeléseit s méltányos egyezség 
lesz köthető. 

Időjárás. Meteor jelenti: Szeptem-
ber kezdete állandó jellegű időjárást nem igér. 
Legföllebb szelesnek és még mindig meleg-
nek ígérkezik. Nagyobb változás csak szep-
tember 0-án lesz, viharos, zivataros, de ke-
véssé csapadékos jellegű időt hoz lehűléssel. 
Ennek hatáskörét követőleg állandóbb meleg 
idő várható, leginkább száraz felleggel s csak 
a 10 és 2l-iki napok hatáskörében várhatunk 
nagyobb változást, kisdóbb csapadékkel, eset-
leg lehüléesel s ezt követőleg igen változó 
idővel, amely aztán szeptember egész utolsó 
harmadát kitölti. Szeptember változási nap-
jai l, 3, 4, 5, H, 9, 11, 10, 21, 23, 25, 26, 
27-ére esnek, amelyek közül a legerősebb ha-
tásnak a <>, 10, 22 és 26-ikiak s így szep-
tember első és utolsó harmadában igen vál-
tozó, mig közép részén elég állandó jellegű 
meleg időt igér. 

Az ebadó felhasználása. Az ebadó-
alap felhasználása dolgában az egyes törvény-
hatóságoknál különböző a gyakorlat. Igen 
sok helyütt ez alapot a rendeltetésétől eltérő 
célokra is felhasználják. A földmivelésügyi 
miniszter. — ez okból a törvényhatóságok-
hoz leíratott intézett, melyben azokat értesiti, 
hogy az ebadóalap felhasználása tárgyában 
jövőben hozandó határozatokat csak az eset-
ben erősítheti meg, ha az alapot közvágó-
híd felállítására, átalakítására, kiegészítésére, 
dögterek, gyepmesteri telepek létesítésére, 
állatvásárok létesítésére, vagy más állatte-
nyésztési és állategészségügyi célokra, ille-
tőleg a községeknek ilyen célokat előmozdító 
intézmények létesítésénél szükséges segélye-
zésére fordítják. 

— Gyilkosság a tanyán. Hétfőn reg-
gel a szegedi rendőrkapitányság azt a szűk-
szavú jelentést kapta Alsótanyáról, hogy ott 
Nógrádi Mátyás gazdálkodót Nógrádi Tamás 
és Nógrádi Imre agyonverték. Szalay József 
dr. főkapitány lovasrendőröket küldött ki a 
gyilkosok letartóztatóztatására, egyben pedig 
az esetről jelentést tett az ügyészségnek. 

Háborn a levegőben: ez i gondo-
lat sokkal közelebb van, mint akárki hinné. 
Franciaország már javában szervezi a légi 
flótát és szorgalmasan kisérleteztet tisztjeivel, 
hogy a dinamit meg az ekrazit jól tud-e rö-
pülni a röpülőgépekről ? A tengerek alatt 
járó torpedó hadsereg után most a légi had-
sereget csinálják meg a franciák, ami annál 
könnyebb, mert a repülőgép aránytalanul 
olcsó. A párisi példát, persze, az oroszok 
követik legelőbb. Az őszi gyakorlatokon már 
Gerngrosz tábornok tanulmányozza a cár 
megbízásából a francia röp ülőhadosztályt. 
Az orosz tábornokok tudvalevőleg légberö-
pülni már régóta nagyon jól dudnak 

Meggyilkolt gazdálkodó. Vasárnap 
délután Tápén gyilkosság történt. Kovács 
László gazdálkodót nyílt utcán két földmives, 
Laczi János és Nagy György kocsiruddal 
megtámadták s ugy összeverték, hogy hal-
dokolva szállították lakására. A szerenssétlen 
gazdálkodó hétfőn reggel belehalt sérüléseibe. 
Magay Lajos szegedi vizsgálóbíró a hely-
szinre utazott s a gyilkosokat letartóztatta. 
A halálosvégü tamadásra korcsmai össze-
szólalkozás adott okot. 

A kutasi kisértet Megírtuk a na-
pokban, hogv a Hódmezővásárhely kutasi 
tanyák közöit a kukoricásban egy meztelenre 
vetkőzütt leányt találtak a csendőrök. Hiába 
kérdezték, faggatták, kilétét nem lehetett meg-
állapítani, mert a leány závárt elméjű és néma. 
Bevezették a rendőrségre, azonban itt sem 
lehetett vele semmire sem menni. Csak sikol-
tozott és nevetett az őrültek megrémítő kaca-
gásával. Végre sikerült megtudni a leány ille-
tőségi helyét és kilétét. Ugyanis a kutasi csen-
dőrőrs egyik csendőre Gyopárhalmon ráakadt 
az őrült leány családjára. Borzalmas szeren-
csétlenség verte meg ezt a családot. Az | 
egészséges apának és anyának öt gyermeke 
van, akik valamennyien hülyék és némák. 
Húri Ilona igv hu'ják a kukoricásban ta-
lált őrült leányt a legtiatalabb testvérei 
között a rendőrség a szerencsétlen teremtést 
hazavitte végtelenül szomorú családja körébe. 

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 árusítja a követ-
kező cikkeit u. m. Selyem, Pouplin Cristalin, 
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 nagv választékban, 
állandó nagy raktár paplanokban. 

Félárú Iskolakönyvek szépen kija-
vítva újonnan kötve Untermüller Ernő könyv-
kereskedésében kaphatók. Ne rendeljen anti-
quáriustól semmit, mivel a fenti cégnél kiadás 
és ár tekintetében is megfelelő könvvet kap-
hat. Rajzfüzet és Írószerrel versenyen felül 
állanak, minőség és ár tekintetében. Unter-
müller könyvkereskedése a régi helyén a 
Petőfi szállodában van. Tessék a cegre ügyelni, 
mivel ugyenezen épületben más papirosbolt 
is van. 

A Szentes Vidéki Takarékpénztár 
ez uton is értesi i tisztelt ügyfeleit és a nagy 
közönséget, hogy szeptember hó 15-re Kos-
suth utcai székházának emeleti helyiségébe 
költözik. 

VASÚTI 
KATASZTRÓFA 
PEST MELLETT 

Végzetes kimenetelő vasúti szeren-
csétlenség történt vasárnap reggel a fő-
város határában. A Lajosmizse felől 
jövő 5488 számú személyvonat össze-
ütközött a 7722-es tolató mozdonnyal 
Az összeütközésnek egy halottja és egy 
sebesültje van. A 6502 szám ti számú 
személyvonat tegnap reggel Kőbánya 
és Kispest-Szentlőrinc állomások között 
elütötte Mucsi György napszámost, aki 
súlyos sérüléseket szenvedett. A sze-
rencsétlen embert, hogy hamarabb ke-
rüljön kórházba, föltették a szemben 
jövő 5488-as személyvonatra. Hét óra 
után néhány perccel érkezett ez a vo-
nat a negyvenes számú váltóhoz, 
amelyből egy zárt vágány nyílik. Kzen 
a vágányon állott a tolató-mozdony és 
néhány teherkocsi. A váltót Szvitnik 
Károly váltóőr elfelejtette helyére iga-
zítani és a személyvonat beleszaladt a 
előtte álló mozdonyba. Az összeütkö-
zés borzasztó erővel történt, ugy, hogy 
a következő pillanatban egyik kocsi a 
másikra torlódott. A szerencsétlen, fél-
holtra gázolt Mucsi, aki a Kalauz-ko-
csiban vergődött, az összeütközés pil-
lanatában kiröpült a pályatestre, az uta-
sok közül pedig Marossy Andrásné és 
Varga Istvánné súlyosabb természetű 
sebeket szenvedtek. 

Kihívták a katasztrófához a men-
tőket, akik a sebesülteket bevitték a 
Szent István-kórházba. Mucsi itt egy 
órai szenvedés után meghalt. A vi-
gyázatlan váltóőr ellen a rendőrség 
megindította az eljárást. 

Köszönetnyilvánítás. 
A Szentesi Iparos Ifjak Önk. Körének 

f. évi augusztus 20-iki népünnepélye és tánc-
mulatsága alkalmával úgy az elárusitással 
foglalkozó kisleányoknak — szives közre-
működésükért — Ügrai Erzsikének az adott 
díszes jelvénvekért, Zsoldos Ferenc úrnak 
a díjmentesen adott fa anyagokért ; városi 
tanácsnak a Széchényi liget és a színház 
terem átengedéseért, valamint az alább kö-
zölt hölgyeknek és uraknak a felülfizetésért 
ezúttal mond hálás köszönetet az elnökség. 
Felültizettek: Ugrai Antalné, Földvári N. 
Itnréné 5—5 kor. Alföldi Ellenzék szerkesz-
tősége 5 kor. Bene István '] kor. Bánfalvi 
Lajos Bene József, Suchán Ernő, Szabó La-
jos, Nniri Antal, Bérén\ i Gergely, 2 2 kor. 
Budai János, Csatári Sándor 1.20 tili. Füsti 
Molnár Sándor, Kotvics Gyula, Jelenti Antal, 
Balogh Antal, Székely Lajosné, Auslander 
Sándor 1 1 kor. Engere Ferenc 60 tili. 
Gilibe Jánosné, Böszörménvi Sándor 40- -40 

ív N. 20 tili. 

BEÜLI FERENC ÜRiÍHÁZA 
a M t ^ í : UJ. ^ ' ? t a j a b a " W . a legújabb divatdolgokkal túlhalmozott raktár vegett 
leszálhtott arert árusítja el. Megtekintem erdekében áll mindenkinek, különösen becses figyelmébe ajánlom férfi-, női- és ¿yermek kész ruha áruházam az „Arany golyóhoz". 
feauem°CSLaU?^/f n r f , D 7 t i b « a D P l : M Ü a z a i ^ ^ a n y u férfi szövetek nagy választékban és alkalmazasba 
íödöt? 7 t í f j " ? e r l , 1 b e v e * e z t e a szabászati tanfolyamot, evek óta a fővárosba mint szabász mű-
ködött e S * ibgkenyesebb ízlésnek megfelel. Kerem a nagyerdemü közönségét, szíveskedjék meggyőződni. 
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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. 

S A ^ y W W V V W W W W W V W V W W S , V W 
Szerkesztőségi és kiadóhivatalt telefon 20 sz. 

Kiadótulajdonos : 
KÁLMÁN NYOMDA ES KIADÓVÁLLALAT. 

Szentes város polgármes.erétől. 

Hirdetmény. 
Felvivatnak Szentes város bel- és 

külterületi szőlőtulajdonosai, hogy az 
1892. évi XV. tcz. 3. §-a értelmében 
a kedvezményes boritaladó igénybevé-
telére való bejelentéseiket f. évi szep-
tember hó 1-től, ha a szüret 15-ike 
előtt lenne, a szüret megkezdéséig, ha 
pedig a szüret szeptember hó 15-én 
túl lesz, bezárólag 15-éig a városi fo-
gyasztási és italadószedő hivatalnál tel-
jesítsék. 

A bejelentés alkalmával a követ-
kezők lesznek bemondandók: 

1. Név, kerület, utca és házszám, 
vagy tanyaszám. 

2. A családtagok száma. 
3. A szőlőbirtok terjedelme hol-

dakban, vagy négyszögölekben. 
4. A házi fogyasztásban felhasz-

nált bor évi átlagos mennyisége. 
5. A f. évi remélhető termés hek-

tóliterekben. 
6. A házi fogyasztásra szánt bor 

mennyisége hektóliterekben. 
7. A nagyban való, azaz 50 liter, 

vagy ezen felüli mennyiségben eladni 
szándékolt bor mennyisége kektólite-
rekben. 

Egyszersmind értesíttetnek az ér-
dekeltek, hogv bejelentéseiket a fent 
irt módon és időben teljesíteni annyi-
val inkább el ne mulasszák, mert en-
nek elmulasztása vagy 15-nél későbben 
való jelentése esetén, a termelt és házi-
fogyasztásukra elhasználandó bormen-
nyiség után hektóliterenként nem a 
kedvezményes adóval, hanem a teljes 
allami boritaladóval lesznek megróva. 

Szentes, 1910. aug. hó 29-én. 

Dr. Mateffy 
76<> polgármester 

Hirdetmény. UJ PÁLINKA fÖZDE 
A folyó 1910 évi ujonc-állitásra 

az 1889, 1888, 1887 évben született ! 

' habkötelesek vannal. ielhiva. 
Az 1889 évben született hadkö- j 

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 
i 6-án idéztetnek sorozás alá, miért is 

felhívom ezer. három korosztályhoz 
i tartozó hadköteleseket, hogy a fenti 
j napokon reggel 8 órakor a vármegye-
I házban levő katonaügy vezetőség hiva-
I talos helyiségében orvosi vizsgálatra 

tisztán és pontosan jelenjenek meg. 
Azon idegen illetőségű állitás had-

kötelesek, a kik itt Szentesen sorozta-
tásukat kérték és erre engedélyt kap-
tak, továbbá az önként betépő ifjak, 

i a népfelkelési szolgálatra képtelenek 
gyanánt jelentkező népfölkelő kötele-
sek, nemkülönben azon állitás kötele-
sek atyja, kik póttartalékba helyezésért 
folyamodtak, folyó évi szeptember hó 
0-án fent jelzett helyen orvosi vizsgá-
tatra pontosan jelenjenek meg. 

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

Szentesen. 1910 augusztus 10-én. 

Bugyi Antal 
főjegyző. 

Szentes város polgármesterétől. 

7277/1910. szám. 

Hirdetmény. 
Értesítem a közönséget, hogy szep-

tember 2-án az alsó csordajáráson a 
„Bánomháti*4 temető melletti partos 
területen a csendőrparancsnokság cél-
lövészetet tart, ennélfogva felhívom, 
hogy a céllövészeti heloet nevezett na-
pon kerülje. 

Szentes, 1910. augusztus hó 25. 

Magyar 
**** tanácsnok, h. polgái mester. 

Eladó (old. 
>Iiir»Ki!iaitoi i 1141 h o l d it h»«» Jol>l> 
i n i n Ö H é K í l n z á n t ó t ' ö l d U ^ d v o z ö 
l i / o t r s c k m«»ll«*tt j n t i i i i v o m i'»r-
I x i i i ( M i u l ó , b ő v o Í > h l V l v d n « * o -
MitiiMt j id if j. F n / j ' k a s A n t u l 
I . k . T ó t l i • l ó z N ( 1 f - i i . 1(1. s z . 

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 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 készített pálinkákat, 
melyek kizárólag fenti házszám alatt levő 

HUNYADI VENDÉGLŐBEN 
kaphatók. 

A mélyen tisztelt közönség szives párt-
fogását kérve vagyok 

Bús Miklós 
pálinkafőző. 

Eladó földek 
Szatmár megyében, Daróc község 
határában 370 hold kitnnö 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 
jutányosán beszerezhető 

Molnár Gézánál 
kispiactéri üzletében. 

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

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

Here gubó cséplést elvállal 
Bölcskei M. Sándor Szentlászlón 23. sz . 
alatti tanyán. Ér+ekézni lehet II. ker. 
Széchenyi-utca 124 sz. alatt vasárnapon-
kint délben és heti piac alkalmával. 7«:i 

Eladó kerékpár 
Egy jó karban levő kerékpár eladó: 

cim a kiadóhivatalban. 

az érdekében áll megtekinteni 
Bődi Sándor kész féri- női és gyermek ruha 
árúházát, (a posta ház mellett) hol a legújabb divat dolgokat 
túlhalmozott raktár mia&t mélyei leszállítóit árban árúsitja. 
A raktáron levő árúk a legkéEyesebb igényeknek is megfelelnek. 



4. oldal. SZENTESI LAP 155. szám. 

SZENTES-VIDÉKI TAKARÉKPÉNZTÁR 
: S Z E P T E M B E R Í5-ÉN K O S S U T H - U T C A 8. S Z Á M A L A T T I : 

] 1 I UJ P A L O T Á J Á B A K Ö L T Ö Z I K 1 1 j 

i! F O L Y Ó S Í T ÉS A Z O N N A L K I F I Z E T 
J; A LEGALACSONYABB KAMATLÁB MELLETT J 

? váltó kölcsönöket 
V kezes mellett és egy aláírásra 

egyszerű kölcsönöket 
betáblázás mellett az ingatlan 4 

része erejéig 

törlesztéses kölcsönöket ! 
J0, Í 5 , 2 3 , 3 2 , 4 2 és 5 0 évre az ingat- ; 

lan értékének 6 0 százalékáig 

? ovadékot (cautíót) 
:; iparosoknak,kereskedőknek,vállal-
> kozóknak készpénzben, betétköny-
$ vekben v a g y értékpapírokban 

előleg (zálog) kölcsönöket 
értékpapírokra,heti betétkönyvekre 
mindennemű árukra és terményekre 

íolyó számla hitelt j 

jj E L V Á L L A L J A 

: kölcsönök konvertálását 
' egyesítése t,i 

alacsonyabb kamatláb mellett, 
i l letékmentesen 

betétek kamatoztatását 
a legmagasabb kamatláb mellett 

tűz, jég, élet, baleset J 

biztosítások 
minden nemét 

s birtokok parcellázását, 
i adás-vételét 

vállalkozók és iparosok 
vállalatainak fínaneírozását 

• Mindennemű felvi lágosítás díjtalan - j 
Előfizetőinknek 

&pró hirdetésekért, cló&rori 
közlésért <K >tiilt. minden 
további közlésért c s a k : « > 

fillért számítunk. APRÓ H1RDETESSSL 
Előfizetőinknek 

apró hirdetésekért, előszfiri 
közlésért «*< >fillt, minden 
tevábbi közlésért csakrtC > 

fillért számítunk. 

« 

Kása Sándor 
h anli« mész. cement, tűzifa es só :.»ui«t különö-
sen éf itkezok és kőm ívesek fittyelmebe MiuJen na^yoljb 

vételt házhoz sxálht. 580 . 

Olcsó pénz! 
Aki űrapa kamatú kv-ksi.net * cs fel szazaiékos kamatú 
kölcsönnel akarja kicserélni, forduljon bizalommal ifj, 
Fazekas Antalhoz 1. ker, Tóth József-utca 4»; szám Tüz 

biztosítások legolcsóbban felvétetnek, 482 

Sinóros Sz. Esztike 
harisnyakötő ellenféle harisnyakötéseket, javításokat, fe-
jelesóket a legjutinyosabh áron, I ker. Tors Kálmán-u 
1 sz, Purjesz János ügyvéd haza mellett. Egy ügyes tu-

nuló lcánv felvétetik, 

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

riss-haz.j Ugyanott egy jó fiu tanulóul felvétetik 

Eladó ház. 
Rákóczy Ferenc utca 45 számú ház örök 
áron eladÉ. Alkut lehet kötni Horváth 
Gyula-utca 20 szám alatt a tulajdonos 

Kis Sándorral. 717 

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, exs 

Dobos Mihály 
kereskedőnél a vásárszélbe egy fiú 

noncul felvétetik. 

— 1 

ta-
758 | 

Özv. £*arki M. Lajosnénak 
70 nold berekháti földje haszor.oérbe 
kiadó. 3 házi földje pedig Berekháton 
eladó. Értekezni lehet Szürszabo Imre 

utca 8. szám alatt. «98 

özv. Boros Sándorné 
mucsiháti 17 hold földje tanya épületek-
kel együtt eladó. Értekezni lehet lehet 
1. ker. 81 sz. alatt Szél Jánossal. Ugyan-

ott egy vetőgép is eladó. 744 

Kiadó üzlethelyiségek. 
IV. Soós 6. sz. a. most ifj. Sipos István 
mészárszéke lakással együtt, vagy 2 
szobás lakás külön is és azonkívül egy 
másik nyilt helyiség Szt. Mihály napra 
azonnal kiadó, értekezni lehet Rejs Jó-
zseffel, ahol egy jó házból való fiú 

tanulóul felvétetik. 

Kriszbai U d i a 
Nagy nyomási első osztályú földje eladó. 
Értekezni lehet I. ker. Borza-utca 18 

sz. alatt. 752 

Kiadó üzlethelyiségek. 
IV. Soós 6. sz. a. most ifj. Sipos István 
mészárszéke lakással együtt, vagy 2 
szobás lakás külön is és azonkívül egy 
másik nyilt helyiség Szt. Mihály napra 
azonnal kiadó, értekezni lehet Rejs Jó-
zseffel, ahol egy jó házból való fiú 

tanulóul felvétetik. 

Kiadó lakás 
Tóth Jozstf-utca. 35 sz. alatt udvari la-
kás 2 szoba konyha, kamra és fásszin 

kiadó. 742 

Kiadó lakás 
1 ker. Tóth lózsef-utca 53 sz. háznál 3 
szobás úri lakás villanyvezetékkel és 
szől ős kerttel azonnal kiadó. Ugy anott 
oszlopnak való akácfa van eladó. Érte-

kezni lehet Varga Béniáminnál 437 

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

évre haszonbérbe kiadó. 633 

özv. Vecseri Antalnénak 
a fertőn 14 hold földje árendába kiadó. 
Értekezni lehet III. ker. Andrássy-utca 

19 sz. alatt. 417 

Lakos Ferencz 
esztergályosnak az alsó réten 3 hold 
földje eladó. Értekezni lehet IV. ker. 

Kisér-utca 17 sz. alatt. 759 

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

tén 3. szám alatt 733 < 

Róna Zsigmond 
kereskedőnél egy kitűnő gramoffon le-

mezekkel e^yött eladó. 761 

Eladó 
jutányos áron egy jókarban lévő Singer 
varrógép. Cim Törzs Kálmán-Ú. 5 s z / 

Pozderka Péter 
Kistőkei 40 hold tanyaföldje örök áron 

eladó. Értekezni a helyszínen, too 




