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Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Kálmán nyomda es kiadóvállalat, ide intézen ! k a lapot érdeklő 

mindenféle küldemények, hirdetéri és előfizetési dijak 
l a p i ^ ' l d á n y Á r u Ví <ill«'»r. 

I I I I 1 1 o n t oszti'ál 
Mind erősebb és eresebb a panasz, 

mely osztrák szomszédaink kapzsisága, 
magyargyülölete, a magyar érdekek el-
leni féktelen agitációja s általában véd-
telen országunk kizsákmányolása elle-
nében felhangzik. 

A gyárvállalatok, az ipar telepek, 
melyeknek versenytársai az osztrák 
gyárak, ipartelepek, a magánosok, kik-
nek Ausztriában dolguk akad, ugy a 
magánosok, mint a hatóságok ellen 
jogos felháborodásuknak adnak kifeje-
zést ama bánásmód ellenében, ahogyan 
őket azok kezelik s minduntalan han-
goztatják a kellő retorzió alkalmazását, 
de természetesen mindezideig haszon-
talanul és hiába. 

Szinte hihetetlen az a merészség, 
melylyel az osztrák kormány egyene-
sen a magyar érdekek ellenében, tarifa-
kedvezményeket mert igérni az oszt-
rák szénmilliomosoknak a magyar szén-
ipar rovására. Aki ilyet csak igérni is 
merészel, az vagy őrült, vagy teljesen 
bizonyos abban, hogy igéretét be is 
tudja váltani. Minő szomorú viszonyo-
kat mutat ez az egyetlen példa is, 
minő rossz kezekben lehettek a ma-
gyar érdekek akkor, mikor egy osztrák-
miniszter ilyet mer igérni s a hogy az 
előzmények mutatták, meg is tudott 
volna csinálni. 

Az osztrákokkal kötött kereske-
delmi szerződésünkben minden vonat-
kozásukban körül vannak irva s meg 
vannak állapítva azok a pontozatok és 
módozatok, melyek mellett a kereske-
delmi viszonylatok szabályozást nyer-
nek. De míg egyrészt a magyar rész-
ről ezek a pontozatok szigorúan r.em 
csak betartatnak, hanem ami termé-
szetes is, maga a szerződés szelleme 
is érvényesül, addig osztrák részről 
minden alkalmat megragadnak, hogy a 
szerződés pontjait érdekük szerint ki-
játszák, hogy rést üssenek annak meg-
állapított szabályain s kijátszák ott, 
ahol csak lehetséges a magyar érde-
keket. 

A magyarok ügyetlenebbek is lé-
vén, nem rendelkeznek azokkal a fur-
fangokkal, melyekkel az osztrákok, 
már csak azért sem, me»1 sokkal ré-
gebbi kereskedő nemzet, mint a ma-
gyar s igy a szerz- ué ok csalalinta 
kijátszásánál több gyük»»;' tal bírnak, 
mint kizsarolt és ki' • <>tt szom-
szédjuk és =izövetse^< :k: a ma-
gyarok s n;v mindig nduntalan 
ők vannak fölényben ? i« az ap-
róbb ravaszságokban, c eheknek tulaj-

donképen két becsületesen szerződő 
tél között sohasem szabadna s másutt 
nem is fordul elő. 

Az egyes magyar kereskedőket, 
kik marhakereskedést folytatnak Bécs-
ben s legújabban a bécsi tőzsdét lá-
togató magyar gabonakereskedőket, 
osztrák földön is megadóztatják, noha 
a kereskedelmi szerződésben nyiltan ki 
van tüntetve, hogy kereskedőket csakis 
egy helyen és pedig ott, ahol kereske-
delmi telepük van, lehet megadóztatni. 
Ha pedig a magyar kereskedő orvos-
lásért az osztrák bírósághoz folyamo-
dik, mint ahogy azt meg is próbál-
ták, akkor verik el rajta csak igazában 
a port, mert az osztrák érdekeket szem 
előtt tartó bírák természetesen nem az 
ő pártjukon állanak kérelmeik elbí-
rálásánál. 

így aztán hovatovább oda fej-
lődik ez a viszony, hogy az, magyar 

részről teljesen tűrhetetlen lesz s bi-
zonyára el kell következni annak az 
időnek, amikor végre a magyar kor-
mány sarkára állva, egyszeribe véget 
vet annak a lehetetlen állapotnak, mely 
a két szövetséges ország között a je-
lenben fennáll. 

A bankszabadalom 
megújítása. 

Az osztrák és a magyar kor-
mányok között még szeptember 
folyamán megindulnak a tárgya-
lások a jegybank szabadalmá-
nak megujitása körül. A bank 
vezetősége máris hozzálátott az 
előmunkálatok kidolgozásához. 

Olcsó búza 
drága liszt. 

M i « l e « e n n e k ? 
A földmlvelésügyl miniszter teg-

nap közzétette a világtermésről szóló 
becses statisztikai kimutatást. A jelen-
tés nem mond uj dolgokat, de batran 
megállapítja, hogy az aratás előtti becs-
lés kissé túlzott volt és a buza ma-
gyarországi hozadéka nem tehető 50 
milliónál többre. A mi épen 4l/si millió 
mml hiány jelent az aratás előtti becs-
léssel szemben. 

A rekord-termés tehát tisztességes 
középterméssé zsugorodott össze, azon-
ban még igy is Magyarország arány- j 
lag termései közé tartozik. Az egesz 
világpiacon ilyen a helyzet, és ha egy j 
két kenyérmag hozadéka nem is éri el 
a tavalyi nívót, a kukorica hozadéká-
nak lénzeges emelkedése viszont ellen-
súlyozza azt a hiányt. 

A buza árának a tavalyihoz viszo-
nyított alacsonyabb nivója is kifejezi 
ezt. Csak az a sajnálatos, hogy a 

buza olcsóbbodása dacára se veszi 
észre a fogyasztó, hogy elég jó termés 
volt, és két forinttal olcsóbb búzánk 
van. Mert a kenyér ára ennek dahára 
se lelt olcsóbb és a pékek ma is ugy 
fizettetik meg a kenyeret, mint tavaly, 
mikor két és három forinttal drágább 
áron vásárolták a búzát. 

Az ország szempontjából bizonyára 
jó a nagy termés és igen sok érde-
keltaég jut majd az idén nagyobb be-
vételekhez. De az oi szagos érdek mégis 
a tömegfogyasztáshoz fűződik es en-
nek a szempontjából meg kell állapí-
tani, hogy a tömegfogyasztó semmi 
előnyét se érzi a buza olcsóbbodásának. 

Knnek a közélelmezés technikája 
szempontjából igen nagy jelentősége 
van és azok, a kik az ország gazda-
sági ügyeivel foglalkoznak, a jó ter-
mésnek eme jellemzőbb tünete fogja 
leginkább érdekelni. 



I)j pénz kell a 
hadseregnek. 

Bejelenti a 
Fremdeiibiatt. 

Politikai és katonai körökben nagy fel-
tűnést kelt a Fremdenblatt vezércikke. 
A bécsi lap minden bizonnyal a 
hadvezetőség intenció értelmében 
ujabb katonai kiadásokat jelent be. 
Foglalkozik a lap először a katonai 
tehnika ujabb haladásával, különösen 
H francia hadsereg újításaival: a légi-
nótával, valamint a francia hadügymi-
niszternek* azzal a szándékával, hogy 
t francia hadsereget automatikus lő-
fegyvereikkel lógják ellátni. Ezek kons-
atálása után a Fremdenblatt így ír: 

Ha más államok a modern 
teknika haladását így kihasználják 
katonai erejük számára, akkor mi 
sem maradhatunk ez államok mögött. 
Mr nem fogunk vakmerő és kalandor 
ki serietekbe belemenni. A közvéle-
mény teljes bizalommal lehet a had-
vezetőség iránt és tudhatja, hogy a 
hadvezetőség is dolgozik azoknak a 
kérdéseknek megoldásán, melyek a 
tehnika haladásával merültek fel. De 
tudhatja azt is, hogy e fáradozasaban 
a hadvezetőség mindig józan meg-
fontolással fog eljárni. 

A Fremdenblatt e cikkével egy-
idejűleg értesülünk, hogy azok a kí-
sérletezések, a melyeket a bécsi arze-
nálban és a brucki katonai lövőisko-
lában az uj fegyverekkel végeznek, be-
fejezéshez közelednek. 

Tolvaj útitárs. 
Meglopott kovácslegény. 

Kgv tapasztalatlan, falusi 
ember vágott neki a napokban a világ-
nak, illetve csak Magyarországnak, hogy 
annak ismeretlen részeit bejárja és két 
kezemunkájával keresse meg kenyerét. 
Keményei, tervei azonban már Vasár-
helyen véget ériek, mert a szerencsét-
len fiatal embernek útközben mindenét 
ellopták. 

Szőke Istvánnak hívják a kifosz-

tott fiatal embert, aki Kolozs megyéből 
jött az Alföldre, hogy olt tanult ko-
vácsmesterségól is folytassa. 

Egyenesen Szegedre utazott, ott 
azonban nem kapott munkát s azért 
tegnap kiment a szegedi állomásra, 
vogy átutazzék Vásárhelyre. Az állo-
máson valahogy összekerült egy fiatal 
emberrel, aki szintén kovácslegénynek 
adta ki magat és elmesélte, hogy Sze-
geden nem levén munka, ő is Vásár-
helyre jön. 
Az éjet még Szegeden töltötték s reg-
gel átjöttek Vásárhelyre; koffereiket be-
tették Solti Vilmos vendéglőjébe s azu-
tán elindultak, hogy munkát keressenek. 

Szőne nem találva alkalmazást, 
délben vissza tért Soltihoz, ahol meg-
rémülve látta, hogy kofferja, amelyben 
2 öltözet ruha, nagy mennyiségű fehér-
nemű és 25 korona pénz volt, eltűnt, 
helyette azonban ott volt társnak a 
kofferja, aki tiz órakor visszatért Sol-
tihoz, magához vette a Szőke kofferjét 
és szépen kereket oldott. 

Szőke ekkor felment a rendőrségre 
feljelentette társát és most reszketve 
várja, vájjon sikerült-e megfogni a tol-
vajt. aki őt mindenétől megfosztotta. 

Vilmos császár, 
X. Pius pápa és 
Jézus Krisztus. 

A francia orotestánsok egyházi 
\ hivetalos lapja a „Vie nouvelkr teg-
| napi számávat telekürtölte a világot. 

Azt híresztelte, hogy Vilmos császár 
legutóbb a szabadgondolkozók berlini 
kongresszusának alkalmából levelet irt 
a pápához, Az egyházi újság neszét 
vette, hogy a német császár levelének 
mi volt a tartalma. Azt irta Vilmos 
császár a pápának, hogy ő is a német 
birodalom népe megbotránkozott a kong-
resszusnak istentelenségét!, a melylyel 
Jézus Krisztus isteni eredetét tagadta. 

Bombának szánta a francia pro-
testánsok lapja ezt a leleplezést, de a 
bomba nem robbant tol. Nagyon egy-
szerűen azért, mert a bombának nem 
volt magja: Vilmos császár nem irt 
levelet a pápának. 

r\ 

haditengerészet 
nagy gyakorlata 
Rosszak a hajók. 

Léprecsalják 
a delegációkat 

Az osztrák-magyar hadi-tengeré-
szet idei hadgyakorlatai számítása 
ból is szánalmas keretben fognak 
lefolyni. Ez a célja az admiralitásnak 
is mert a delegációk előtt szemmel 
láthatóan akarja demonstrálni, meny-
nyi hiánya van még tengeri haderőnk-
nek . . . 

Ez a demonstráció különben nem 
is kerül nagy fáradságába a tengeré-
szet vezetőségénék. Az idei hadgya-
korlatokon ugyanis egyetlen modern 
ágyúkkal felszerelt cirkáló sem vehet 
részt. 

A Szent (György-cirkáló leszerelve 
piheni ki amerikai utja fáradalmait. 
A nagy úton annyira megrongálódott, 
a hajó, hogy egyhamar ki sem moz-
dulhal a pólai javítóból. 

Az ugyancsak modern ágyúkkal 
felszerelt VI. Károly-cirkáló pedig azért 
nem vehet részt a gyakorlatokon, mert 
kazánjai gyengéknek bizonyultak. Igaz, 
hogy ujabban kapott egy pótkazánt és 
egy pótkéményt, de a vezetőség még 
sem meri a nagygyakorlatokra kien-
gedni. 

lTgyancsak hiányozni fog a nagy-
gyakorlatokról a Panter nevű cirkáló 
is. Ez világkörüli útjában Kínában 
r kedt. és oly sok javítani való volt 
rajta, hogy egyhamar meg sem kí-
sérelheti a hazatérést. A Tegethoff, a 
melynek tervezője kétségbeesésében 
öngyilkos lett, egyáltalán oha sem ve-
het részt többé hadgyakorlaton. Ez a 
roppant pénzbe került hajó teljesen 
használhatatlan. Mint állomáshajó sze-
repel Pólábani. De a kikötőt nem hagy-
h tja el. 

Ezt a szánalmas helyzetet akarja 
a hadvezetőség e delegátusok előtt fel-
tárni, hogy a flottaszaporitasra szüksé-
ges milliók megszavazása annál könv-
nyebben menjen. 

BRULL FERENC ARUHAZA 
a „SZENTES VIDÉKI TAKARÉK" uj palotájába megnyílt, a legújabb divatdolgokkal tűlhalmozott raktár vegett 
leszállított árért árusítja el. Megtekinteni erdekeben áll mindenkinek, különösen becses figyelmébe ajánlom 

férfi-, női- és ¿yermek kész ruha áruházam az „Arany golyóhoz". 
Raktaron vannak a legfinomabb angol- es hazai gyártmányú férfi szövetek nagy választékban és alkalmazasba 
vettem Csák József urat, a ki Berlinbe végezte a szabászati tanfolyamot, évek óta a fővárosba mint szabasz mű-
ködött es így a legkényesebb ízlésnek megfelel. Kérem a nagyérdemű közönséget, szíveskedjék meggyőződni. 
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Soroznak. 
Tegnap reggel 8 órakor megkez-

dődött az idei fősorozás és az első 
napon befejezték az első korosztály-
beliek porozását. Összesen 311 legény 
állott a mérték alá, akik közül 79-re 
mondták ki a tangltch-ot. A sorozó-
bizottság tagjai voltak a polgári rész-
ről Onody Géza vármegye«' árvaszéki 
elnök elnöklésével dr. Kiss Gábor vár-
megyei főorvos, Bugyi Antal főjegyző, : 
Gyulavári Géza, jegyzőkönyvvezető, j 
Soós Bálint és Varga József bizalmi 
férfiak. A közös hadsereg részéről : 
Král István alezredes elnök, Berényi 
Jenő főhadnagy, dr. Schwartz Dávid 
törzsorvos. A honvédség részéről: 
Siddea Anchidim őrnagy, Endrődy j 

Géza hadnagy, Bodó Pál ezredorvos. 

A besorozottak névsora a követ-
kező : 

Döme Imre, 
Juhász Lajos, 
loth István, 
Kádár Lajos, 
Jung László, 
Janó Sándor, 
Héja János, 
Keresztúri Mihály, 
Szél I. Sándor, 
Dancsó Vendel, 
Lévai János, 
Mucsi György, 
Sarkadi Nagy Sándor, 
Polgár Sándor, 
Lengyel Péter, 
Pláger Imre, 
Debreczeni Antal, 
Bődi Ferenc, 
Józsa János Kálmán, 
Bugyi Ciábor, 
Balog Lajos, 
Turi Sándor, 
Pass Gyula Ferenc 1 éves önk., 
Nemedi Mihály, 
Négyesi Mihály, 
Kún István, 
Bakonyi László, 
Movács Mihály pótttartalékos, 
Négyesi Ferenc, 
Rácz István póttartalékos, 
Varga Mihály, 
Bodnár Imre, 
Vaspál Bálint, 
Győri Lajos, 
Fekete Imre, 
Borbás Antal 1 éves önk., 
Bugyi János, 
Balázs István, 
István József, 
Kanti Hotváth Sándor, 
Győri Sándor, 
Marsovszki László, 
Kalmár János, 
Kovács Bálint, 
Banga János, 
Szolárd Sándor, 

Fazekas Lajos, 
Sipos János, 
Mácsai László, 
( zíger János, 
Sándor János, 
Vass Lajos, 
Tokai Lajos, 

Seres Lajos póttartalékos, 
Sarkadi Nagy Bálint, 
Kósa János, 
Böszörményi Imre, 
Ugrai János, 
Rácz Lajos, 
Kanász Nagy Lajos, 
Schenk Márton 1 éves önk., 
Szabó Mihály, 
Hajdú Imre, 
Szinberger Miklós, 
Wellisch István 1 éves önk. 
Vajda István, 
Teési Vass Imre, 
Szabó II. Sándor, 
Tocsai Molnár Imre, 
Janó József, 
Gőtzl Alfréd, 
Sebők János, 
Kanász Nagy Imre, 
Bazsó Lajos, 
Szoboszlai Szabó Bálint, 
Szijártó Szabó Antal, 
Ludányi Ferenc, 
Dósai Molnár Aladár, 
Tóth Lajos. 

Városi közgyűlés lesz hétfőn 
délelőtt 9 órakor a vármegyeház köz-
gyűlési termében. A már ismertetett 
tárgysorozathoz egy póttárgy érkezett: 
több utca aszfalttal leendő burkolására 
vonatkozó kérvény. 

Városok gyűlése. A rendezett ta-
nácsú városok polgármestereinek országos 
egyesülete legközelebbi közgyűlését október 
9-én Szombathelyen iartja. 

Adóvégrehajtás a tanyák kö-
zött. Az exlex megszűntével az adó-
végrehajtást a tanyák között kezdi meg 
a városi adóhivatal és pedig teljes szi-
gorral, a lefoglalt zálogtárgyat nem fi-
zetés esetén, feltétlenül behordatja és 
elárverezi. A záloghordásnál szokásos 
ellenszegülés és kellemetlenségek meg-
akadálvozására két rendőr kirendelését 
kérte az adóhivatal. Ajánljuk tehát ol-
vasóinknak, hogy ne várják be a vég-
rehajtással járó knllemetlenségeket, ha-
nem igyekezzenek fizetni. 

48-as Köri értekezlet. Az I. 
48-as körben a hétfőn tartandó városi 
közgyűlést megelőzőleg ma vasárnap 
délután 2 órakor értekezlet lesz, amelyre 
a párttag városi képviselőket meghívja j 

az elnökség. 
Színház. Farkas Ferene dr. szín-

társulata f. hó 1-én kezdte meg előadását a j 
városi Tóth József színházban. Első napon 
egv kitűnő, mindenütt sok sikert aratott 
bohózatot, a „kis cukrost" hozták színre, i 
meglehetős jó előadásban. Wirtz Sári, a kis 

cukros az első estén meghódította a publiku-
mot. Kellemes hangja van és szépen mozog. 
— Pénteken a „Kaméliás hölgy" v„!t soron 
a címszerepben Csáder Irénnel, u ki a tár-
sulat kitűnő drámai ereje. Előadását sokszor 
megtapsolták. Szombaton Lehár kitűnő da-
rabja: Luxemburg grófja ment, berletben, 
vasárnap este ugyanez bérletszünetben ! 

— Egy modern palotáról. Ha idegen 
jön hozzánk, vagy ha valamely szenfesi vé-
rünk, aki hónapokkal ezelőtt távozott hazul-
ról, hazalátogal, okvetlenül elcsodálkozik, ami-
kor a Kossuth-utcai remek palotát, a kistaka-
rék uj házát meglátja. Persze hogy nagyban 

| hozzájárul ennek a palotának az előkelőse-
géhez a benne levő óriási nagy rőfös áruház, 

i amely meg válósággal ékessége ennek az ut-
! cának. Ha az ember ott áll előtte, szinte 
; Pesten képzeli magát. És mindezek dacára ez 
| áruház cikkei, portékái olyan olcsóak, hogy 
| mindenkinek ajánlatos egy próba vásárlást csi-
I nálni. A cégnek külömben hirdetése is van 

lapunk mai számában. 

— A szerda esti vihar. A szerda esti 
i vihar, amely városunk beltersletén és hatá-

rában is sok ezer koronára menő kárt oko-
i zott legérzékenyebben Tömörkény községét 

séjrotta a megyében. Mint értesülünk, a vi-
har ugysyólván tönkre verte az egész falut, 

' n e n i hagyván egyetlen házat épségben, azon-
I kívül tömérdek állatot elpusztított. Mint érte-

sülünk a tömörkényiek küldöttségileg jelen-
tek meg az alispánnál és fölkérték, hogy or-

I szágos gyűjtés iránt tegyen lepéseket. 

A zálogba hagyott gyermek. A ber-
I líni rendőrség egy négy éves fiúcska kilétét 

nyomozza, akit an>ja zálogul hagyott egy 
| előkelő vendégfogadóban. Szerdán megjelent 
I ott egy elegáns ári asszony egy kis fiúval 
j és azt mondta, hogy Hamburgban laknak s 

a férjével látogatóba jött Berlinbe, ura azon-
! ban csak másnap érkezik meg. A hölgy nem 
! tűzetett sem a szobáért, sem az étkezésért 
í és csütörtökön elment azzal az ürügygyei, 
! hogy az urát várja a pályaudvaron. Várták 
I késő estig, nem jött vissza, a kis tiu sirt, 

de anyja csak nem érkezett meg. A gyermek 
. nem tudott egyebet mondani, minthogy Emil-
| nek hívják. A szállodából másnap elvitték a 
I rendőrségre, majd az árvaházba. 

A múlt havi vám és helypénz. Az 
I elmúlt augusztus hónapban befolyt a hat 

vám sorompónál: lüf>4 kor. 08 fill. kövezet 
vám a Tiszai föladott áruk után 308 kor. 
76 fii!, a tiszai ártéri hidon szedett vámból 
307 krT. 41 fill. Az összes vámjövedelem 
tehát: 2330 kor. 28 fill. Az elmúlt év au-
gusztusában befolyt: 2074 kor 70 1111. Az 
idei bevétel tehát 25ő kor .">8 tillrel több, 
mint a mult évi. Az elmnlt augusztus 
hóban befolyt helypénz jövedelem cimen: 
2333 kor. 22 fill. az elmúlt év augusztus 
havában pedig befolyt: 2426 kor. «'4 till. 
vagyis az idén e címen 93 kort 42 tillrel 
kevesebb voit a jövedelem, aminek az oka 
az, hogy kevés a zöldség féle és a gyümölcs 
a piacon. 

Mindenkinek az érdekében áll megtekinteni 
Bődi Sándor kész férfi- nöi és gyermek ruha 
árúházát, (a posta báz mellett) hol a legújabb divat dolgokat 
túiru'imozott raktár miatt mélyen leszállított árban árúsitja. 
A i i táron levő árúk a legkényesebb igényeknek is megfelelnek. 



4 oldal. 
SZENTESI LAP 150 szám. 

— Kutyaharapás. Szabó Annát Dosz-
lop Nagy János kirájysági lakos kutyája meg-
harapta. A leány a kórházban van. 

— Hoffman Jakab és fla Szentes. 
Harisház Református teplommal szembe, uri 
női divat árű csipő, kalap férfi és női kész 
ruha Áruházába megérkeztek az őszi újdon-
ságok óriási választék Kobrák és a váci fegy-
házban készült cipők, kalapok, fiu és férfi 
ölt -nyökben legdivatossabb, belföldi és Angol 
szövetek, szabó üzletem mérték után készül-
nek, a legdivatossabb férfi ruhák, bámulatos 
olcsó árak mellett. 772 

— Beomlott kórházépület. Gyuláról 
jelentik: A békésmegyei közkórház épülő uj 
kétemeletes sebészeti pavillonjának vasbeton 
teteje ma délután félnégy órakor óriási robaj-
jal beszakadt és beszakította az első emelet, 
a földszint, valamint a pince menyezetét is. 
A lehulló törmelék az épületben dolgozó mun-
kások közül hetet maga alá temetett, akik 
közül Habara Tódor napszámost holtan hüz-
ták ki a romok alól, mig Pálinkás István 
súlyos agyrázkódást és koponyatörést, Szász 
Ferenc, Spitzer Ferenc, Szatmári Ferenc, 
Balla András és Emhő József munkások 
súlyos sérüléseket szenvedtek. Szabó Ferenc 
munkás még a romok alatt van, a törmelék 
eltávolításán nagy csapat munkás dolgozik. 
A kórház orvosai Kaczvinsky János dr. műfő-
főorvos vezetésével nyomban ápolás alá vet-
ték a sebesülteket. A szerencsétlenség szín-
helyén megjelent a rendőrfőkapitány nagy-
számú rendőrrel, továbbá Madarász Kálmán 
dr. vizsgálóbíró és Konrád Ernő alügyész s 
nyomban megejtették a vizsgálatot. A vasbe-
ton munkákat Pick Móric és Tóbiás László 
szegedi épitészvállalkozók készítik s a már 
befejezett vasbeton munkákat augusztus 10-án 
Vasvári Pál kereskedelmi miniszteri tanácsos 
vezetésével egy bizottság a próbaterhelés után 
á} is vette. Az épületen most a belső vako-
lási és szerelési munkákat végezték s a kór-
házat december elsején kellett volna átadni 
a használatnak. 

— Rémület Szegeden. Az egyik szegedi 
orvos szombaton reggel jelentette a főorvos-
nak hogy Tóth Ferencné Zsákány-utca 12 
sz. alatt lakó asszonyon heves gyomor és 
bélhurut tüneteket konstatált. Az asszony a 
reggeli órákban meghalt. Holttestét a belvá-
rosi temető hullaházába szállították és a 
halál-ok megállapítása céljából elrendelték 
a boncolást. A boncolást a közkórház fő-
orvosa végezte és megállapította, hogy Tóthné 
arzénmérgezésben halt meg és az arzén-
mérgezés tünetei majdnem olyanok mint a 
koleráé. Miután azt hitték, hogy holera-eset-
ről van szó, távirati jelentést tettek a bel-
ügyminisztériumnak és annak utasítására egy 
külön bélrészt felküldtek a vizsgalat megej-
tése céljából. Szegeden négy rémületet oko-
zott a haláleset. 

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

— 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,hímzés, 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. 

— 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 könyvet kap-
hat. Rajzfüzet és írószerrel versenyen felül 
állanak, minőség és ár tekintetében. Unter-
müHer könyvkereskedése a régi helyén a 
Petőfi szállodában van. Tessék a cégre ügyelni, 
mivel ugyanezen épületben más papirosbolt 
is van. 

Tankönyvnzsora. A furfangos buda-
pesti ócska tankönyv-kereskedők egy idő óta j 
előszeretettel igyekeznek a vidéki közönséget 
behálózni és megkárosítani. Minden tanuló 
részére tankönyvjegyzéket küldenek, melyek-
ben az előirt tankönyvek helyett tetszéssze- j 
rinti könyveket vesznek fel és árát a rendes 
boltiárnál alacsonyabbra tüntetik fel. Persze 
sokan lépre mennek és kapnak azután elé-
vült, használhatatlan ócska tankönyveket, j 
melyeket azonnal eldobhatnak és ismét meg-
vehetik az előirt helyes tankönyveket. — I 
Óva intjük a szüléket, hogy ne üljenek fel 
a pesti antiquárisok ravasz fogásának. 700 ; 

Sebesy Ferencné könyv és papir 
kereskedő mai lapban közzétett hirdetétésére j 
felhívjuk a n. é. közönség szives figyelmét. ! 
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Anyakönyvi kivonat. 
1910 aug. 28-tól szept. -4ig. 

Születések: 

Molnár László, Vas Lijos, Koldus N. 
Lidia, Miskolci Lajos, Gágyor Terézia, Nagy 
Dániel, Sebesi Erzsébet, Almási Sándor, Liba 
Horváth Imre, Herczeg Gábor, Németh Mó-
zes, Kotymán Imre, Kolner Lajos. Kanfi H. 
Eszter, Beke Imre, Madarasy László, Gallasz 
Lajos. 

Eljegyzések: 

Csizmadia Sándor, Fekecs Rozália — Ka-
dáncz Imre, Gyarmati Juliánná Keresztes 
Mihály, Molnár Eszter. 

Házasság. 
Kőteleki Nagy Mthály, Juhász Erzsé-

bet — Vatai tstván, Tormácsi Mária. 

Elhalálozások: 
Lakatos Etelka 7 éves, Kerekes István 

18 hónapos, Bíró Ferene 66 éves. Halász 
Szabó Terezia 2 éves. Szabó János 77 éves, 
Bányai András 12 hónap, (iajda Anna 14 
hónapos. 

NYILTTÉR 
E rovatban kOalöttekért nem vállal felelősségi a szerkesztő. 

Fital nőtlen uri ember egy szo-
bából álló bútorozott szobájának taka-
rításáért adna fiatal özvegy vagy gyer-
mektelen fiátal házaspárnak uri kénye-
lemmel berendezettt lakást minden me-
léképülettel. — Cim a kiadóhivatalban. 

773 

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

Szerkesztőségi és kiadóhivatali telefon 20 sz. 
Kiadótulajdonos : 

KÁLMÁN NTOHIDA ES KIADÓVÁLLALAT. 

Poroszkőszén 
jutányosán beszerezhető 

Molnár Gézánál 
kispiactéri üzletében. 

Ugyanott jó erős uj gabonás taur-
pelin és lenzsákok kaphatók, em 

Bleier Sámuel 
Van szerencsém a t. közönséget tudatni 
hogz én az üzletemet a posta mellől 
a Kossuth utca Garisházba helyeztem 
át, tetemesen megnagyobbítottam, a 
mai kornak megfelelően berendeztem. 
Raktáramat első rendű és a leg diva-
tosabb árukból állítottam össze, az 
összes őszi és téli újdonságok is már 
raktáron vannak, természetes a legpon-
tossabb kiszolgálás és igen olcsó árak 
mellett. Különös figyelmükbe ajánlom 
t. közönségnek a dús raktáramat férfl 
ruha posztókban és szövetekben, va-
lamint angol szövetekben rövid téli 
kabátoknak és felöltöknek mindenkinek 
saját érdeke üzletem szükségeseten fel 
heresni. Tisztelettel Bleier Sámuel 

Kossut utca Haris Ház. 

A Dr. G. SCHM1DT főtörzs és tisztiorvos-féle 

!!FÜLOLAJ!! 
gyorsan és alaposan gyógyit időszakos sü-
ketséget, fülfájást, fülzúgást és nagyothallást 
még Idült esetekben is. Eggyedül kapható 
GRÓSZ NAGY FERENC GTÓGTSZERÉSZ 

Debrecen, Kossuth-utca 8 szám. 

Szeder Ferencnek 
derekegyházi 60 hold földje és berek-
háti 10 holdnyi földje kedvező feltételek 
melleft eladó; Elóbbi ház helyeknek is 
engedélyezve van. 

Divatárúház a Kék csillaghoz 
átköltözött a Szentesi nagy Takarék házába 
mely az épülő városháza mellett van, hol mindenféle rőfös, vásznak, kanavász, kendők, e* ő és napernyők divatárúk, 
csipke, gombok, szallag zsinór-diszek nagy választékban kapható. A varrodák lego „soib bevásárlási forrása. 
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Pályázati hirdetmény Árverési hirdetmény. 
Szentes város rendőrkapitányságá-

nál nyugdíjazás folytán üresedésbe jött 
egy gyalog rendőri állás betöltésére pá-
lyazatot hirdetek, s felhívom mindazo-
kat, akik ezen állást elnyerni óhajtják, 
hogy sajátkezűleg irt és aláirt egy ko-
ronás bélyeggel ellátott kérvényeiket 
képesítettségüket igazoló okiratokkal 
felszerelve a központi iktató hivatalnál 
f. évi szeptember hó 15 napjának dél-
után f) órájáig nyújtsák be. 

A gyalog rendőri állás javadalma 
700 korona fizetés és 120 korona 
lakbér. 

A kinevezett rendőr ii hónapig 
próba szolgálatra vétetik fél s csak ha 
ezen idő alatt képességének tanújelét 
adta, vég'egesittetik állásában. 

Szentes, 1910 évi, augusztus hó 
26-án. 

Dr. Máteffy 
7") 7 polgármester. 

Szentes város pplgármesterétől. 

7221 1910* szám. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a külterü-

leti elemi iskolákban az 1910 11-ik 
tanévre a beiratkozások 1910. szep-
tember ho 10, 12, 13, 14, 15-ik nap-
ján délelőtt 8 12-g, délután 2 4 
ó rá ig esz köz< i 1 tetnek. 

A rendes tanítás 1910. szeptem-
ber 16-án kezdődik. 

A beiratkozás alkalmával minden 
tanköteles szülője, gyámja, gazdája 
vagy egyéb gondviselője kíséretében 
tartozik megjelenni, magával hozván 
születési és ujraoltási bizonzitvánvát, 
ezenkívül a felsőbb osztályba lépők a 
mult iskolai évről kiállított hiteles is-
kolai bizonyítványukat vagy értesítő 
könyvecskéjüket. 

A nagyméltóságú vallás és köz-
oktatásügyi magyar királyi miniszter 
úr rendeleténél fogva minden tanköte-
les gyermek a régi értesítő könyvecs-
kéje helyett ujat tartozik beszerezni, 
melynek ára 18 fillér. 

' Az 1908. évi LXVI. tc. 1. §-a 
értelmében a tanítás teljesen díjmentes 
csupán az ifjúsági és tanító könyvtár 
javára tartoznak személyenként 50 fil-
lér behatási dijat fizetni. 

Az 1868. évi XXXVIII. tc. I 6 
£-ai értelmében minden szülő, gyám, 
vagy gazda köteles a gondozás alatt 
levő gyermekeket a 6-ik életévük be-
töltésétől a 12-ik életévük betöltéséig 
a mindennapi és a 13-ik életévüktől a 
15-ik életévök betöltéséig az ismétlő 
iskolába járatni. 

A tankötelezettség tart azon tanév 
végéig, melyben az illető 12-ik, illetve 
15-ik életévét betölti. 

Az 1907. évi XLCI. tc. rendelke-
zése szerint 12-ik életévüket be nem 
töltött tankötelesek cselédekiil fel nem 
fogadhatók s a szorgalmi idő alat pász-
toroknak nem alkalmazhatók. 

Szentesen, 1910. augusztus 29-én. 
Dr. Matéffy 

TtiS poicarmestcr. 

Szentes rendezett tanácsú város 
jelenlegi re ...őrkapitánysag főépületét 
egészben vagyis az abban levő tégla, 
cserép és fa anyagok, valamint az ajtó 
és ablakok, nyilvános szóbeli árverésen 
óhajtja eladni. 

Az erre vonatkozó árverés a pol-
gármesteri hivatalban a f. hó 6-án dél-
után 3 órakor tartatik meg. 

Az árverési feltételek Dobovszki 
József István építésznél tekinthetők meg. 

Szentesen, 1910 évi szept. 1-én. 

Dr. Máteffy 
polgármester. 

2080 aü. 1910. 

Hirdetmény. 
Krtesitem az összes földtulajdono-

sokat, hogy a iöldek újra osztályozása 
szeptember 12-én veszi kezdetet. Az 
osztályozást két bizottság végzi. Szept. 
12 16-ig az első bizottság, melynek 
tagjai Báró Winnerperg Gedeon kii", 
becslő biztos, Farkas Mihály adóiigvi 
tanácsnok Pataki Imre városi kép 
viselő, Nagynyomás, Szentlászló és 
Dónát határrészeket; a második bizott-
ság pedig, melynek tagjai Schultheis 
Károly kir. becslő biztos, Szántho Já-
nos birtoknyilvántartó és Soós Bálint 
városi képviselő, a Berekhát, Berek-
lapos és Berek határrészeket fogja osz-
tályozni. 

A többi határrészek osztályozásá-
nak ideje külön hirdntményben fog 
közöltetni. 

Szentes, 1910. szeptember 2-án. 

Dr. Mátéffy 
7<»7 ' •' .polgármester. 

Dobos Mihály 
kereskedőnél a vásárszélbe egy fiú ta-

noncul felvétetik. ;.,s 

Hirdetmény. 
A folyó 1910 évi ujonc-állitásra 

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

Az 1889 évben született hadkö-
telese!; (1-so korosztály) szeptember 
hó 3-án, 

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

Az 1887 évben született hadköte-
lesek (3-ik korosztály) szeptember hó 
6-án idéztetnek sorozás alá, miért is 
felhívom ezet három korosztályhoz 
tartozó hadköteleseket, hogy a fenti 
napokon reggel 8 órakor a vármegye-
házban levő katonaügy vezetőség hiva-
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, 
a népfelkelési szolgalatra képtelenek 
gyanánt jelentkező riópfölkelő kötele-
sek, nemkülönben azon állitás kötele-
sek atyja, kik póttartalékba helyezésért 
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 jelennének, a leg-
szigorúban fognak büntettetni. 

Szentesen. 1910 augusztus 10-én. 

Bugyi Antal 
főjegyző. 

Megérkeztek 
Vecseri Sándor szabó mester szabó ipar! 
szak tanítónak az őszi és téli szövet mintái, 
a hol a leggondosabb szakszerű alakítás-
ban bármilyen ruha szükséglet, a bizalom 
nak megfelelő kielégítést nyer. SZEMES 
I-sö kerület Bocskai-útca 13. szám alatt. 

Legalkalmasabb ajándékok 
bérmálásra csak 
K0L0DINSZKY JÓZSEF 
ékszerész és müérás üzletében SZENTESEN 
(Petőfi bérház) a legolcsóbban vásárolhatók. ft/fto 

O 
Tört arany, ezüst beváltás legmagasabb aron. 7(ir> 

A lepontosabban járó valódi svájci órák, gyürük, fülbevalók, férfi és női 
láncok, nyakékek és karkötők, valódi ezüst és alpakka, ezüst dísztárgyak 
és valódi tajték árúk ez időtől mélyen leszállított áron vásárolhatók, 
i j Valamint a legdivatosabb menyaszonyi és nászajándékok, i i 
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2. oldal. SZEN TESI LAP 13V>. szám. 

• 
% 
• 

Előfizetőinknek 
apró hirdetésekért, előszöri 
közléiért « >fillt, minden 
további közlésért c s a k l f O 

fillért számítunk. APRÓ HIRDETÉSEK. 
Előfizetőinknek 

apró hirdetésekért, előszöri 
közlésért «»< >fillt, minden 
további közlésért csak:*< > 

fillért számítunk. 

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

tanulóul felvétetik. 735 

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

tén 3. szám alatt. 733 

Eladó 
jutányos áron egy jókarban lévő Singer 
varrógép. Cim Törzs Kálmán-ú. 5 sz. 700 

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

ott egy vetőgép is eladó. 744 

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

Kisér-utca 17 sz. alatt. 759 

S z e g i Józsefnek 
az alsó-réten 32 hold földje tanyaépü-
letekkel kissebb-nagyobb részletekben 
eladó,esetleg több évre kiadó. Donáton 
két fertály földje több évre haszon bér-
be kiadó. 

Kréter István 
IV. ker. Sáfrán Mihály-utca 13 számú 

háza nagy gyümölcsös kerttel eladó 745 

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

Klauzál-utca 16 szám. 

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

özv. Papp Sándornéval «49 

Idősb Vecseri János 
családtalan házas párt fogad házi teen-
dőkre I kerület Bocskai-utca 27 szám 
lakással október 1-sőre. 721 

Fábián T. István 
útibiztosnak a téglaház mellett egy házi-
földje eladó, vagy haszonbérbe kiadó. 
A Bartha János-utcai házánál pedig mé-

hei vannak eladók. 7<>9 

Ajánlkozik 
házakhoz vegyes maszirozó és tyúkszem-
vágó nő. Lakása: I., Rákoczy-tér 9. sz. 

(Vincze-féle ház.) 771 

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. 

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

kezni lehet Varga Béniáminná! 437 | 

Kiadó föld. 
M u c s i h á t o n 1IO h o l d a l e g j o b b 
m i n ő s é g ű s z á n t ó f o l d k e d v e z ő 
Hzet<»s<»lí m e l l e t t j u t á n . y o s á r -
l > a n e l a d ó , b ő v e b b f ' e l v i l á g - o -
H i t á s t 21(1 i f j . F a z e k a s A n t a l 
I . le- MY>tli J ó z s e f - u . s / . 732 ; 

UJ PÁLINKA fŐZDS 
Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé-
get, hogy Szentesen, II. ker. Kunszeut-
mártoni ut<?a 1 házszám alatt kisíls-
tös pálinkafőzdét nyitottam, ahol is i 
ugy egyeseknek, mint italmérőknek ! 
bármily anyagból a pálinkát a legtisz-
tábban kezelve pontosan és jutányos ' 
árért állítom elő. Főzetést elválalok j 
készpénzért és felerészben is. — A t. 
gazdaközönségnek a nyári munkaidőre i 
ajánlom az általam készitett pálinkákat, | 
melyek kizárólag fenti házszám alatt levő | 

HUNYADI VENDÉGLŐBEN 
kaphatók. 

A mélyen tisztelt közönség szíves párt- | 
fogását kérve vagyok 

Bús Miklós 
pálinkafőző. 

özv. Ibolya Bálintné 
KII ker. Vásárhelyi-utca 55 sz. alatti háza 
kedvező fizetési feltételek mellett azonnal 
eladó, ugyanott akácfa oszlopok is van-

nak eladók Értekezni ugyanott 739 I 

Föld és ház eladás 
a szőllők alatí, a nagy pati út közelé-
ben 21 hold föld eladó. Az alsóréten, a 
korház dű lőben 14 hold, amelyből 8 
hold herés, 1 hold kitűnő szőllövel épü-
lettel és a Kurcaparti-utca 17. számú 
ház eladó. Értekezhetni Lakos Bálinttal 

a fenti szám alatt. 703 

özv. Sarki M. Lajosnénak 
70 hold berekháti földje haszonbérbe 
apró részletekben is kiadó. 3 háziföldje 
pedig berekháton eladó. Értekezn: lehet 

SzUrszabó Imre-utca 8 szám alatt. 774 

Róna Zsigmond 
kereskedőnél egy kitűnő gramoffon le-

mezekkel e^yött eladó. ,, • 

Kása Sándor 
ajánlja mész , c emen t , tűz i fa és só raktárát különö-
sen épitkezők és kőmivesek figyelmébe. Miaden nagyobb 

vételt házhoz szállít. 5H0 

Eladó földek 
Szatmár megyében, Daróc község 
határában 370 hold kitönö szán 
tóföld a rajta levő épületekkel 
kedvező lizetések mellett eladó. 
Bihar megyében, Keserű község 
határában 880 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 

küinAn nyomd« Szentes 

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 

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

nuló leány felvétetik, 

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

riss-ház.) Ugyanott egy jó fiú tanulóul felvétetik 

Szegi Nándornak 
Magyar Teési malom melletti földje 
eladó, esetleg kiadó. Értekezni lehet a 

helyszínen. 733 

Vincze Imre 
pálinkafőző II. ker. Rákóczi Ferenc-utca 
124. sz. alatt elvállal mindenféle pálin-
kafőzéseket feléből, vagy pénzért. Szilva 
cefre hektója 6 K. 738 

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. 763 

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. w)i 

Kanász N. Bálint 
Mucsiháti 22 hold földje tanyaépületek-
kel együtt eladó esetleg haszonbérbe 
is kiadó. Egy és két szobás lakások is 
vannak kiadók a hozzá való helyiségek-
kel. Negyven ho d kasnak való vesszője 
holdankint is eladók. Értekezni lehet 
I. kerület Klauzál-útca 24. szám alatt. 758 

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

19 sz. alatt. 417 

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

kiadó. 742 

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

évre haszonbérbe kiadó. «33 




