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/ i v a t i i r o s p o l i C i k a . 
A miniszterelnök ma megint Bécs-

ben van, ismét a katonai kérdések mi-
att. Ugy látszik, hogy a katonai per-
rendtartás ügyében még mindig nem 
sikerült a magyar államnyelv jogait 
biztosítani és érvényre juttatni. Erre 
vall az is, hogy a húsvéti ünnepek 
alatt levél- és telefonüzenet-váltások sem 
vitték előbbre a dolgot, sőt a minisz-
terelnök utazásából kétségtelennek lát-
szik a kérdés bonyolódottsága és az, 1 

hogy Bécsben az ünnepek alatt is tud-
ták fokozni a két kormány között az 
ellentéteket. 

Magában véve ez a kérdés is igen 
igen komor kilátásokat mutat. Mert 
hiszen, ha a kormánnyal szemben 
előnybe jutna az osztrák álláspont, és 
megtudnák akadályozni azt, hogy a 
katonai bíráskodás terén jogaiba he-
lyeztessék a magyar államnyelv: már 
magában véve ez is olyan merénylet 
volna nemzeti és emberi jogaink ellen, 
hogy a véderőjavaslat békés tárgya-
lásának a lehetősége nyomban meg-
semmisülne és a nemzeti politika 
ujul t erővel támadna minden bécsi 
követelésre. 

De hogy ennél is mennyivel sú-
lyosabb a helyzet, azt bizonyítja az a 
fejlődő és érthető jogos tülmetlenség, 
amely most már az általános válasz-
tójog kérdésében is megnyilatkozik. 

Knnek a jogos és érthető türel-
metlenségnek megnyilatkozása az a : 

határozat, amelyet a Szentesi Lap mái-
tegnapi számában hírűi adott. Kimon-
dották, hogy ugy a katonai kérdé-
sekben, mint az általános választójog 
kérdésében csatlakozni fognak a Justh 
vezetése alatt álló függetlenségi párt-
hoz és azzal teljesen egyöntetű maga- j 
tartást fognak tanúsítani politikai kiiz- ! 

delmeikben. 
Erősen búrul tehát és igen félel-

mes zivatar fenyegeti a kormány mun-
káját. 

Üe nagyon könnyű ezt a villa-
mossággal telt levegőt ismét derültté, 
ismét veszélytelenné tenni. Héderváry-
nak nem kell mást tennie, csak el 
kell hoznia Bécsből a katonai perrend-
tartás magyar szellemű reformja mel-
lett egy a szociális kívánalmaknak 
megfelelő véderőreformot és csorbítatlan 
tisztaságban az általános választójogot. 

Mi a katonai perrendtartás reform-
ját is szociális kérdésnek tekintjük, 

aminthogy nem is közjogi vagy po-
litikai kérdés az, hogy egy magyar 
alattvaló Magyarországon megkövetel-
hesse, hogy magyarul Ítélkezzék a ka-
tonai bíróság. Szociális kérdés ez ép-
pen ugy, mint az, hoyg minden magyar 
alattvaló megkövetelhesse, hogy ré^ze 
legyen a magyar törvényhozásban a 
választói joggal. 

Szóval, a helyzet felhőzetét köny-
nyen eloszlathatja a kormány, csak 
ezeket a szociális életbiztositékokat 
kell szankcionálva elhozni Bécsből, ha 
az osztrák politika sárkanyfejeit mind 
le kell is vágnia Hédervárynak. 

Állattenyésztésünk fejlesztése. 
A Csongrádvármegyei Gazdasági , 

Egyesület egy nagyon érdekes bead- ! 
vanyt küldött tegnap a városi ta-
nácsnak. 

A gazdasági egylet Szentes 
város állattenyésztésének okszerű fej-
lesztése érdekében azt kívánja a 
városi tanácstól : rendelje el, hogy 

/. A közlegelőre kihajtott szarvas-
marnákból külön csordába jár janak a 
magyar fajta és külön a nyugoti fajta 
tehenek. 

J. A kihajtott tehenek számának 
meglelelően, 40 50 tehénre körülbe-
lül egy, inagaszőrü bika szereztessék 
be: a "magyar tehenekhez magyar bika, i 
a nyugoti fajú tehenekhez pirostarka bika. 

j. Állittassék fel egy szűz gulya 
amelybe a még bika ala nem alkalmas 
üszőborjuk soroztassanak. Ez a sztiz 
gulya aztán az egész idő alatt a lege-
lőn tartassék, éjjelre egy erre a célra 
épitett akolban. 

Ezek a pontokba foglalt kívánságok a 
következőkép vannak meg indokolva: 

Ad 1. Ha a városban tartott, illetve 
a közlegelőre hajtott magyar fajta te-
henek a nyugoti fajúval egy csordába 
járnak, s közöttük vannak a mindkét 

fajú bikák*is, elkerülhetetlen, hogy a 
magyar bika meg ne ugorja a piros-
tarka tehenet, a pirostarka bika meg a 
magyar tehenet. Ebből következik az-
tán, hogy az állattenyésztés nemhogy 
fejlődne, hanem éppen degenerálódik, 
korcs ivadékok jönnek így a világra, 
amelyek lehetnek ugyan nagyon jó ha-
szonállatok, de tenyésztésre tovább nem 
alkalmasak. 

Ad. 2. A különválasztással meg-
szűnik a bikák közti egyenetlenség, ha 
különösen elegendő számban állanak 
a tehénkék rendelkezésére; mig eddig 
a mérsékeltebb, nyugati fajú bikák 
állandóan ki voltak téve a szerelme-
sebb, sanguinikusabb magyar bikák 
üldözéseinek. 

Ad 3. A szűz gulya felállításával 
eleje vétetnék annak, hogy bika alá 
kerüljenek a kicsi tehénkék abban a 
korban, amikor még nem elég lejlet-
tek a házas életre, hanem ennek az 
időnek a célszerű kivárásával majd 
olyan ivadékot hoznak a világra, ami 
méltán becsületére válik az állattenyész-
tésnek. 

Ezzel a javaslattal a városi kép-
viselőtestület is foglalkozik majd. 

• % 

FÉLIX-GYÓGYFÜRDÖ 
\ N A G Y V Á R A D M E L L E T T 
• 

: T é l i 
és nyári ^ egész éven át 

• gyógyhely A A nyitva 

Európa legnagyobb kénes hévviz forrása, vizhöfoka 49. C. M millió 
liter napi mennyiség. Csúz, köszvény, iichiás, izzadmányok és nöí 
betegségek ellen. 

190V évben 9100 beteg hagyta el gyógyultan és javultan a páratlanul hatásos 
Feíix-fürdö gyógyforrásait, tükór. kád, iszap, mész és szénsavas fürdők, 250 kényelmes 
lakószoba, társalgó, zongora és olvasóterem, kitűnő vendéglők, állandó elsőrendű 
czigányzene, vasárnaponként katonazene, tennis pálya, gondozott sétautak, 400 holdas 
park és fenyveserdő, Í6 személyvonat közlekedik május J-tőI a Félix-fürdő állomására. 

Posta, távírda, interurbán tetefon. Curtaxe és zenedij nincs. 

Prospektust küld az igazgatóság. ^ 
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Öngyilkos 
cselédlány 

„Nzegény Iáuynak 
iMMti érdemeH élni!w 

Kispál Lidia 17 éves cselédleány, ; 
Kupái Imre Vekerhát 17 sz. alatti la- j 
kos leánya tegnap, szerdán délelőtt ! 1 ( 

óra tájban, Kovács János nyug. tanitó ! 
Deák Ferenc-utca 53 sz. alatti lakásán j 
a padlás szarufájára felakasztotta magát. 

A leány már negyedik éve szol-
gál annál a háznál, ahol mindég sze- j 
rették és igy legkevésbbé tudják az ! 
öngyilkosságnak magyarázatát adni. | 

Az öngyilkosságot az ugyanott 
lakó Vecseri Sándorné Kovács Rozália 
vette észre, aki még háromnegyed l i -
kőr látta a leányt az udvaron séremó-
rálni. Tizenegy órakor pedig minden-
nap ő hozzá szokott bemenni, ahol 
főzni tanult. Most,"hogy pontosan nem 
jelent meg, kiáltozott utánna, ma jd maga 
a keresésére indult. így látta aztán meg, 
hogy Lidia a padláson lóg. Ettől meg-
ijedt, leszaladt és az éppen iskolából 
hazaérkezett sógorát: Varga Józsefet 
küldte föl, aki mindjárt le is vagta a 
leányt, levitte a padlásról, dörzsölni kezd-
ték, orvosért is azonnal küldtek, de « 
hamarosan előérkezett orvos: Dr. Lövi 
Zsigmond se tudott már segíteni. A 
leány meg volt halva. 

Leveleket nem hagyott maga után, 
igy azt hiszik, életuntságból követte 
el a tettét. Valósággal búslakodott 
amiatt sokszor, hogy szülei, akik aze-
lőtt jobb módban éltek, elszegényed-
tek. Arra is emlékeznek, hogy több-
ször igy sóhajtott fel: 

„Szegény lánynak nem érde-
mes élni!u 

Az apja szintén nem tudja meg-
okolni az öngyilkosságot, ő különben 
február közepe óta nem is látta a 
leányát. Tudta, hogy jó helye van, 
hát nem is törekedtek utána. 

Az öngyilkost beszállították a kór-
házba, ahol ma felboncolják. 

Kőbányai királysör 
Barát malátasör 
Dupla malátasör 
= Állandóan frissen fejtve! = 

i 
Legjobb csongrádi 
siller és fehér borok 

Jó hegyi borok 

Kitőnó minőségű 
tiszta főzött 

pálinkák! 
Megrendeléseket a 

házhoz szállít. 

Ausländer Sándor sleTteset 
A Kőbányai Polgári Serfőzde Részvénytársaság főraktára. 

Elfuccsolt a H i r e k , 
szódagyár. 

Nem lesz már 
részvénytársaság 

Megírtuk a múltkoriban, hogy 
Szeltmann vasúti vendéglős egy rész-
vénytársasági szódagyárat szeretne meg-
alapítani. Amint hallottuk, volt is ér-
deklődés a vendéglősök körében e terv 
iránt, mégis az eddigi jelekből azt jó-
solhatjuk, hogy a részvénytársasági 
szódagyárból fene se lesz. 

Értekeztek ebben a dologban a 
vendéglősök a vasútnál, akik közül 
akadtak olyanok, akik azt mondták, 
hogy a tervbe vett 20 koronás rész-
vénybefizetéseket nagyon sokan nem 
tudnák teljesíteni. 

— Kinek van ilyenkor 20 koro-
nája ? 

Ezekkel legjobban ellentétes volt 
Pirithy Mátyásnak a kijelentése, aki 
elment megmondani, hogy ő senkivel 
nem közösködik, hanem legközelebb 
saját maga fog egy modern szódagyá-
rat föláll itani. 

Fischer Albert pedig azt ajánlotta, 
hogy írjanak alá kötelező nyilatkoza-
tot az összes vendéglősök, hogy csík 
ő tőle szerzik *be a szódavíz szükség-
leteiket — : ebben az esetben ő haj-
landó minden szerződött vendéglősnek 
és korcsmárosnak 1 krajcárjával szál-
lítani a szódát. 

Hát majd ezen gondolkoznak még 
vásár után, amikor jobban ráérnek. 

1 

Isteni tisztelet. A szentesi 
gör. kel. magyar templomban április 
hó 24-én hétfőn húsvét második nap-
ján d. e. 10 órakor isteni tisztelet, 
ugyanaz nap d. u. 2 órakor pedig kö-
nyörgés a temetőben a megholtakért. 

Az iparos iíjak húsvét első 
napján tartott mulatsága úgy erkölcsi-
leg mint anyagilag szépen sikerült s 
úgy a hallgató, mint a táncoló közön-
ség igen jól mulatott. 

Távoző lelkész. A nagyszent-
miklósi ev. egyházközség által egy-
hangúlag megválasztott Rimár Jenő 
lelkész már e hó utolsó vasárnapján 
foglalja el u j állását; a szentesi egy-
házhivektől, a kiknél annyira rokon-
szenves és közkedvelt volt egyénisége, 
most vasárnap búcsúzik el a temp-
lomban. 

Vallásos délután a templom-
ban. A hódmezővásárhelyi evang. nő-
egylet művészgárdája ugy látszik tény-
leg átjön hozzánk, hogy közönségünk-
nek is nem mindennapi élvezetet sze-
rezzen. A műsorból annyit már elárul-
hatunk, hogy szólónő- és férfiszám, 
felolvasás, hegedű orgonakisérettel, sza-
valat töltik be a közének és imával 
kezdődő és beíejező programmot. A 
vallásos délután május első vasárnap-
ján lesz az ev. templomban. 

«S liter 
fehé baki is ki Mn r»ikh 
aj J 

Tisztelettel tudatom a nagy : 
: érdemű épittető közönség-; 
\ ge!, hogy elválaiok Kisebb i 
i és nagyobb \ 

j ács-munkát, | 
: szakszerűen és a lehető leg- j 
j jutányosabb munka-ár mel- i 
: lett pontosan készitek. i 
| Kérve a tisztelt közönség i 
: becses pártfogását 
: Kiváló tisztelettel 

b i h a r i m i h á l y 

: • ácsmester. ; 
: II. kerület Vesselényi-utca : 
i 42 szám. 2 7 8 : 

Ajánlom a t. közönségnek leg-
jobb minőségű saját készítésű 

drótkerítéseimet, 
amit bármiiyen mennyiségben 

megrendelésre is készitünk. 

porcellán és zománcedé-
nyekből nagy választék. 

Saját főzésű kisüsti 

pálinkámat 
80 krajcártól följebb a leg-
kitűnőbb minőségben árusítom. 

Törköly, seprő, 
sziva és barack. 

Tisztelettel 32ő 

Groszniann Lajos 
kereskedő, Vásártér. 

Alapíttatott: 1899. évben. 

> Legkedvesebb 
HÚSVÉTI AJÁNDÉKOK 

b e v á s á r l á s i f o r r á s 
KOLODINSZKY JÓfl 

műórás és ékszerész dús raktárában í< 
hol a legremekebb arany ékszerek vásárolhatók valóban a ^ 
a legkisebb és a legmagasabb igényeket kielégítő ékkövekké» 
cs femórák. fali, gong cs ébresztő órák, valódi és alpacca t * 
tárgyak, valódi tajtáruk és szemüvegekben. Javítások saját fl^ o/ —• • wo v v^^rvucii« ;dvuaauiv •su;»» -
állassal ocsón végeztetnek. — T ö r t a rany cs ezüst beváltás 
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vaszi és nyári újdonságok 
l ó i , f é r f i é s g y e r m e k k é s z r u h á k 

J g y a g a z d a g n a k , m i n t a s z e g é n y n e k 
j j y a i ' k n t é r d e k é b e n á l l 9 h o g y m e g n é z z e 

•iill Ferenc áruházában. 
A n g o l u r i s z a b ó s á g ! 

— Névmagyarosítás. Tegnapi j altisztek és szolgák, valamint az ilyen 
lapunkban azt irtuk, hogy Klein László j minőségben nyugdíjazottak gyermeke-
kereskedő „Kis"-re magyarosította a 
nevét. Kis ur most azt kérte tőlünk, 

Umlmétie 1 
ifigftnnajsai it eOO hektó aésű kitűnő 
»4«. Zftld eg r Máink* és dÉMterenkint •HlódAkm'k :!*Hás? .. ho->itdt sxivesen k»#Vendcglős 

hogy mivel ő nem kereskedő, hanem 
kereskedelmi iskolai tanuló, a tegnapi 
közleményünket ilykép igazítsuk ki, 
amit ime meg is teszünk. 

— Magyar gazdák Olaszország-
ban. Mint Rómából jelentik, május vé-
gén, esetleg junius elején a magyar 
mezőgazdaság több képviselője Olasz-
országba rándul, hogy tanulmányutat 
tegyen Felső-Olaszországban. A tanul-
mányi kirándulásnak Miklós Ödön a 
vezetője és az olasz mezőgazdák szö-
vetségének elnöksége, most azon fá-
radozik, hogy a magyar mezőgazdák 
velencei és turini látogatásának prog-
rammját kidolgozza. 

— A kultuszminiszter a tandíj-
mentesség kiterjesztéséért. Gróf Zichy 
János vallás-és közoktatásügyi minisz-
ter fontos rendeletet adott ki a tandíj-
mentesség kiterjesztése dolgában. A 
miniszter az állami jellegű középisko-
lákba, felsőbb leányiskolákba és felsőbb 
kereskedelmi iskolákba járó tanulók ságok megérkeztek Pláger Miksa műórás és 

íre is. Egyidejűleg elrendelte a mi-
niszter, hogy amennyiben a tanulók 
a szabályszerű előmeneteli követelmé-
nyeknek egyébként megfelelnének, az 
illető iskolákra megállapított tandíj-
mentességi százalékon felül is tandíj-
mentességben részesitendők. 

— Felhívás a gazdaközönséghez. 
Mindazon gazda, ki házát, terményét, ingó-
ságát tüz ellen előnyösen akarja biztosítani 
„teljes bizalom"-mai a „Gazdák biztositó 
Szövetkezete" helybeli képviselőjéhez Kenye-
res Rafael úrhoz forduljon, ki mindennemű 
biztosítási ügyben teljesen dijtalanul a leg-
nagyobb készséggel felvilágosítással szolgál. 
— Ha a biztosítás bármelyik intézetnél van 
is elhelyezve a kereskedelmi törvény értel-
mében felmondható s abból az illető bizto-
sitóra semmi nemti kellemetlenség nem szár-
mazhat és ezért a Gazdák biztositó Szöver-
kezete ugy anyagilag, mint erkölcsileg fele-
lősséget vállal. Azon hazug híresztelésre, 
hogy a „Gazdák biztositó Szövetkezeté44-nél 
nemi enne kellő anyagi garancia, a legjel-
lemzőbben cáfolja azon tény, hogy maga a 
m. kir. földmivelésügyi miniszter az összes 
állami birtokókat és azok ingó és ingatlaoait 
tüz ellen a Gazdák biztositó Szövetkezeténél 
60 millió szóval hatvan millió korona érték-
ben biztosította. Ez a társaság jog és élet, 
baleset és betöréses lopás ellen is elfogad 
biztosításokat. 

— Nászajándékoknak alkalmas ujdon-

tandijmentességi kérvényeinek elbírálá-
sánál a tanfértiak és általában a tani- l 
tók gyermekei részére már eddig is i 
biztosított kedvezmény eket kiterjesz- \ 
tette a vallás- és közoktatásügyi kor- j 

mányzat alá tartozó összes állami és ' 

ékszerész üzletébe. A ki olcsó árban szép és 
rinom dolgokat akar vásárolni, tekintse meg a 
ceg óriási raktárát. Valódi svájci zseb, fali 
és inga órák. Mindennemű finom arany és 
ezüst ékszerek. China ezüst és valódi ezüst 
dísztárgyak, evőeszközök. Tajt és borostyán 
áruk. Látszerek. Beszélőgépek, hanglemezek. 
Menyasszonyi és nászajándékok. Külön óra és 
ékszer javitó műhely. Törött arany és ezüst be-

közalapítványi kinevezett tisztviselők, váltás. 

K g y l e á n y , 

unnak a kowara, 
iiie^ e{fy úr. 

Rémes történetet mondott el tegnap szer-
kesztőségünkben egy bőrkereskedő, aki tegnap 
Orosházáról Vásárhelyen keresztül utazott 
Szentesre. Rajta kivül a szakaszban egy idő-
sebb, ravasz képű ur, egy fiatal leány s egy 
pergő nyelvű, termetes asszonyság ült. Es itt 
átadjuk a szót a kereskedőnek: 

Vásárhely Kutason megáll a vonat, a 
fiatal lány leszáll. A vonat hamarosan elindult, 
én újságomat kezdtem olvasni, midőn szom-
szédom a pergő nyelvű asszonyság, felkiáltott: 

— Jesszusom, az a kisasszony itt felej-
tette a kosarát. 

A ravasz képű ur felpislogott a hálóra, 
hol a kosár pihent s igen nagy meggyőződés-
sel így szólt : 

Tévedni tetszik, az az én kosaram. 
— Már mint ez a kosár? Sohasem is 

volt az uré! Hiszen láttam, midőn a kisasz-
szony behozta. 

Azt ugyan nem, az az én kosaram. 
A pergő nyelvű asszonyság olyan han-

gosan háborodott fel, hogy a kalauz belépett. 
Meghallgatta a tényállást és igy mondta ki a. 
szentenciát: 

— Ha az uré a kosár, vegye elő a kul-
csát és nyissa fel. 

A ravaszképü ur kereste a kulcsokat, 
de nem találta. Közben beértünk Vásárhelyre. 

— Tessék jönni az irodába, — mondta 
a kalauz. 

Lementünk. Elől a ravasz képű ur, után-
na a kalauz a kosárral, az asszonyság meg én. 
A kalauz leteszi a kosarat s a kosár — 
megszólal. Meg ám, sivítva, akár egy kis 
malac. A lakatos felpattantja a závárt és ime 
egy fehér párnán kapálódzik egy két hóna-
pos csecsemő, ki eddig mélyen aludt. 

— Hová viszi az ur ezt a gyermeket, — 
kérdi vésztjóslóan az állomásfőnök. 

Én, én? — hebegett a már nem is 
ravasz, sőt együgyű képű ur. — Nem az 
enyém a kosár! 

— Hát kié? csattant fel az asszony-
ság, — hiszen maga erősködött, hogy a magáé. 

- Hivja csak a csendőröket, — szólt 
az állomásfőnök a szolgának. 

A vonatunk indult, én sietve beszálltam 
s most sem tudom, hogy mi lett a ravasz-
képü úrral, ki egy kosarat akart szerezni fur-
fangos módon s belejutott a legkínosabb di-
lemmába, mert vagy-* gyermeket vagy a lo-
pás kísérletet kellett, hogy magara vegye, ad-

| dig ugyan ki nem szabadul a csendőrök ke-
| zéből. 

bb áron 
iYp ezüst 
„ és disz-
kben jót-
l 4rakon. 

AZ EOÉSZ ORSZÁGBAN MINDEN GAZDÁNÁL DICSÉRETET ÉS NAGY MEGELÉGEDÉST ARATNAK 

E N Z I N ÉH N Y E R S O L A J 
M O T O R O S 

c s é p l ő k é s z l e t e k ! ! ! 
Minden gazda maga kezelheti, nem kell gépész, 

sem hatósági engedély. 
Rendkívül olcsó és tiszta piacképes cséplés, már 4 ól-

erejű gépeknél is, egész a 20 lóerőig 
Motorainkkal a községben a házak között 

udvarban szabad csépelni. 

fÍ€rvAlm£hpl Minden gazda, aki egy motoros csépifikésztet beszerzésének OZ1VCS T l g y e i m c u c . l e v e I e z ö l a p o n u é p e s árjegyzékünket, ingyen ' * ' 
née csak gondolatával Is 
üldjük — és abban oly és bérmentve kűldjQk 

hogy azonnal mindenben tájékozva lesz. 

Bérmentes szállítás az ország minden állomására. 
Legújabban megállapított igen előnyös árak és kényelmes feltételek. 

i ^ e v é l o i m : I t c l l n e r A n t a l k í í i 
Budapest, Václ-ut 4. sz. 

foglalkozik, kérje egy 
fontos adatokat talál, 
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• Hirdetések felvétetnek 
• lapunk kiadóhivatalában 
" Kálmán Nyomda Szentes 
\ Br. Harncker-ntoa 8. 

AFRO H1RDETESEK. 
Hirdetések felvétetnek • 

lapnuk kiadóhivatalában \ 
Kálmán Nyomda Szentes * 

Br Haruckr-ntca 8. J* 

Eladó házak 
Tóth József-utca 28 számú (a Bartha biró-
féle) 1213 négyszögöl telekkel, Batthyányi-
utca 5 ázámu ház nagy udvar és kerttel 
villany és vízvezetékkel, Szent Anna-utca 
13 a számú 200 négyszögöl telek, jutányo 
san kedvező fizetési feltétellel eladók. Érte-
kezni lehet Pollák Gézával Kossuth-téri üz-

letében. 318 

Sinóros Sz. Esztike 
Gépharisnya munkálatokat a legelőnyösebb 
árak mellett elfogadok, fejelések 20 krtól 
feljebb. Egy ügyes leány aki jól tud a gé-
pen dolgozni jó fizetéssel azonnal felvételik 

ker. Törs Kálmán-utca 1 szám. 

Szíjártó Szabó Sándornak 
Pankotai halomnál lévő földje a rajta levő 
épületekkel együtt örök áron ela ió. Értekezni 
lehet Debreceni-utca 4. sz. Vásárszél. 359 

Eladó ház 
özv. Busi Jánosnénak II. ker. Széchenyi-utca 
87 számú háza kedvező feltételek mellett sür-
gősen eladó. Értekezni lehet a fenti szám 

alatt. 275 

Kása Sándor i 
ajánlja mész, só, fa- és kőszén, koksz tűzi-
fa raktárat. Vörösmarty-utca 1. szám alatt. 
Kisebb mennyiséget is a házhoz szállít. Szé- ; 

na és szecska állandóan kapható. 

Olcsó pénz! 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 és fel százalékos kamatú 
kölcsönnel akarja kicserelni, forduljon bizalommal ilj. 
Fazekas Antalhoa I. Jcer. Tóth József-utca 46 szam alatt 

ELSŐ LÉPÉSED 
ha valamit eladni 
vagy venni akarsz, 
bakerese l valamit, 
ha valamit kiadni, 
bérbevenni akarsz 

OKVETLENÜL AZ LEGYEN, 

HOGY HIRDESS A 

Szentesi Lapban 

Szvaton Józsefné 
IV. kerület Horváth Gyula-utca 34. számú 
házánál udvari és utcai lakások vannak ki-

adók április 24-től. 19 

Barta Sándor 
j bognárnak egy kocsikerék agy esztergája 
, eladó. Értekezni lehet sziirszabó N. Imre-utca 

18 sz. alatt. 

Kiss Imrének 
; alsóréten 5 hold földje a rajta levő épületekkel 

együtt eladó. Értekezni lehet a tulajdonossal 
a szeder dűlőben. 297 

V hold, 
fertői kaszáló és legelő haszonbérbe kiadó. 
Értekezni lehet özvegy Gyulai Mihálynéval 

I. ker. Bocskai utca 3(5. szám. 343 

Eladó föld 
Hajdú Józsefnek alsóréten 10 hold földje sza-
bad kézből eladó. Értekezni lehet a helyszí-

nen, tanya szám 17. 349 

323 Kormos Béniamin 

Eladó föld 
Özv. Zsoldos Jánosnénak Pankotai 125 hold 
szántó és kaszáló földje eladó, vagy haszon-
bérbe kiadó. Értekezni lehet I. ker. Báró-

1 larucker-utca 2f> sz. alatt. 337 

200 négyszögöles 
portával eladó egy ház, mely áll a követke- j 
zökbOl: ket egymásba nyiló padolt szoba, I 
konyha, speiz, külön megint egy szoba és ' 
konyha meg istálló. Azonkívül még egy nagy 
kert négy külön házhelynek eladó. IV. ker. | 

Kisér-utca 24 sz. alatt. 310 < 
***************** JTUVUM, 

Széchenyi-utca 83 számú sarokháza eladó, 
s azonnal elfoglalható, esetleg árendába is 
kiadó. Három szoba mellékhelyiséggel együtt. 
Értekezni lehet III. kerület Szilfa-utca 4. sz. 

Eladó ház. 
Özv. Papp Sándornénak I. Bartha János-utca 

15 sz. háza eladó. 256 
****** — 

Tíz eve mar 
Amerikában lakik egy 34 éves fiataL-mher. Chicagó-
ban haza. Canadáhan 25 acre terjedelmű kertészete 
van. Kvi jövedelme 5000 dollár Örömmel jönne 
haza egy olyan művelt, gazdáikod., családból szár-
mazó leányért, akinek volna kedve legalább még 
•r> U evet Amerikában teltem vele. hogy u t á n visz-
waMMtinrwk. HwwüBi Hhi i i i l á suu kmU M i -
mit sem kivan, a leányt«'»! is csak annvit. hnirv ked-
ves legyen és jó gazdasszony váljék belőle. \ján-
jatot „Boldog élet" cimcn a „Szentesi l.ap" kiadó-

hivatalába kér, ahol arcképe is megtíkinthetó. 

üzletáthelyezés. 
Tudatom a t. közönséggel, hogy 

lakásomat a III. kertilet Lakos-utcza 
14. szám alá helyeztem át. Ugyanott 
egyszobás udvari lakás k iada Tanon-
noncok azonnal felvétetnek. 

Tisztelettel 
Mácsai Lajos 

szobafestő, cini festő és mázoló. 

Végtelen bosszúságot 
okoz egy «ilány varrógép, 
pedig könnyű az orvoslás: 

átkeli cserélni 

Pfaff-géppel 

Meghívó. 

9 
2? 

í 

£ 3 
10 i 

S:i3 Az építő és építtető 
közönségnek tisztelettel hozom tudomására, hogy a ! 

drótkerites és stukatornádszövést megkezdtem, saját j 
gépjeimmel. Elválalok bármilyen .drótkerítést a leg-
olcsóbb áron, Stuka tor nádszövet szintén a legolcsób-
ban kapható nálam. Tetőjavításokhoz nálam nád 1 

waggonszámra igen olcsó áron megrendelhető. 

Korsós Nagy Sándor 
Széchenyi-újtelep, 79. s * á m . 

Ezzel vége a kellemetlenségnek, mert 
a Pfaff-gépek rendes kezelés mellett 
egy egesz hosszú életet szolgálnak ki. 
Az eredeti Pfaff-gépek részletre is kaphatók: 

T É B Y LAJOS 
vatrógépkereskedö és mechanikusnál 

Kecskemét, III. Kohárí-utca 194. sz. 
Szentes és vidéke részére árjegyzéket ren-
delkezésre bocsájt és szívességből rendelé-
seket bármikor felvesz és azonnal közvetít 
H . SZABÓ LAJOS, B Á N Y A I J. U T Ó D A 
a hol az eredeti Pfaff- és Singer gépekhez 

^tűk, alkatrészek és olaj állandóan kaphatók. 

A „Szentesi Mezőgazdasági, Ipar 
és Kereskedelmi Bank részvénytársaság" 
t. részvényeseit a f. évi április hó 29-
én délelőtt 10 órakor a „Kereskedők 
Egylete" (Petőfi szálloda) helyiségében 
megtartandó alakuló közgyűlésre ezen-
nel meghívjuk. 

Tárgysorozat: 
1. Klnök, jegyző és két jegyző-

könyv hitelesítő megválasztása. 
2. A Szentesi Mezőgazdasági ipar 

és kereskedelmi bank részvénytársaság 
1500 drb. 200 kor. részvény, vagyis 
300.000 kor. alaptőkével való megala-
kulása iránti határozathozatal. 

2. Az alapszabályok megállapítása 
Az alapítók által kinevezett igaz-

gatósági tagok bejelentése. 
5. 5 felügyelő bizottsági tagnak 

1 évre és 30 választmányi tagnak 2 
évre leendő megválasztása. 

6. Ksetleges indítványok tárgyalása. 
Szentesen, 1911 évi ápr. hó 19-én. 

tói Az alapítók 




