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KIőilxei^Ni árnW : 
Vidéken. egesz evre 12 K. 
lélévre 6 K. negyedévre 3 K. 

Megjeleo hétfő és szombat kivételével mindennap 

Helyben «gesz evre 8 K. 
rélévre 4 K. negyedévre 2 K. 

Főszerkesztő 

SIMA LÁSZLÓ 
Felelős szerkesztő : 

KÁLMÁN |. SÁNDOR 

Szerkesztőség es kiadóhivatal . 

Kálmán nyomda és kiadovallalat. ide iittézend«*k a lapot érdezlfl 
mindenféle küldemenyek, hirdetési es előfizetési dijuk 

higv iHpp^ltlnu^ Ara ví lillOf. 

Alakulás után 
Tegnap tartotta alakuló gyűlését 

a városi képviselőtestület, amely alka-
lommal az elnöki tisztet betöltő dr. 
Nagy Sándor alispán szép szavakban 
üdvözölte a városi képviselőtestület 
tagjait. Ezeket az üdvözlő beszédeket 
rendes körülmények között egyszerű 
dikciónak szoktuk tekinteni, amelyek-
nek különös fontosságot tulajdonítani 
alig lehet. Az adott esetben azonban: 
az az üdvözlő beszéd még sem volt 
olyan sablonos dikció, amely fölött 
egyszerűen napirendre lehetne térni: 
Szentes város jövendője szempontjá-
ból nagyjelentőségű események előtt 
áll s ha valaha szükség volt arra, hogy 
a városi képviselőtestület tagjainak lel-
kéből ne hiányozzék az az ügybuzgó-
ság és ügykercset, a forró lokál pat-
riotizmus, amelyre az alispán a meg-
nyitó beszédben olyan szépen mutatott 
reá — akkor ma, a mai viszonyok 
között sokszorosan szükség volt reá. 

S ez a körülmény emeli ki az 
alispáni megnyitó beszédet a sablo-
nos és tisztán a formaságukhoz simuló 
e fajta szónoklatok sorából. Egy uj 
élet megalapozásainak teendője vár erre 
a most megalakult képviselőtestületre, 
amely a béke ügyében született meg 
s az ügyszeretet, s az ügybuzgóság, 
a lelkes tevékenység adja me^ íkö-
déséhez azt a szerencsét, amelyet az 
alispán kívánt. 

Az elröppentő szó könnyen lehet 
a feledésé, könnyen szabadulhat meg 
az ember a legszebb szónoklat vará-
zsának hatalma alul: mi amidőn a 
városi képviselőtestület megalakulásá-
ról írunk, azt a reményünket fejezzük 
ki, hogy az alispán megnyitójának 
szavai testet fognak ölteni s a tevé-
keny cselekvés fogja jellemezni a há-

rom évre megalakult képviselőtestületet, 
i amely a hozzája fűződő várakozások-

nak csak ugy fog megfelelhetni. 
Hogy pedig ez ugy leszen: a 

jövendőbe vetett hit erős reménységé-
vel üdvözöljük mi is a most megala-
kult képviselőtestületet. 

Az alakuló gyűlésről tudósítónk a 
következőkben számol be: 

Szerdán délelőtt 9 órakor tartotta 
alakuló közgyűlését az 1911 1914-ik 
évekre a városi képviselőtestület dr. 
A 'agy Sándor alispán elnöklésével. 

A közgyűlés megnyitása alkalmá-
val az alispán hosszabb beszédben ¿ide 
vözölte a képviselőtestületet és műkö-
déséhez amely ebben a ciklusban 
annyira fontos leend a város kulturális 
és közgazdasági fejlődésére szerencsét 
kívánt. 

A megéljenzett szép beszéd után 
felolvasták a képviselők névjegyzékét 
és megejtették a szakosztályok és bi-
zottságok v ál a sz t ását. 

Az eredmény a következő: 
/. jogügyi szakosztály. Dr. Alber-

tényi Adolf, Bolvó Kálmán, Burián 
Lajos, Dr. Csúcs János, Dr. Ecseri 
Lajos, Dr. Füsti Molnár Sándor, Dr. 
Kiss Béla, Dr. Öze Gyula, Dr. Péter 
Albert, Dr. Vécseri Sándor. 

II. Pénzügyi és háztartási szak-
osztály. Bánfalvi Lajos, Buzi József, 
Dr. Csúcs János, Fekete Márton, Moj-
zsik Lajos, Nyíri Antal, Pataki Imre, 
Petrovics Soma, Soós Bálint, Varga 
József. 

/ / / . Gazdászati szakosztály. Al-
bertényi Antal, ifj. Bartha Sándor, Bár-
kai János, Csúcs Antal, Csúcs Lajos, 
Csákó Balogh Fercnc, Debreceni Jó-
zsef, Fekete Demeter, Jurenák Gyula, 

Kutas János, Molnár István, itj. Rúzs 
Molnár Sándor, Soós Bálint, Varga Jó-
zsef, Zsoldos Elek, Zsoldos Ferencz 
mérnök. 

IV. Ipari szakosztály. Burkus Ist-
ván, Füsti Molnár Ferenc, Gálti Imre, 
Horváth Imre, Kiss Bálint, Kiss Mi-
hály, Kiss Sándor szabó. Korsós Tóth 
Sándor, Moreczky Zsigmond, Sarkadt 
Szabó Imre, Sándor Mátyás, Tarnóczi 
Bálint. 

r. Közegészségügyi bizottság. De-
recskey Mihály, Csak Imre, Dr. Eisler 
Samu, Dr. Reis Samu, Sátrán Bálint. 

((gyógyszerészek k<>zül:) if j. Várady 
Lajos, Vecseri Miklós. 

VI. Kertészeti bizottság. Burián 
Lajos, Héjjá János, Kiss Sándor csiz-
madia, Kunos András, Nóvobáczky 
Győző, Sípos Lajos, Stammer Béla, 
Dr. Sulcz Lajos, Szathmáry Ede, Szol-
láth József. 

VII. Szegényügyi bizottság. Gyulai 
Bálint, Héjjá Lajos, Horváth Jenő, 
Kátai Pál Lajos, Kenyeres Ráfael, Pa-
nyik Tóth János, Rúzs Molnár Ferenc 
A. rét. Rúzs Molnár Lajos I., Székely 
János. 

VIII. Mezögazdasiigi bizattság. 
Bárány Sándor, Czakó Imre. Csúcs 
Károly, Juhász Ferenc, MátétTy László, 
Nagy Gy. Bálint, Rúzs Molnár Máté, 
Szegi József, Teési Fekete János, Ve-
cseri Lajos. 

IX. Ipartanodat bizottság. Balá-
zsovits Norbert, Bene István, Budai 
János, Bugyi Ferenc, Kálmán Imre, 
Kiss Sándor csizmadia, Krisztiáni Ist-
ván, Sarkadi Szabó Imre, ifj. Szath-
máry Pál, Zsoldos Ferenc iparos. 

X. Sziniigyi bizottság Bánfalvi 
Lajos, Dr. Csergő Károly, Dr. Csúcs 
János, Dr. Pollák Sándor, Regdon Géza, 

: FÉLIX-GYÓGYFÜRDÖ • 
I NAGYVÁRAD MELLETT 

* Téli és nyári 
• gyógyhely 

A 
• A 

egész éven át 
nyitva 

Európa legnagyobb kénes héwiz forrása, vizhofoka 49. C. 17 millió 4 

liter napi mennyiség. Csuz, köszvény, ischiás, izzadmányok és noi 
betegségek ellen. 

1909 évben beteg hagyta el gyógyultan és javultan a paratlanul hatawcs 
Félix-fürdö gyógyforrásait, tükör, kad, iszap, mész es szénsava* fürdők, 250 kenyelmes 
lakószoba, tarsalgo, zongora és olvasóterem, kitűnő vendéglők, állandó elsőrendű 
cziganyxene, vasarnaponként katonazene, tennis pálya, gondozott sétautak, 400 holdas 
park és fenyveserdő. Jfe személyvonat közlekedik május M ő l a Féli*-fürdő állomására. 

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

Prospektust küld az igazgatóság 
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Zilahy Kálmán. 
XI Gyámügyi bizottság. Balogi , 

Imre, Bazsó Ferenc, Mikecz Imre, Pa-
nvik Tóth János, Pataki Imre, Kácz j 
László. 

XII. Vasétügyi bizottság. Alber-
tényi Antal, Balogh János, Burián Lajos, j 
Dr. Cicatricis Lajos, Csúcs Antal, Csúcs ! 

Lajos, Fekete Márton, Mecs Balogh 
Lajos, Pataki Imre, Piti Péter, Soós 
Bálint, Dr. Szeder Ferenc János, Ve- j 
cseri János III., Zsoldos Ferenc mérnök, j 

XU1. Szobor-bizottság. Balogh Já-
nos, Bálint Imre, Burián Lajos, Dr. | 
Cicatricis Lajos, Fekete Márton, Dr. 
Friedmann Gyula, Dr. Kiss Béla, Dr. 
Mátéffy Pál, Dr. Nagy Sándor, id. Rúzs 
Molnár Ferenc, Szathmáry Ernő, Ud-
vardi Ferenc, Varga József, Vecseri 
István, Zolnay Károly. 

X/1I'illanyvilágitási ellenőrző 1 

bizottsága. Káló Gyula, Zsoldos Ferenc 
mérnök. 

AT. Munkáslak építő bizottság. Ifj. 
Bartha Sándor, Kovács Pál, Rohonckai 
Kovács József, Soós Imre, Török Imre. 

XVI. dvámpénztári vizsgáló bi-
zottság. Fekete Demeter, Kristó Nagy 
Antal. 

A T I I . Váiosi uli bizottság. Feuler 
Antal, Gyulai Bálint, Négyest János, 
Pataki Imre, Piti Mihály. 

XVIII. Munkás segélyalap véle-
ményező bizottság. Kátai Pál Lajos, 
Mácsai László, Nyíri Antal. 

Munkások közül: Kiss Lajos, Szé-
kely Imre. Török János. 

XIN. Könyvtár vizsgáló bizottság. 
ifj. Kátai Pál János, Papp Imre igaz-
gató, Rúzs Molnár Lajos I., Varga 
Ferenc. 

XX. Munkás védő bizottság. Geiőcz 
Lajos, ifj. Kátai Pál János, Kristó Nagy 
Imre, Dr. Rimély Dezső, id. Rúzs Mol-
nár Ferenc. 

XNI. Iskolaszéki bizottság. Balogh 
János, Bánfalvi Lajos, Burián Lajos, 
Dr. Csató Zsigmond, Csúcs Antal, 
Khirer József, Kiss Zsigmond, Dr. Kiss 
Béla, Dr. Lakos Imre, Dr. Szőke 
József. 

Értesítés. 
Értesítjük a tisztelt közönségét, hogy Szabó Zsigmond és Tsa cég gőz-

fűrészét és gőzmalmát megvettük és azt Krausz Testverek ceg alatt tovább veze tek . 
Faanyagokból mindenféle épület és asztalos árut, továbbá tűzifát stb. 

tartunk raktáron es azokat a legjutányosabb árakban árusítjuk. 
Malmunkban állandóan készleten tartunk mindenféle gabonát, úgymint 

búzát, rozsot és tengerit és azokat a mindenkori napi áron árusítjuk 
Kérjük a nagyérdemű közönség szives pártfogását és vagyunk 

eljes tisztelettel K r a U S Z T C S t V é r e f e . | t j 
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XXII. Állami iskolai gondnokság, j 

Soós Bálint. 
XXIII. Xyugdij választmány. Káló 

Gyula, Dr. Kiss Béla, K ss Zsigmond, 
Dr. Szathm'ry Mihály, Varga József. 

XXIV. Szántónké tó-szék. Llnök: 
Burián Lajos, Balogh János, Bálint 
János, Biró Józseí, Csúcs János, Gom-
bos János, Halász István, Joó Károly, 
Kanász Nagy Sándor, Köblös Gábor, 
Molnár Farkas Ignác, Nagy Lajos, 
i)r. Szeder Ferenc János, Szolláth Jó-
zsef, Vecseri Sándor. 

A'AT. Kereskedő tanonciskolái bi-
zottság. Brüll Ferenc, Fekete Albert, 
Halász Szabó Lajos, Hoffmann Jakab, 
Horváth István, Kálmán Imre, Károlyi 
J5zsef, Móc Kálmán, Nagy Ferenc, 
Pirithy Mátyás, Plohn Sámuel, Székely 
József. 

A választás eredményének kihir-
detése után az alispán megalakultnak 
jelentette ki a képviselőtestületet és 
berekesztette a közgyűlést, amely 1 

11 órakor végződött. 

Milyen.ídő less? 
A meteorológiai intézet jelen-

tése szerint túlnyomóan száraz idő vár-
ható lényegtelen hővaltozással. Sür-
gönyprognózis: Knyhe, elvétve csapa-
dék* 18-2 

B 

H i r e k . 
Tanyai istenitisztelet. Papp 

Najos rcf. körlelkész április 30-án dél-
előtt 9 órakor a nagykirálysági, 
délután 2 órakor az eperjesszéki ál-
lami iskolánál istenitiszteletet tart. 

Val lásos délután a templomban. Az 
evangélikus nőegylet vallásos délutánjának a 
műsora végleg megvan állapítva. A közremű-
ködő kiváló erők egytől-egvig rég ismert, ün-
nepelt művészek a zene és ének mesterei a 
szomszédos városban és messze vidéken. A 
program elmondja: minő nagy lesz; magas 
színvonalú művészeti élvezetét várhat vallás 
felekezeti ktilömbség nélkül közönségünk má-
jus 7-én d. u. 3 órától kezdődöleg az evan-
gélikusok diszes ujtemplomában. Közénekés 
ima urán a műsora köve;kezö számokból áll : 
„Miatyánk* Kapi Gyulától énekli Vargáné 
Irámfty Paula úrnő, orgonán kiséri Ivánka 
Zoltán hmvásárh. fogyni, tanár ur. Szentföld-
ről : felolvas Bodnár Bertalan hmvásárhelyi 
főgvm. tanár ur. a) Handel: Largó. b) Schu-
mann: Klmodozás. c> Clrieg: Himnusz. Hege-
dűn előadja Farkas Lajos főgym. tanár ur 
orgonán kiséri Ivánka Zoltán főgym. zeneta-
nár ur. A hitetlen: Szász Károlytól, szavalja 
Kranciszti Etelka iri leány hmvásárh. tanítónő. 
Dicséret: Szabolcska Mihálytól, megzenésítette 
Ivánka Zoltán főgvm. zenetanár. Énekli a 
szerző orgona kísérete mellett Databos Lajos 
hmvásárhelyi reform, énekvezér ur. Záróbe-
szédet tart és imádkozik: DK. Kalmi Béla s. 
lelkész. Közének: (18.") 1 2). Minden félre 
értés kikerülése végett jelentjük, hogy sze-
méi_\ re szóló meghívókat a nőegylet nem bo-
csát ki. Belépő dijakat nem vesz, önkéntes 
adományokat köszönettel fogad. 

Vend< Patyi szólőbi 
>'ter • fajbora fehér r bakatoi is Karh hövehb rokbíl ad Jel« 

AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN MINDEN GAZDÁNÁL DICSÉRETET ÉS NAGY MEGELÉGEDÉST ARATNAK 

BKNZIN É S NM^KSOLA.J 
M O T O H O N 

p l ő k t V ^ - r j L r 
J r j e t e k ! ! ! 

Min ica gazda maga kezelhuti, nem kell gtipész, I Hcndkivűl olcsó és tiszta piacképes cséplés, már 4 ól 
sem hatáság; engedély. I erejű gépeknél is, egész a 20 lóerőig 

Motorainkkal a községben a hizak kó/ott az 
udvarban szabad csépelni. 

S 7 Í v e s f i o v e l m é b e 1 Minden #azda. aki egy motoros cséplökészlet beszerzésének mé* csak gondolatával is foglalkozik, kérje egy 
J ' levelezőlapon képes árjegyzékünkét, ingyen és bérmentve küldjük és abban oly fontos adatokat talál, 

hogy azonnal mindenben tájékozva lesz. 

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

l i e l l l l l í l * V l l t n l r « á l 
Ruclapest, Váci-ut 4. sz. 

a 
szak 
jutái 

lei 
Kérv 

Kivá 

II. k 
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vaszi és nyári újdonságok 
férf i é s gyermek ké^zruhák 

Jgy tt gazdagnak, mint a szegénynek 
gyaránt érdekében áll. hogy megnézze 

üli Ferenc áruházában, 
Angol uri Nzaboság! 

öngy i lkos főhadnagy. Mint 
N'agykik indáról jelentik, Okánovics Gá-
bor honvédfőhadnagy , aki csak pár 
napja érkezett Xagvkikindára, vasárnap 
reggel szállóbeli lakásán kardszi jára 
felakasztot ta magá t és meghal t . A nála 
tiilált iratokból arra lehet következtetni, j 
hogy a katonai becsületbíróság valami 
becsületügyből kifolyólag e hadsereg- 1 

bői való kilépésre kötelezte és ezért 
vált meg az élettől. 

A rizshántolóban. A fiumei 
r izshántológvárban borzalmas halállal 
halt m e g Hasso Henrik olasz m u n k á s . 
Éjjel a pihenő óra alatt belefeküdt a 
hántoló levezető nyilásába és nyomban 
elaludt. Társai megfeledkeztek róla s 
amint ismét megindult a m u n k a , több 
száz mázsányi rizst zúdítottak a leve-
hető nyílásba. Bassó kétségbeesetten 
sikoltozott. Erre megállítottak a gépe-
ket és nehéz munkával lelapátolni akar-
ták a rizstömeget . Mire a munkával 
elkészültek, Bassó halott volt. Kikékült 
holttestét húz ták elő a levbzető nyílásból. 

Véres kávéházi botrány. A 
szombathely i Kovács-szálló kávéházá-
ban kinos és izgalmas botrány támadt 
tegnap. A helyőrség egy kapitánya, 
Vasquez Ot tó délután civi lruhában be-
ment egy kávéházba , ahol má r várt 
reá egy úr iasszony. Sokáig beszélgettek, 
amig a kávéhazba nem lépet F u c h s Jó-
zsef gazdag földbirtokos, aki mint tar-
talékos önkéntes-káplár jelenleg fegy-
vergvakorlatot teljesít. Mikor a kapi tány 
meglát ta , izgatottan odasietett hozzá , 
valamit kérgezett tőle, de a tar ta lékos 
nem is felelhetett, mert a kapi tány a 
következő pillanatban lovagló ostorával 

háromszor belevágott a földbirtokos 
arcába. F u c h s ez ütések elől kifelé ment , 
de a kapitány követte és az utcán is 
ütötte-verte. A kapitány társaságában 
levő hölgy izgatottan biztatta a kapi-
tányt az inzultusra. Természetes, hogy 
a kinos, vértforraló inzul tus amely 
apró sérüléseket is ejtett a tartalékoson 
ezer magyarázat ra 'ad okot. Valószínű, 
hogy asszony van a játékban. 

— Felhívás a g&zd&közönséghez. 
Mindazon gazda, ki házát, terményét, ingó-
ságát tüz ellen előnyösen akarja biztosi tani 
„teljes bizalomtt-mal a „Gazdák biztosító 
Szövetkezete4* helybeli képviselőjéhez Kenye-
res Rafael úrhoz forduljon, ki mindennemű 
biztositási ügyben teljesen díjtalanul a leg-
nagyobb készséggel felvilágosítással szolgai. 

Ha a biztosítás bármelyik intézetnél van 
is elhelyezve a kereskedelmi törvény értel-
mében felmondható s abból az illető bizto-
sitóra semmi nemű kellemetlenség nem szár-
mazhat és ezért a Gazdák biztosító Szöver-
kezete ugy anyagilag, mint erkölcsileg fele-
lősséget vállal. Azon hazug híresztelésre, 
hogy a „Gazdák biztosító Szövetkezeté*-nél 
nemi enne kellő anyagi garancia, a legjel-
lemzőbben cáfolja azon tény, hogy maga a 
m. kir. földmivelésügyi miniszter az összes 
államib irtokókat és azok ingó és ingatlanait 
tüz ellen a Gazdák biztosító Szövetkezeténél 
HO millió szóval hatvan millió korona érték-
ben biztosította. Ez a társaság jog és élet, 
baleset és betöréses lopás ellen is elfogad 
biztosításokat. 

Nászajándékoknak alkaJmas újdon-
ságok megérkeztek {'láger Miksa múórás és 
ékszerész üzletébe. A ki olcsó árban szép és 
rínom dolgokat akar vásárolni, tekintse meg a 
ceg óriási raktárát. Valódi svájci zseb, fali 
és inga órák. Mindennemű finom arany és 
ezüst ekszer?k. China ezüst és valódi ezüst 
dísztárgyak, evv"eszközök. Taj; és borost^ár 
aruk. Látszerek. Beszélőgépek, hanglemezek 
Menyasszonyi és nászajándékok. Különóra és 
ékszer javitó műhelv. Törött arany ésezüst be-
váltás. Rendkívül olcsó árak pontos ki szói 
gálás 

Az út a háznál. 
- Rajz. — 

Kóbor T i m i s 

— Szép leány, — suttogta reszkető 
hangon, — de úgy-e, azért nem hagysz 
bennünket elpusztulni ? 

Imre szomorúan nézett végig az édes-
anyján. Hogy félti a kenyerét 1 gondolta s 
nyomban elszégyelte magát. Képzeletében 
megjelent a lYincess Lidi, a komoly, szép, 
büszke leány, ahogy letérdel rongyos édes-
anyja előtt és csókolja a kezét. E képzelet 
liatása alatt ő is leborut az édesanyja előtt 
és sirva temette az arcat az ölébe. 

Nem liagylak el, nem veszem el, — 
suttogta, — ne tarts semmitől. 

— Nem veszed el? — Az öreg asz-
szonyha e kilátásban csak ugysikoltott a 
Ivjldogság. 

— Nem veszed el ? Köszönöm, köszö-
nöm édes fiam, az Isten meg fogja neked 
ezerszeresen adni amit szüleidért tettel. 

Aztán ment a munkába. 
A gépliáz előtt elhaladt, az üvegajtón 

keresztül benézett az expedicóba, a hol a 
lányok kaszinóétak. Hangos kacagás, durva 
ekszó mellett mulattak, ketten hárman össze-
fogózkodtak cs táncoltak. A hosszú asz-
tal végéber pedig nyugodtan, komolyan ült 
a l'rincess Lidi és harisnyát kötögeiett — 
oldatépett hozzá. 

— Emlékszik még, miről beszéltünk 
délután ? 

Emlékszem. 
Ks megmarad a mellett, amit mon-

dott? 
Meg. 

— Egy kérdés még, Lidi. Megmaradna 
meHet'e ;«kkor is, ha ugy szeretne engem, 
mint én magát ? 

— Ugy mondtam. 
A fiu mélyen sóhajtott. 

Áldja meg az Isten, Lidi, nekünk 
már befellegzett! 

A futó-utcai kis lakás első ablakába 
azóta igen keveset süt a nap. Az ablaktábla 
betéve, jóval déli időn túl is, Kertsanék még 
halkabban lepdcgélnek, suttognak. Az öreg 
Kertsan nem meri tébbé meghúzni a csön-
getyüzsinórt, türelmesen vár, vesztegel az 
ajtó előtt, mig belül véletlenségből meglátják. 

(Vége.) 

SZtfl kdatom a nagy 
ucntto Itő közönség-
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Ajánlom a t. közönségnek leg-
jobb minőségű saját keszitésű 

drótkerítéseimet, 
amit bármiiyen mennyiségben 

megrendelésre is készítünk. 
porcellán és zománcedé-
nyekből nagy választék. 

Saját főzésű kisüsti 

pálinkámat 
80 krajcártól följebb a leg-
kitűnőbb minőségben árusítom. 

Törköly, seprő, 
sziva és barack. 

Tisztelettel 'Í2b 

Groszinann Lajos 
kereskedő, Vásártér. 

Alapíttatott: 1899. évben. 

A legkedvesebb berma 
ajándékok kaphatók már 1 

koronától feljebb 

KOLODINSZKY JÓZSEF 
mítórás és ékszerész dus raktárában, Szentes, Petőfi-bérház. 

N a g y válarzték a l e á n y k a cs fiú órákban, (valódi sveici szerkezet) 
l eg f inomabb a r a n y cs ezüs t n y a k l á n c o k k t r e t i c l , v a g y szentkép amulettel, 
remek g y ű r ű k , ka r ekek és b r o s s t ű k , ezüst és alpeka cigaretta tárcák, boros-
t yán ón tajt c igaret ta s z o p k á k cs ezüst sé ta bo tok igen o l c s ó n vásárolhatók. 

T f i r t t r . r . iy cs c.:üst b : v / J t i $ a a na?>i ¿ r á k o n . 
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Hirdetések felvétetnek X ' _ _ Hirdetések felvétetnek • 
a lapkiadóhivatalában A D R A D I M V I E T P 6 P l T e l aP kiadóhivatalában . 
Kálmán NyomdaSzen- Ü M X I V O I I U I C I 1 I f l i M i l » Kálmán Nyomda Szen- • 
tes Br. 1 fa rucker- u tea 8 tes Bi. Harucker-utca 8 

Eladó házak 
és kiadó lakások Tóth József-utca 28 számú 
a Bartlia biró-féle) 1213 négyszögöl telek-
kel, Batthyányi-utca 5 számú ház nagy ud- ; 
var és kerttel villany és vizvezetékkel — ; 
rendkívüli kedvező feltételekkel eladók. Tóth 
József-u 28 szám alatt két lakás azonnal 
kiadó. Értekezni lehet Pollák Gézával Kos-

suth téri üzletében. 318 | 

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

adók április 24-től. 19 

Tanulónak 
felvétetik egy jó házból való tiu Virágos Mi- I Aki drága kanwtu kölcsönét 4 és fél százalékos kamatú 
hály szíjgyártónál a Vásárszélben, Rákóczi-, kölcsönnel akarja kicserélni, forduljon bizalommal ifj. 

200 négyszögöles 
portával eladó egy ház, mely áll a követke-
zőkből: ket egymásba nyiló padolt szoba, 
konyha, speiz, külön megint egy szoba és 
konyha meg isi álló. Azonkívül még egy nagy 
kert négy külön házhelynek eladó. IV. ker. 

Kisér-utca 24 sz. alatt. 310 

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 

Olcsó pénz! 

tér 10. szám alatt. 374 ! Fazekas Antalhoz I. ker. Tóth József-utca 46 szám alatt 

Gergely György 
5. szám alatt levő 4 hold földje tanyával 
együtt eladó. Értekezni lehet IV. kerület 

Szoudi-utca 5. szám alatt. 375 

Lakásomat 
Klauzál-utca 34 szám alatt Lővy Katalina há-
zába áthelyez.em. Olaj és olajsár kapható. 
Tojást egész nap átvesszük. Tisztelettel: özv. 

Freund I^ajosné. 377 

Kerestetik 
egy egészséges 12—13 éves fiu mindenesnek I 
azonnali belépésre az I-ső 48-as népkörbe. 373 | 

Kása Sándor 1 
ajánlja mész, só, fa- és kőszén, koksz tűzi- : 
fa raktárát. Vör6smarty-utca 1. szám alatt. 
Kisebb mennyiséget is a házhoz szállít. Szé- i 

na és szecska állandóan kapható. 

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

II. ker. Törs Kálmán-utca 1 szám. 

Tisztelettel hozom a n. é. gazda-
közönség tudomására, miszerint a 
lóherélésrc feljogosittattam és azt 
már megkezdtem s bármikor Fábián 
Sebestyén 66 szám alatt folytatom, 
kívánatra helybe is elmegyek. 

Tisztelettel 
i Szíjártó Szabó Sándor. 

1235 
tkv. 1911. 

Árverési hirdetm. kivonat. 
A szentesi kir. járásbiróság mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Kovács 
József és társai végrehajtatónak Korom Gás-
pár végrehajtást szenvedett elleni 84 korona 
60 fillér tőke követelés és jár. iránti végre-
hajtási ügyében a szentesi kir. járásbiróság 
területén levő Mindszent község határában 
fekvő a mindszenti 176 sz. betétben A I. 
1—3 sorsz. alatt felvett 4256., 4257., 4258. 
hrsz. jószágtestnek a Korom Gáspár (nős 
Megyeri Verond) nevén álló felerészére 1653 
koronában ezennel megállapított kikiáltási 
árban az árverést elrendelte, és hogy a fen-
tebb megjelölt ingatlan az 1911. évi május 
hó 20-ik napjának délelőtti 9 órakor mind-
szenti községháznál megtartandó nyilvános 
árverésen a megtartott kikiáltási ár s/n-án alul 
eladatni nem fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárnak 10u° át, vagyis 165 kor. 
30 fillér készpénzben vagy óvadékképes ér-
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhe-
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Az a ki az ingatlanért a kikiáltási ár-
nál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni 
senki sem akar, köteles nyomban a kikiál-
tási ár százaléka szerint megállapított bánat-
pénzt az általa igért ár ugyanannyi százalé-
káig kiegészíteni. 

Kelt Szentesen a kir. járásbiróság mint 
telekkönyvi hatóságnál 1911. évi március hó 
14-ik napján. 

Katklcs s. k. kir. járásbiró. 
Boncznos 

kir. tkvezetö. 
A kiadvány hiteléül. 
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iro« inját F a r k a * 
Mihály-utou Jl. h/.. (Varya 
lton janiin á t o l l f u é h c n , dr. 
( '/.ukormmiu Hornit ö n ö n 
mellot t) u.joimmi 4>|>ftlt Itá-

/ . á l m h e l v e x t o á t . 

Az építő és építtető 
közönségnek tisztelettel hozom tudomására, 

\ hogy a drótkerítés és stukatornádszövést meg-
| kezdtem, saját gépjeimmel. Elvállalok bár-
I milyen drótkerítést a legolcsóbb áron. Stuka-
I tor nádszövet szintén a legolcsóbban kaphat«'» 

nálam. 
Korsós N. Sándor 

I 333 Széchenyi-újtelep, 79. szám 

Űzletáthelyezés. 
Tudatom a t. közönséggel, hogy 

lakásomat a III. kerület Lakos-utcza 
14. szám alá helyeztem át. Ugyanott 

I egyszobás udvari lakás kiadó. Tanon-
i cok azonnal felvétetnek. 

Tisztelettel 
Mácsai Lajos 

szobafestő, címfestő és mázoló32í> 

Bútorok tisztítására 
és felújítására egyetlen szer a 

„Flüssig Furnir" 
mely festett, lakkozott vagy keményfa alkalmazható, 
üvegje I k\ 25 f. és 2 K. 60 f., mintaüveg 12 fill. 

Padló lakk 
.Medve* jugyú szép és tartns padosai festésre. 

Padozat lakk 
olajfestékkel festett padlók behuzásá™ 

Rembrandtin lakk 
kerti bútorok festésére. 

Arany,- ezüst- és rézbronzok 

Ifj. Kovács Sándor 
üzletében. .«w 

TAKARÉK-
TŰZHELYEKET es 

CSERÉP-
KÁLYHÁKAT 

rendezzen be a lakásán, 
ha nem ellensége a pén-

zének egyedül 

MAZURA VILMOS 
cserépkályha készítőtől 

Szentes, Nagyvölgypart, 
az állomás mellett. 

• C Kálmán N'ronida S/rnte* 142*2 

'.ui'iiiviiii, l.llllivil<l f HLrtiUi 

Es* 
[j Szőlő permetezésre 

kiválóan alkalmas szer a 

„Permol" 
peronospora, penészgomba, liszt, harmat, szőlő 
moly ellen. Ható anyaga teljesen oldódik, el-
készítése egyszerű, permetezőgépet nem rongálja 

Csomagja 60 fill., 1 K. 50 és 3 K. 

Fapermetező szer jj 
a gyümölcsfákról a hernyók és egyóbb 
férgek letisztítására csomagja 60f., 1 K. 

Anassia forgács 
rózsafák és őszi barackoknak a 

levéltetűktől való megtisztítására. 
Kölcsön permetezők 

Ifj. Kovács Sándor 
üzletében. 370 E! 
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