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A l i m á r a t á n c . . . 
Ma kezdődött a tánc. A 

muzsisok már hangolják a 
hangszereket. A táncmesterek 
próbálkoznak. Nagy bőgős 
kis bőgős, kontrás, pikulás, 
cimbalmos a helyén vannak. 
Csak legyenek táncosok. Az 
az, hogy táncosok lesznek 
bőven; csak olyanok legye-
nek, akik ugy táncolj-mak, 
ahogy a kormány akarja. 

Mennyire óhajtja ezt a 
kormány, kitűnik abból is, 
hogy Bécs felől akarja be-
adni a magyaroknak a masz-
lagot, jóllehet ezek a fránya 
magyarok nem akarják be-
venni. Előbb házfeloszlatás-
sal fenyegetődzöt Khuen. Azu-
tán — minthogy ettől senki 
sem ijedt meg — szerette 
volna, ha az ellenzék paktálni 
akarna. Senki sem akarván 
paktálni, fennen kijelentette a 
világ gúnyos kacagása köz-
ben, hogy nem paktál senki-
vel. Bravó! — kiáltották fe-
léje hü csatlósai, akik éppen 
ugy tudják, mint ő, hogy 
azért nem paktál senkivel, 
mert ő vele nem akar senki 
sem paktálni. Majd könyör-
gésre fogta a dolgot, mond-
ván, csináljuk meg a válasz-
tói reformot is, a véderőtör-
vényt is; az utóbbit előbb, 
az előbbit utóbb. 

Erre is ironikus kacagással 
válaszoltak. Most meg Bécs 
felől azt izenteti kerülő uton 
szinte hülye naivitással hogy 
siessenek a magyarok a véd-
erőtörvény szavazásával, mert j 
különben, isten ments, az 
osztrákok megelőznek beniin-
ket. Ott ugyan másképen szól 

a nógatás siessenek az oszt-
rákok, mert a magyarok előz-
hetik meg őket. De ez egyet 
jelent. így akarnak Khuenék 
a maguk muzsikájára tán-
coltatni. 

Hát csak táncoljanak azok, 
akik táncolni akarnak. A kor-
mány most ujabb pénz- és 
véradót követel a magyar nép-
től. Ki a lelketeket magyarok, 
a véretekkel és verítékekkel 
együtt. 

A császárnak több kato-
nára van szüksége! Hol a | 

loyalitástok, ha siketek és va-
kok akartok maradni ilyen 
maszlagokkal és nógatások-
kal szemben ? Igaz, hogy a 
kormány nem figyelmezteti 
a felséget és önmagát a loya-
litás viszonzására. Kecskemét 
például félig romban hevert. 
A gyönyörű alföldi város pusz-
tulása siralmas és szivtépő 
látvány volt. Sem a felség-
nek, sem a kormánynak nem 
jutott eszébe, mig az ellen-
zék nem nógatta, valamelyes 
segély akció kezdeményezése. | 

Hja, a loyalitás különös do-
log. 

„Odafönn44 a loyalitást ugy 
értelmezik, hogy azzal csak 
a nép tartozik, a felségnek 
és kormánynak, a felség és 
a kormány nem tartozik a 
népnek semmivel. Ha a nép 
bajban, nyomorúságban síny-
lődik, segítsen magán, a ho-
gyan tud, ha isten nem se-
gíti. De ha a fejedelemnek 
szüksége van áldozatra, akkor 
a kormánynak a nép loyali-
tására kell apellálnia. 

" — 

A husdrágaság megszüntetése. 
A husdrágaság megszün 

tetécére, vagy legalább eny-
hítésére sok mindenféle aján-
lat hozatott már szóba, me-
lyek közül az, mely az állat-
tenyésziés emelését célozza, 
kétségkívül az egyedüli okos 
ajánlat. 

Az állattenyésztés eme-
lésénél első sorban a szarvas-
marhatenyésztés jöhet szóba, 
ez azonban a legintenzivebb 
társadalmi és állami támoga-
tás mellett is csak évek hosszú 
során át űzve nyújthat re-
ményt arra, hogy hazai szar-
vasmarha állományunk oly 
mérvben szaporodik fel, mely 
szaporodás a marhahusárak 
csökkenését eredményezhetné: 
másodsorban a sertéstenyész-
tés emelése van hivatva a 
jelenlegi husdrágaság meg-
szüntetésére. mint oly hus-
áruk előállítására alkalmas 
anyag, melyek hosszabb ideig 
való cltarthatása végett és 
tápanyagának gazdasága miatt 
is legkeresettebb. 

Minthogy a hazai sertés-
állománv a tenvésztési állami 

és társadalmi támogatás el-
terjesztése utján rövid időn 
belül a mainak többszörösére 
emelhető, ennélfogva hivatva 
van arra, hogy az élelmezés 
egyik főtényezője és szociális 
szempontból is jelentős sze-
repejusson. Kétségkívül nagy-
ban hozzájárult ehhez a föld-
mivelésügyi kormányzat ak-
ciója, mely legújabban is a 
szegedi vásár és huspénztár 
r. t.-nak engedélyt adott len-
gyelhonból, angol, német és 
lengyel sertésekből kereszte-
zés utján előállított kitűnő 
faj sertésekből több száz darab 
tenyésztésre alkalmas anya-
állat behozatalára és a gaz-
dahzcnség részére tenyésztési 
célokra való eladására. 

Közgazdasági, valamint 
államháztartási szempontból 
a sertéstenyésztés elterjeszté-
sét eél/.ó kormányzati akció 
kétségkívül kedvező eredmé-
nyekre fog vezetni. A min 
den!<it egyformán sújtó hus 
drágaság enyhítése szempont-
jából éppen az említett ke-
resztezései lengyel faj látszik 

a legalkalmasabbnak, mer 
edzett, szívós, a betegségek, 
kel szemben ellenállóképe-
sebb a mi hazai fajtánknál-
szaporaság dolgában e ső-
rangu (nem tartozik a ri 1 ka-
ságok közé, hogy egy a nya 
11—16 malaccal fizet a gaz-
dájának) a malacok felneve-
lése pedig még közepes gon-
dozás mellett is könnyű. Ól-
ban, vagy mezőn való tenyész-
tésre egyaránt alkalmas, igé-
nyesnek nem mondható és 
könnyen, jól hizik, husa fi-
nom, tömött szalonnát és sok 
zsírt ad. Egy, egy és fél éves 
korban 250—300 kilogramra 
hizlalható meg. 

Gazdáinknak csak ajánl-
ható, hogy silányabb minő-
ségű hazai sertése mellé, te-
hetsége és helyéhez mért 
számú lengyel kocát szerez-
zen be magának cs ezek iva-
dékait tovább u i y sztve,hazai 
sertésállom ányut éljwitása 
által magának, a fogyasztó 
közönségnek és hazánk köz-
gazdas;ijiánal; egyaránt hasz-
nára legyen. 

Szentesi 

l! 

Kölcsönt ad váltóra, 'h.vra, földre, árúkra és gírdas-'«? taményekre 
Hosszú Iejára'u I^U-sltésr? kölcsönt ad és kö/vetit 10 * tő! 65 évig tartó 
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— A szentesi jótékony nőegy-
let a mai napon d. u. 5 órakor a vár-
megyeházáo rendkívüli közgyűlést tart. 

- Házasság. Purjesz Lajos, az 
„Egyetértés" felelős szerkesztője, a 
budapesti újságírók egyesületének fő-
titkára a mai napon názasságot kötött 
CzukorBözsével , özvegy Czukor Emiiné 
leányával. Tanuk voltak : Herczeg Fe-
renc országos képviselő, a budapesti 
újságírók egyesületének e lnöke és 
Hollán Sándoi miniszteri tanácsos, máv* 
igazgató. A fiaial pár néhány hétre 
külföldre utazott. A házasság kötésről 
külön értesítést nem adtak ki. 

— Választmányi gyűlés. A Szentesi 
I SŐ ÍS 48-as Kör válasz mánya ma vasár-
nap d. e. 10 órakor gyűlést tart. 

— Értekezlet. A várososr ellenzék-
hez tartózó kepviselők ma vasárnap d. e. 
II órakor az I ső 48 as kör helységében 
értenezletet tartanak. 

— Baleset. Megyesi Gáspár 63 éve-
kőrfürész vágót, ki a Krausz Testvérek füs 
részhazában van alkalmazva baleset érte. 
Tegnap délután a körfűrésznél faragással 
foglalkozott, midőn a szelezés visszacsapott 
és Megyesi jobb arcán és nyakán zúzott és 
hasított sebeket okozott. Megyesi sérülése 
nem súlyos, de valószinüieg 15 napig mun-
kaképtelen lesz. 

— Birtokosok érdeke, hogy a városi 
birtoknyilvántartói hivatalban e hó végéig 
közszemlére kitett uj kataszteri munkálato-
kat, u. m. uj kataszteri birtokiveket, telek-
könyveket minden birtokos megtekintse és 
meggyőződjék róla, hogy birtokai jól van-
nak-e azokba bevezetve, földje nincs-e tul 
magasan osztályozva adó aló. Ezen határ 
idó alatt téves bejegyzések ellen mindenki fel-
szólalhat, a felszólalás hivatalból vétetik 
jegyzőkönyvbe és semmibe sem kerül. Azért 
a magunk részéről is figyelmeztetjük a f Id 
és haz birtokosokat, hogy az uj fölvételeket 
tekintsék meg anyival inkább is, mivel azok 
nemcsak adó alapul hanem az uj lelek 
könyvek alapjául is fognak szolgálvi a jö-
vőben. Még azt ajánljuk, hogy a megtekin-
tést ne hagyják az utolsó napokra, hanem 
azi mielőbb eszközöljék. Megemlítjük még 
hogy az uj birtokivek má^lata ott meg-
szerezhető. 

— A gózgépkezelők és kazánfűtők 
legközelebbi képesítő vizzgái Szegeden 
szeptember hó 7-ik napján d. e. 9 órakor 
a* szegedi felső ipariskolában fognak meg-
tartatni. A vizsgálati kérvények kellően fdl-
szerelve (a m. kir. ker. iparfelügyelőség-
bez (Tisza Lajos-körut 61.) beküldendők. 

— Asztagra takarmányra vagy álta-
lános tűzbiztosításokat a legolcsóbban és 
legelőnyösebben Hoffmann Jakab a magyar 
francia biztosító intézet előnyösen ismert 
főflgynöke intéz el — biztosítási irodája 
Hariss-ház református templommal szem-
ben van. 

— Töz. Tegnap hajnali fél 2 
órakor Marton Ferenc IV. Lőrincz-utca 
12 szám alatti házánál az utcai lakat-

lan épület nádteteje kigyuladt és le-
égett. A tüzet a szomszédház"Hakója 
vette észre, aki a mélyen alvó Mar-
tonékat nagynehezen fellármázta, fiát 
pedig segítségért a tűzoltókhoz békül-
dötte. Hibfr a tűzoltók az értesítés 

után azonnal kivonullak, a tűznél ke-
vés munkájuk akadt, mert a tető ak-
korra már teljesen leégett. Marton 
kára megtérül, miután háza biztosítva 
volt. A tüz keletkezésének oka isme-
retlen. 

— Lókötés. Kóbor cigányok ga-
rázdálkodnak ismét környékünkben. 
Távirati értesüés jött a szentesi lend-
<*rscghez, hogy a makói tanyákról teg-
nap virradóra betörés utján Lökös Ist-
ván tanyájáról egy 4 éves pej kancát, 
Halász Sándor tanyájáról egy 6 éves 
feketés karcát, Erdei Antaltól gyeplót 
és hámot, Fodor Antal tanyájáról pe-
ditf egy vas tengelyes kocsit elloptak. 
A kár 1550 borona. A betörés elkö-
vetésével kóbor cigányokat gyanúsítják. 
A nyomozást rendőrségünk is megin-
dít'. tta. 

— Adjon Isten jó napot. Hová igye-
keztek tegnap Imre bátyám, Jani sógorral 
a Kossuth-utcában ? Mentünk a Károlyi Jó-
zsef és társa cég termény kereskedési iro-
dájába. Jani biztosította tüz kár ellen az 
ez idei termését asztagokban s a takarmá 
nyát kazalokban, én pedig a terményemet, 
takarmányomat, tanya epületeimet, jószága-
imat, es gazdasági eszközeimet biztosítottam 
általány biztosításai, mert most ott lehet 
igen kedvező feltételekkel biztosítani. A jég-
kar elleni biztosításom már nekem is ott 
van, így megyek hát én is és meg csinálom 
a tüzkar elleni biztositásom. Jól cselekszel 
öcsém, mert ha Isten ments valami kár érne, 
ott rendesen megfizetik károdat. 

Nagy tüz az úsztató 
majornál 

Gondatlanság vagy gyújtogatás. 
Nagy tüz pusztított mvst két nap 

egymásután a Szegvár mellett lévő 
Károlyi birtokon, a mdyet csak úszta-
tó major néven ismenr a közönség. A 
tuz egymásután két nap pénteken és j 
szombaton pusztított a majortól mint- 1 

egy kilométer távolságra lévő szántó 
földön. 

Pénteken csak 3 katasztrális hold 
területen pusztított a tűzvész, felemészt-
vén nemcsak a keresztbe rakott ter-
mést, de belekapott a lábonálló ter 
mésbe is. Szombaton délelőtt 8 órakor 
azonban már sokkal nagyobb területen 
9 katasztrális holdon gyuládtak meg a 
keresztek és a lábon álló gabona. A 
szegvári és az uradalmi tűzoltók ember 
fölötti erővel dolgoztak a tüz lokalizá-
lásán, de a tüz déli tizenkét órakor a 
mikor az első értesítést kaptuk — még 
egyre tart. A lábonálló termés meg 
mentésére körül szántották a tüz által 
megtámadott területet, így igyekezvén 
megmenteni a többi lábon álló gabo-
nát a pusztulástól. 

A Szegvárról kivonult csendőrök 
megindították a nyomozást, melynek 
eredménye egyelőre titok. A részeseket 
bekísérték Szegvárra a hol a nyomozás 
folyik. Eleinte csak azt gondolták, 
hogy valakinek a gondatlanságából 
származott a tüz, de a mikor másnap, 
szombaton megismétlődött a tüz, hozzá 
még sokkal nagyobb területen, mind 
erősebb lett a gyanú, hogy a tüzet 
csak g y ú j t o g a t á s okozhatta. 

# Szentesi h&p. 
Olvasóink közül, néhányan már 

hallották, hogy a mult vasárnapon Szen-
tesen, ugyancsak „Szentesi Lap" cimmel, 
egy másik újság is megjelent. Ezt a 
másik újságot a labanccá lett Herceg 
József, vármegyei címzetes aljegyző 
hozta létre. Herceg ugy látszik, mély 
elkeseredésében fordított egyet a sub-
áján és a vármegye keserű epéje, 
aki, hogy mást ne mondjunk róla a 
képviselő választások leghangosabb 
mungópárti kortese volt, ez uton akarja 
epeömléseit kiadni. így szülték meg 
azt a Szentesi Lapot, amelyet a Vajda 
B á 1 i n t fé 1 e nv 0111 da k i ad á sáoan esi n áln ak. 

Ennek a kiadósának a megbízha-
tóságára tán elég adat, hogy rövid 
másfél esztendő alatt ötödször próbál 
meg Szentes város közönségén eret 
vágni. Mult év januárjában inár kísér-
letezett a Szentesi Lappal, aztán hogy 
ettől eltiltották, jött a „Szentesi Újság44 

utánna az Alföldi Hirlap mindszenti 
szerkesztőkkel, csak pár héttel ezelőtt 
a tiszavirág életii „Szentes". Ennek 
a bukása után meg íme ismét a Szen-
tesi Lap. 

Mi persze, ahogy tudomást vettünk 
arról a legújabb lapvállalkozásrol, azon-
nal figyelmeztettük Csongrádvármegye 
alispánját a kötelességére, hogy ezt az 
uj alakulásu Szentesi Lapot tiltsa be 
és az ilyen cimen másutt megjelent 
lapokat kobozza el. Mert ez lett volna 
a kötelessége. 

Varnyu azonban nem vájja ki a 
varnvunak a szemét. 

(• songrág vármegye alispánja meg-
engedte a Herceg-Vajda-féle Szentesi 
Lapnak is a megjelenést. Tegnap 
hozott erre egy véghetetlenül lehetetlen 
határozatot, amit, ha vicclap volna a 
Szentesi Lap, egész terjedelmében le-
közölnénk. 

Ezt a sérelmes határozatát az alis-
pannak természetesen megfolebbezzük. 
Addig is azonban kérjük minden ol-
vasónkat, hogy azt a Szentesi Lapot, 
amelyen a Herceg József neve rajta van 
else fogadják, mert az mungó párti 
maszlaggal akarja elkábítani a becsüle-
tes embereket. Fizetni előre meg éppen 
senki ne fizessen, mert a többi Vajda 
Bálint-féle újságok után ez is hamaro-
san begyógyul. 

— Nagyon szép menyasszonyi é* 
nászajándékok — fémjelzett 14 kar. araoy 
ékszerek. Fali, inga, ébresztő, és valódi sve-
íci portosan kiszabályozoU ezütf arany t* 
fent zsebórák. Zalódi és china ezüst evő-
készletek es ajándékok disz tárgyak óriási 
válzsztékban. Látszerek tajték áruk beszélő 
Répek és hanglemezek a lehető legolcsóbb 
árban beszerezhetők Jiáger Miska müórás 
és ékszerész Kossétb-téri üzletében. Javítá-
sok külön műhelyembe jól és olcsón végei-
tétnek. Törött aranyat és ezüstöt a legma-
gasabb n^pi árban beváltom vagy becse-
rélem. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

Egy éves önkéntesek figyelmébe. 
A sorozások befejeztével fel-
hívjuk mindazoknak a védkö-
teleseknek figyelmét, akik egy-
évi önkéntesek gyanánt beso-
rozottak, arra, hogy amennyiben 
egyéni hajlamaik, nyelvismereteik 
családi viszonyaik vagy egyébb 
okoknál fogva beosztásuk tekin-
teteben különös kívánságaik van-
nak, saját erdekeikben idejekorán 
érdeklődjenek illetőségi helyük 
járási foszolgab Íróságán ál, váro-
sokban a katonai ügyosztálynál, 
vagy a hadkiegészítési kerületi, 
illetőleg a honvédkiegészitő pa-
rnr.^-oksásnál az iránt, kogy 
k. »lyuk ós sorszámukhoz ké-
pe .>va nyernek beosztást, mert 
err«»l behív > ;y< k kézbesítése 
«lőtt, a r..i rendszerint csak szept-
ember h ó közepe táján történik 
mcg, külön hivatalos értesítést 
nem kapnak. Az igy megtudako-
landó beosztásuktól eltérő más 
beosztásra vagy áthelyezcsre irá-
nvuló kérelmeiket saját jól felfo-
gott érdekükben ne halasszák 
arn az időre, mig behivójegyük 
kézbesiftetík, mert akkor kérelmük 
teljesíti tetése az idő rövidsége 
miatt könnyen kétségessé válha-
tik, hanem ily tárgyú kérelmei-
ke' mielőbb, minden esetre azon-
ha-. meg augusztus hó folyamán 
nyújts;:k bc a honvédelemtigyi 
minisztériumhoz. Ezt a Hgyelmez-
tetést annál inkább megszivlelcsre 
ajánljuk az érdekelteknek, mert 
ezáltal sok kellemetlenségtől és 
fölösleges kiadásoktól is megkí-
mélhetik magukat. 

A Vasárnapi Újság 

július 2-ki száma első helyén két uj 
protestáns püspök : Balthazár De-
zső és C.eduly Henrik arcképét és 
életrajzát közli. A többi képek a 
közelmult napok legérdekesebb ak-
tualitásait örökítik meg: köztük 
van Zita főhercegnő, Károly Fe-
renc József főherceg menvaszonyá-
nak egy ritát szép képe, képnk 
az angol koronázásról, Festetics 
Taniszló herceg arcképe, képek a 
kecskeméti gazdagyűlésről, a tri-
eszti Dreadnought-vizrebocsátásról 
a Bécs—budapesti repülésekről, 
Rouen város millenniumi ünnepé-
ről, a szolnoki Tisza-híd avatásá-
ról stb. Szépirodalmi olvásmányok: 
Zsoldos l^ászló regénye, Krúdy 
Gyúla novellája, Haraszty Lajos 
verse, Zoltán Vilmos1 Tásso-fordi 
tása, Atherton angol regenye 
Egyébb közlemények: Marcalli 
Henrik cikke a Festetics-családról, 
Sárosi Bella cikke a az angol ko-
ronázásról, tárcocikk a hétről s a 
rendes ht*\ rovatok, irodalom és 
művészet, sakkjáték, stb. 

A ..Vasárnap Újság* elffifce-
téal érá'negyedévre ót korona/ ár 
»Viiágkréftfkifcgyütt fart ko-
rona. Megfendelhét6 á4;Vasárttápl 
Újság* s (Buda-

pest, IV. ker., Egyetem-utca 4, sz. 
alatt). Ugyanitt megrendelhető a 
„Képes N é p l a p a legolcsább új-
ság a magyar nép számára, fél-
évre két korona 40 fillér. 

Asszonyok tíz parancsolatja. 

Ez alatt a cím alatt eredeti ötle-
teket vetett egykor papírra Schle-
iermacher, ismert theológus, amely 
ötletek azonban még ma is elég 
figyelemreméltók arra, hogy köz-
zététessenek. Az asszonyok részére 
szánt tízparancsolat igy szól: 

1. Ne tarts szeretőt, de tudj 
jó barátnő lenni, anélkül, hogy 
kacérkodjál. 

2. Ne álmodj angyalokról, 
sem regényhősökről, csak egy fér-
firől, amilyen Ő, mert úrnőd, a 
természet, szigorú istennő, aki a 
lányok ábrándozását bünteti az 
az asszonyok harmad- és negyed-
izigleni érzelmeiben. 

3. A szerelem szentségeivel 
vissza ne élj, mert elveszíti gyön-
géd érzelmeit az, aki magát eladja. 

4. Szived ünnepét tartsd meg 
és ha nem engedik azt meg, ak-
kor menekülj környezetedből. 

5. Tiszteld gyermekeid szo-
kásait és akaratát, hogy ők jól 
és boldogan éljenek a földön. 

6. Ne akarj minden áron uj 
életet világra hozni. 

7. Ne köss olyan házassá-
got, amelyet fel kell bontanod. 

8. Ne akarj szerelmet kel-
teni ott, hol magad nem szeretsz. 

9. Ne légy hamis tanuja a 
férfiaknak és ne akard bárbársá-
gukat szóval vagy Írásban menteni. 

10. Kívánj a férfiaktól mű, 
veltséget, művészetet, bölcsességet, 
tisztességet. 

E tízparancsolathoz, amely 
Mózes tízparancsolatának sorrendje 
után indult, Schleiermacher az asz-
szonyoknak még egy hitvallását 
csatolja, a melynek a hiszekegy 
három pontja volt a mintája, neve-
zetesen : 

1. Hiszek az emberiségben, 
amely volt, mielőtt a férti vagy a 
nő formáját vette volna fel. 

2. Hiszem, hogy nem azért 
élek, hogy szórakozzam, vagy en-
gedelmeskedjem, hanem hogy le-
gyek ; hiszek az akarat és művelt-
ség hatalmában, hogy a végtelen-
séghez közeledjem és magam a 
nemiség bilincseitől függetlenítsem. 

3. Hiszek az erényben és 
lelkesedésben, a művészet hatal-
mában és a tudomány értékében 
a férfiak barátságában és hazasze-
retetében, a mult nagyságokban 
és a jövendő nemzedék nemes ér-
zelmeiben. 

Hirdetések 
felvétetnek a kiadóhivatalban 

I. ker. Tóth 
Jözsef-u. 15. 
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Őszöket adunk, 
tenyésztés céljából, kisgazdák-
nak, gazdaságoknak és ura-
dalmakuak. A tarka fajüszők 
és tehenek jelenlegi értékét 
a tenyésztő csak 2 év után 

fizet. 

NEDSCHLOSZ 
TESTVÉREK 

nagybérlő czég SZATMÁR 
Felvilágosítást ad és jelentke-

zéseket elfogad: 

Eckstein Manó 
GÉPGYÁROS OROSHÁZÁN. 

Legalkalmasabb 
KOLODMTSZKl JÓZSEF 

mfiórás és ékszerész dus raktar*.« Szentes hetőfi-utca. — Legremekebb és leg-
kedvesebb név- és születésnapi menyasszonyi és nászajándék kiválóan izléses 

kivitelben bámulatosan olcsó áron kaphatók. 
Javítások sajál műhelyében jótállással. — Arany és ezüstbeválUs magasabb árban. 

Pontos és lelkiismeretes kiszolgálás. 

V é g t e l e n b o s s z ú s á g o t 
okoz egy s i lány varrógép, 
pedig könnyű az orvot lát t 

Pfaff-géppel 

«O -4-» 0 

: A z K I N Ő S z e n t e s i 

Í , K e n y é r g y á r 
á t k e l l c s e r é l n i | 1 — — t i n t á n u é p z a i t , i z i e t e s 

| K O R O N A v é d j e g y ű 

J f e l i é i * , b a r n a k e n y e r e 
kapható a gyárban, a piactéri fóelárusitó hcyen. 
vHarms-haz) valamint oas ics viszonteladóiknál. 
Azok az üzletek, ahol kenyérgyári kenyér kap-

ható, kenyeret ábrázoló 

k o r o n a k e n y é r 
•S 

feliratú zöld, piros plakáttal vannak ellátva. A 
gyár a közönség részere folyton nyitva van, a 

veeető-scH a látogatókét szívesen fogadja. 

10 tel régt a kellemetlenségnek, mert 
faff-gépik rendes kezeié» mellett 
egész hosszú életet szolgáltuk kJ. 

Ki eredeti Pfatf-f épek réacWtM ta kaphatóki 

TÉBY LAJOS 
rarrA*épk«r«»k*dő H mechanikainál 

Kecskemét, UL Kohiri-utc* 1?4. sz. 

{k, ilkjttéaxck ée olaj áíUndóan kapfc " 

T e s s H Ó k m e g t e k i n t e n i ! 

- K e n y e r a r a i n k : 

• f e l b a r n a 1 3 k r a j c á r , 

f e h é r 1 5 k f a i c á r , 
t 5 r < « v i " ' y c f Jv 

• V i s z o n t e l á i * U H Í t ó k ím u ^ y a n 
e z e n á r o n á r u m t j ó k . 

l 'gy a gyári központi elárasttónbl, mint a piac 
téri (Hams-háxi) fóelárusitó helyen megkexdó-

j t A 'KIM* 
l i s z t é ^ k o r p a 

~ é elárusitiv helyek«« ( 

• — — — « «« • • • i s s a s f s s s i « « 



4. oldal. SZENTESI LAP 99. szám. 

Hirdetések felvétetnek a Szentesi Lap kiadóhivatalában 
Tóth József-utca 15 sz. Fizetések csak itt teljesite. dók. 
wn.vs9B « •hfmvs; W:- « « v e ^ v r a m m o f t '-sí'„ ^«^jawrr* • f.'.icsáa'i.k.-*.-^sr. -i.wXk,. 

Kőbányai fcirály sör 
Barát malátasör I 
Dnpla malátasör I £ • £ « 

Legjobb csongrádi 
siller és febér borok 

Jó hegyi borok 

Kitőnő minőségű 
tiszta főzött 

Állandóan frissen fejtve! 
megrendeléseket 

házhoz szállít. 
faszer és Italkereskedése Auslánder Sándor 

A Kőbányái Polgári Serfőzde Részvénytársaság főraktára. 

A Z U J B A N K 
A SZENTESI 3 I K / O G A / D A S A G I 
IPAR- és KERESKEDELMI BANK 

RÉNZVÉN YTÁRSA SÁO 

APlohn-fele házban(azelőttiiWei»z-ii(lvar 
a lutheramiH templomnak atelleneben) inár 

TAKARÉKBETÉTEKET ELFOGAD ÉS 

KÖLCSÖNÖKET A LEGKEDVEZŐBB 

FELTÉTELEK MELLETT FOLYÓSÍT. 

Hova olyan sietve? 
BRULL FERENC üzletébe! 
Olyan élcsón lehet ott vásárolni, kényelmes, tágas, világcs árúrak-
táraban mindent amit a szive kiván, a legolcsóbbakat a legfino-
mabb árúkban kaphat már nyári kelmét, festőt, karteüt 14 kor-tói 
feljebb és olyan nagy választék van mimenbl, megtalálja 
itt mindenki szegény és gazdag egyaránt érdemes a kirakatokat 
megiekinteni a legizlésesebb legválogatottabb szép újdonságokat 
látjuk, hát még odabent az üzletbe, lagadjuk meg az alfcaJrcat és 

üézzük meg egy próba v á s á r l á s s a l 
' bár vétel nem kötelező. 

^ Kossuth-utca Szentes lidétnatarélten 

3058| 1911. 

HIRDETMÉNY. 

Felhívom a gazda közönsé-
get, hogy a sáska, de különösen 
az olasz és marokkoi sáska fellé-
pését az egész év folyamán kisérje 
éber figyelemmel és a gyanús ese-
teket, az eredményes védekezés 
megtétele végett a polgármesteri 
hivatalban, vagy a gazdasági ta-
nácsnoknál azonnal jelentse be. 

Szentes, 1911 Április 23. 
Mátéffy 

3 0 1 polgármester. 

Szentes város tanácsától. 
5210| 1911 sz. 

HIRDETMÉNY. 

Szentes városának a mű-
szaki holyszinelés nyomán ké-
szült uj földadókataszteri mun-
kálatai u. m. egyéni kataszteri 
birtokivek, kataszteri telekköny-
vek, térképvázlatok elkészülvén, 
azok a városi birtoknyilvántartói 
hivatalban (tulakurcai közgyűlési 
terem) a f. évi julius hó 2 nap-
jától julius hó 2 napjától julus 
hó 31 napjáig terjedő napi 
közszemlére tétetnek ki. Erről a 
birtokos közönséget azzal értesí-
tem, hogy azokat a fenti idő alatt 
a hivatalos órákban mngtekintheti 
és a birtokbejegyzés helytelensége 
a földrészletek térfogatai végül a 
földrészleteknek mivelési ága és 
osztályba sorozása ellen a fenti 
határidő alatt felszólalhatnak és 
felszólalásaikat szóval bejelenthe-
tik vagy irásba foglalva is be-
adhatják. 

A terület ellen beadandó 
felszólalások csak akkor vétetnek 
tekintetbe, ha mérnöki felméréssel 
s mérnök által felvett varrajzok-
kal van igazolva. 

Szentes, 1911 évi jun. 28-án. 
Dr. Mátéffy 
polgármester. 

5.10.25 és 120 holdas 
és na-

gyobb tanyás homok birtokok Pest-
megyében olcsón eladók, elegendő 
vételár tizedrésze. 

Gauzer Ödön Kalocsa. 

Felosztatik 400 
hold kitűnő barna homok szántó 
Pestmegyei Kecel közsegben. Holja 
500 korona. Most fizetendő tized-
rész, két év alatt két tized, többi 
törlesztéses kölcsön. 

Gauzer Ödön Kalocsa. 

2 hold homok, 
— ember-
nek is eladó 220—20 koronával 
hitelbe azontúl pénzes munkában 
részeiül. Gauzer udön K.docsa; 

$ $ v ( p ^ ^ 




