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I I A EK* C Z i 
A haladás szekerét föltartani 

nem lehet. Hiába kapaszkodik a ke-
rék-küllőkbe Tisza István, hiába ki-
csinyli le az ország demokratizálá-
sát Khuen igy valahogy: „általános 
és mit tudom én, miféle választói 
j °8 " ' — az a szekér diadalmasan át 
fog gázolni rajtuk. A vasárnapi im-
pozáns népgyűlésről, amelyen a ra-
dikális polgárság és a szocialista mun-
kásság lépett vérszerződésre, a közel 
jövőnek harmonikus zenéje, a mos-
tani avult, kiváltságos, jogfosztó 
rendszer búcsúztatója csendült ki. 
A korhadt válaszfalaknak le kell 
dülniök, a nemzetnek a néppel egy-
gyéolvadva kell megvédelmeznie az 
alkotmányt az osztrák kapzsiság és 
a magyar árulás ellen. 

Az előjelek szerint nincs messze 
az az időpont, amikor a véderóre-
form ellen csatázó ellenzéki pártok 
találkozni fognak szociális alapon 
is: meg fognak egyezni az általános, 
egyenlő és titkos szavazati jog kö-
vetelésében, amely az egyetlen re-
médium a mostani korrupt válasz-
tási móddal szemben, a Kossuth-
párt kimagasló tagjai, mint gróf Ap-
ponyi Albert, Désy Zoltán, Mezóssy 
Béla, Tóth János, Barabás Béla és 
mások ezen a ponton erősen köze-
lednek a Justh-párt fölfogásához, 
Kossuth Ferencről pedig köztudott 
dolog, hogy a koalició megbomlása 
idején a kibontakozást egy válasz-
tójogi kabinet kinevezésében látta, 
amely a pluralitás elejtésével az ál-
talános, egyenlő szavazati jog de-
mokratikus alapjára helyezkedjék. 
A Kossuth-párt mos* a Nauheimban 
üdülő pártvezér manifesztációját 
várja csupán, — amely rövidesen 
meg fog érkezni, — s ekkor a két 
függetlenségi testvér-csoportot ez a 

kapocs még jobban össze fogja for-
rasztani. Ennek az előfutárja volt 
Apponyi Albert gratulációja, amely-
lyel gróf Batthyány Tivadart üdvö-
zölte szombati nagy beszéde után: 

— Gyönyörű fejtegetés volt, 
minden szavát helyeslem! 

— Azt is, amit a választói jog-
ról hangoztattam? — érdeklődött 
kellemesen meglepődve a Justh-párt 
„vörös grófja". 

— Magától értetődik, hogy ez 
a rész sem kivéte', ha minden sza-
vadat eifogadom, — igy Apponyi. 

A munkapárttól annyira áhított 
testvérharc tehát végleg meg fog 
szűnni s hisszük, hogy az annyira 
szükséges békét még Polónyi Géza 
sem veszélyeztetheti immár. I)e bi-
zonyára Bécsben is értékelni tudják 
majd a mindinkább izmosodó vá-
lasztójogi akciót, különösen, hogy 
Batthyány a házszabály-reviziót, az 
obstrukció egyedüli ellenszerét is 
megalkotni igérte — a parlamenti 
reform kapcsán. Ilyen körülmények 
között az ország szeme is ki fog 
nyílni s fütyülni fog Khuen nagy-
ralátó, de hamis veretű nyilatkoza-
taira, a kilences bizottság program-
járól kitalált bécsi mesékre s a Mándy 
vagy Tisza Kálmán-féle üres fenye-
getésekre. Csak egy megoldás van: 
a véderóreform visszavonása s egy 
választójogi kabinet kinevezése, r -
Amig ez be nem következik, addig 
csakugyan nem lesz nyugalom Ma-
gyarországon! 

Ma van éppen három hete, hogy 
a képviselőház a véderőjavaslat tár-
gyalásába fogott. Az ellenzéki pártok 
a javaslatnak nyár derekán való elő-
terjesztésére teknikai obstrukcióval 
feleltek, amely még ma is áll és 

minden jel arra vall, hogy sokáig 
is állani fog. A helyzet tehát három 
hét óta nem változott. Kormánypárt 
és ellenzék farkasszemet néznek 
egymással, bár helyesebb a tétel, 
ha úgy állítjuk fel, hogy a kor-
mánypárt vesztegel, az ellenzék pe-
dig akcióban van. A kormánypárt 
szavaz, persze nem a véderőjavas-
laton, hanem a szabadságkéréseken, 
amelyeket az ellenzék a katonai ja-
vaslat elé tol, ma már más indít-
ványokkal is tarkitottan. Az ellen-
zéki lelemény bontakozóban van és 
egyre termi eszméit a véderőjavas-
lat törvénynyé válásának megaka-
dályozására. 

A munkapártnak új turnusa vo-
núlt be a Házba, ez a turnus sem 
jelent azonban határkövet, mert a 
politikai helyzet mindenképpen moz-
dulatlan. A fővárosba érkezett mun-
kapártiak érdeklődéssel tájékozód-
tak a helyzetről és utasításokat kér-
tek magatartásukról. Vezetőik vá-
lasza az volt, hogy hidegvérrel kell 
nézni a dolgokat. A kurta parancs 
az, hogy a véderőjavaslatoknak meg 
kell lenniök, de hogy miért muszáj, 
arra nézve a vezetők csak közhe-
lyekkel ludnak felelni. 

A tegnapi ülésen több névsze-
rinti szavazás volt, majd pedig Tal-
lián Béla beszélt a véderőjavaslat 
mellett. • 

Tallián Béla beszédéből a ház-
szabályrevizió szándéka is kivillant. 
Azt mondotta, hogy a kisebbségnek 
ugyan vannak jogai, de nem lehet-
nek azok a jogok oly nagyok, hogy 
a többség jogai fölé emelkedjenek. 
Ha mégis igy lenne, akkor a több-
ség tudni fogja a módját jogainak 
megvédésére. 
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Egyik bécsi lap tegnap reggeli 
számában Budapestről keltezetten 
a kővetkezőket jelenti: 

A Kossuth-párt és a Justh-párt 
közt hosszabb ideje tárgyalások 
folynak amaz ellentétek áthidalása 
céljából, amelyek a két pártot a 
választói reform kérdésében szét-
választják. A véderő-vita óta az el-
lenzék két csoportja inkább hajlik 
az egyesülés felé, mint azelőtt. Be-
látja nevezetesen, hogy két cso-
portra való szakádásuk a válság 
komoly megoldását megnehezíti és 
mindaddig, amíg ó azonos program 
alapján nem küzd a véderőjavaslat 
ellen, még csak meg se tudja mon-
dani, mily eszközökkel érhető el a 
béke, mert mind a két párt az ob-
strukció beszüntetéseért más árt 
követel. — A tárgyalásokat eleinte 
Désy Zoltán, volt államtitkár közve-
títette, aki a Kossuth-párt ama tag-
jaihoz tartozik, akik raár a válasz-
tások alatt az általános szavazati 
jog mellett foglalt állást. Miután 
sikerült az érintkezések folyamán 
bizonyos megegyezést elérni, mind-
egyik párt kiküldte három vezető 
emberét egy közös választójogi prog-
ramm kidolgozásának megkísérlése 
végett. A Kossuth-párt Apponvi Al-
bert grófot, Tóth Jánost és Désy 
Zoltánt bizta meg a feladattal. A 
Justh-párt Justh Gyulát, Holló Lajost 
és Batthyány Tivadar grófot. A hat 
bizalmi férfiú már össze is ült ta-
nácskozásra. A tárgyalások még nem 
értek véget, de az ellenzéken való-
színűnek mondják, hogy sikerülni 
fog egy egységes választójogi prog- j 
ramm kidolgozása. A megegyezést 
oly alapon képzelik, hogy mind- ! 
egyik párt belemegy oly választó-
jogi reformba, amely körülbelül 
2,600,000 polgárnak megadja a sza-
vazati jogot. A választói jog általá-
nos volnj, vagyis cenzushoz nem 
volna kötve, egyenlő, vagyis plura-
litás nélkül és részben titkos, vagyis 
a két párt csak a városi kerületek-
ben kívánná a titkos szavazás be-
hozatalát, de a vidéki kerületekben 
megmaradna a nyilvános szavazás. 
Kísérlet történt arra nézve, hogy 
Andrássy Gyula grófot is megnyer-
jék a programmnak, de ez elutasí-
tóan viselkedett. 

Az ellenzéken sokat tartanak 
a választójogi programul létrejöt-
tétől, amely valószínűleg a két cso-

port újraegyesülését eredményezné. 
A függetlenségi párt vezetőinek 
magánnyilatkozataiból azt a meg-
győződést lehet meríteni, hogy a füg-
getlenségi párt a közös választó-
jogi programul létrejötte után ak-
ciójának súlypontját a választójogi 
reform biztosítására fogja helyezni. 
Ha ez igy lesz, akkor az azt jelenti, 
hogy Justh álláspontja győzött, 
mert a Justh-párt már kezdettől 
fogva azt az álláspontot foglalta el, 
hogy az ellenzék az obstrukciót a 
véderőjavaslat ellen csak akkor 
szüntetheti meg, ha abba a hely-
zetbe jut, hogy az ország előtt arra 
hivatkozhatik, hogy a politikájával 
az általános választójogot biztosi 
totta. A két párt egyelőre azt az 
álláspontot fogja elfoglalni, hogy a 
választójogi reform előzze meg a 
véderőreformot és hogy függő ka-
tonai kérdésekről az általános vá-
lasztójog alapján egybeülő parla-
ment döntsön. Azonban már most 
hallani célzásokat, hogy ez az állás-
pont a dolgok későbbi stádiumá-
ban, megváltozhatik, olyan módon» 
hogy a függetlenségi párt a véderő-
javaslatok azonnal való elintézését 
segítené elő, ha biztosítékokat kapna, 
hogy egy az ő programmjának meg-
felelő választójogi reform kerül el-
intézésére. Ez a biztosíték személyi 
vonatkozású lenne és abból állana, 
hogy olyan kormány jöjjön létre, 
amely az ellenzék Ízlésének megfe-
lelő választójogi reformot biztosit, 
ami ellenzéki párti nézet szerint 
csak ugy lehetséges, ha a kabinet-
ben azoknak a pártoknak a képvi-
selői is helyet foglalnának, akik 
most az általános választójog kö-
zös programját csinálják. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a 

AZ IDŐJÁRÁS 
NÁLUNK HŰVÖSEBB 
KÜLFÖLDÖN HŐSÉG 

TÜZEK 
Végre-valahára enyhült a napo-

kon át tartó tűrhetetlen hőség. Teg-
nap még gyanakogva engedte át 
magát az ember a hűvösebb szellő 
simogatásának. Timeo Danaos, gon-
dolták magukban a kinos kánikulán 
átvergődött emberek. De ma már ! 

lehet hinni a jótékony hüvösség-
nek. A meteorologiai jóslatok is hű-
vösebb időtt Ígérnek. Már éppen 
ideje volt. 

Azonban nem mindenütt része-
sült a lakosság a változott időjárás 
áldásaiban. Az északi és észak-
nyugati vidékeken különösen vál-
tozatlan a hőség. Abaujban sokat 
szenvednek az emberek az abnormis 
forróságtól. 

Nyugat Európában még mindig 
rekenő és perzselő kánikula dühöng. 
Berlinből, Hamburgból, Brüsszel-
ből, Kölnből rettenetes hőség hirei 
érkeznek. Anglia némely részén 
nagy viharok voltok, itt most már 
némileg lejebb szált a temperatura, 
de még mindig nagy hőség van. 
Sok helyütt veszedelmes tűzvészt 
okozott a hőség és a nagy szárazság. 

HÍREK 
— Gelíén János református ének-

vezér. zeneszerző csakugyan itt hagy 
bennünket. Szülő árosa. Hajdúböször-
mény veszi el tőlünk. Ez a huszonöt-
ezer református lelket számláló fényes 
egyház minden pályázat és próba mel-
lőzésével egyhangú határozatával hivta 
meg uj állására (iellén Jánost. Gellén 
állását csak egy év múlva foglalja el. 
Eddig tart ugyanis az özvegy kántorné 
kegyeleti éve. 

— Tüz! Tüz! Tüz! A ható-
ságnál rövidesen a következő tüz-
eseteket jelentettek be, illetőleg a 
rendőrség Rebeli Szabó István, ifjú 
Csák Sándor, Váci Sándor, Váci Imre, 
Vecseri Bálint, Török Lajos, Marton 
Ferenc, Kopasz István, Kállai Jánosné* 
Kállai József, Gránic Antal, Szekeres 
István, Rúzs Molnár Lajos, Halász 
Szabó Ferenc és Lajos, Szabó Lajos, 
özv.- Faragó Istvánné, Bugyi Imre 
örökösei, Dömsödi János, Dömsödi 
Mihály és özv. Sarki Molnár Anialné 
birtokán kiütött tű/esetek ügyé-
ben folytatja a vizsgalatot. A vizs-
gálat eddigi eredménye szerint a 
Vecseri Bálint és Török Lajos ta-
nyáján kukoncasütés közben kelet-
kezett a tüz. Az clőbbih 1 ^ándor 
Imre tíz éves kanászgverek akart 
kukoricát sütni. E tüziói gyulladt 
meg a tarló s ettől a vontatók. — 
Kállai Jánosné és Szabó Lajosnál a 
vonatból kiugrott szikraiói gyulladt 
meg a száraz avar és az égő avar-
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tói a vontatók. A Bugyi Imre örö-
kösök és a Dömsödi János tanyá-
ján villámcsapás okozta a tüzet. A 
többi eseteknél a tüz keletkezésé-
nek oka rendőrségünk előtt ezideig 
még ismeretlen. 

— A szentesi iparos ifjak önképző 
körének alapszabálymódositásra össze-
hívott közgyűlési tagjai határozat képes 
létszámban nem jelenven meg, Dömsödi 
Pál elnök az augusztus hó 13-án. délután 
2 órakor tartandó rendkívüli közgyűlésre, 
melyben az alapszabályok értelmében a 
jelenlevők érvényes határozatot hoznak, 
az önképző kör tagjait újból meghívja. 

— Lórugás. Janó József földmives 
a Nagyhegyen nyomlatgatott a mult hó 
utolsó napján, mikor hirtelen jött a rég-
várt eső. Sietett volna a szerencsétlen 
ember, hogy lovait minél előbb kivezesse 
az ágyasból, közben ostorával az egyik 
lovon végigvágott. A megvert ló erre 
ugy hasba rúgta Janó Józsefet, hogy a 
közkórházban még ugyanazon a napon 
belehalt sérülésébe. 

— Népünnepély. Augusztus 20-án, 
Szent-István napján, mint minden évben 
most is nagy népünnepélyt rendez az 
iparos ifjúság a Széchenyi kertben, hol 
este fényes tűzijátékkal fejeződnek be 
a délutáni látványosságok. Ez után a 
Tó th József színház teremben zártkörű» 
a delelő csárdai sátorban pedig néptánc-
mulatság lesz. A nap sikeie érdekében 
a rendezőség már is megkezdette mű-
ködését. 

— Harmincezer koronás okiratha-
misitás. Csongrádon Bogdán József ny. 
csendőrőrmestert kit röviddel ezelőtt 
váltóhamisításért letartóztattak, de a sze-
gedi kir. büntetőtörvényszék szabadlábra 
helyezett, tegnap alig hogy hazaért, is-
mét letartóztatták. Bogdán azzal van 
vadolva, hogy Schwarz Hermán ügynök-
kel, ennek fiaval és Horváth Sándor bor-
béllyal együtt 30.000 korona érlékbon 
okirathamisitást követett el. Bogdánt és 
há rom társát csendőrök őrzik. 

— Jön a kolera. A koleraveszedelem 
a magyar határon ólálkodik. Ausztriá-
ban most mar hivatalosan is megállapí-
tották, hogy az isztiÍ4Í partvidék kole-
rával fertőzött. Az osztrák belügyminisz-
térium jelentési adott ki airól, hogy 
Triesztben hét kolerás megbetegedés 
történt és elrendelte, hogy a hatóságok 
tegyék meg a legkörültekintőbb óvintéz-
kedéseket. A veszedelem ilyenformán 
közvetlenül fenyeget bennünket is. 

— Uj könyv. Rendőrségünknek 
legképzettebb és legtehetségesebb tiszt-
viselője ezidőszerint kétségtelenül B a-
l o g h S z a b ó Sándor rendőrfogalmazó. 
Balogh Szabónak egy-pár igen sikerült 
nótáját már kótára is szedtek és dalolja 
is a szentesi nép. A poéta rendőrfogal-
mazó most egy egész kötettel lép a kö-
zönség elé, hogy bemutassa válogatott 
verseit. A sikerült versek után a 130—140. 

oldalra tervezett kötet Balogh Szabó 
Sándornak »Húsz év múlva« cimű drá-
máját is magában foglalja. — Érdeklő-
déssel várjuk a kötet megjelenését. szamar 
delelő halottja 
Q szentesi tudós 

kutya 

kimúlása Gyilkolt az 
automobil 

Kirják Árpád egyik legnépsze-
rűbb korcsmárosa Szentesnek. A 
„Szamárdi*leló"-cimű csárdát bérli 
a várostól. Ennek a csárdának ki-
tűnő borán kívül nevezetessége volt 
a Frici kutya. Ez az eb, fekete he-
riilt komondor, igen érdekes sze-
repet játszott a virágzó üzlet kebe-
lében. A városon kívül levő csárda 
hatalmas fái alatt éjszakába benyúló 
mulatozások is esnek tudniillik néha 
napján. Mikor egy-t^y ilyen mula-
latozás hőse mámoros fejjel haza-
felé kezdett botorkálni, a Frici tüs-
tént kutya kötelességből mellécsat-
lakozott, hogy az elhagyott éjszakai 
uton testével védelmezze a berugott 
pasast, s hogy megmutassa neki a 
haza vezető űtat. Mikor az egyik-
kel végzett, jött a másikért. S igy 
részletekben igen sokszor egész asz-
taltársaságokat hazavezetett a Frici, 
kinek e tehetség l naponta csodál-
ták és áldották i különböző korú, 
nemű és nn< ,ű érdekeltek. De aki-
tűnő Frici szomorú halaira jutott 
a mult vasárnap, mely szintén kö-
telessége teljesítése közben érte utói: 
elütötte a gróf Károlyi száguldó 
automobilja. Ft i Mt népszerű gyep-
mesterünk tiszta uj zsákba szállí-
totta ki a helybeli kutyák temető-
jébe és fényes segédlettel hantolta 
el. A gazdája, különösen a kutya 
szolgálatait nehezen nélkülöző né-
mely szamárdeleiői napi vendégek 
szive vigasztalan. 

— Csodálatos fejlődés. A »Kul-
tura« 8. száma bő tartalmával és f é -
nyes kiállításban ismét pontosan meg-
jelent. Több lapnál, különösen a folyó-
iratoknál tapasztaltuk, hogy tartalmuk 
az első számokhoz kénest fokozatosan 
ellaposodik, addig a »Kuliura« folytonos 
fejlődése arra a meggyőződésünkre vezet, 
hogy tartalmát és művészi kiállítását il-
letőleg minden kritikán felüli és nem-
csak hazánk, hanem egész Európa iro-
dalmában is a legelső helyet foglalja el. 
Csekély efőfizetési dija (negyedévre 
korona), e valóban gyönyörködtető iro-
dalmi lapot mindenki számára hozzá-
férhetővé teszi. A VIII. szám tartalma: 
f. r.: Az angolok Indiában. Csuppay Béla 
dr. : A gazdához. I .egioner: Bonley had-
nagy. Harsányi Lajos : Pán szökése a 
nádasba. Ifj. Kárpáti Endre : Pasztellek. 
Nagy Dezső: Riadó Palátyi Lajos: Dra-
maturgiai tanulmányok. Betytás László: 
Valaki olvassa a versemet . . . Boros 
Ferenc: Disszonancia, G. Paizs d ó n : 
A mult. Haraszthy Lajos : Versek. Ámon 
Vilmos: Az idegasszony. Győry J e n ő : 
Az a harmadik. Ifj. Remetey Dezső: Lé-
lekarcképein. Drasche Lázár Alfréd : Az 
en vétkem? Boros Ferenc: Az édes 
anyámnak. Skita Ervin: Shaw a dráma-
írásról. Gyóni Géza: Álmok országútján. 
Ifj. Remetey Dezső: Turáni dalok. A. 
plasztikus faégetés. Harsányi Lajos: A. 
Sóhajok Hídján. A Cserebogár. H. S . : 
Magyarország románkor i épitőművésze-
téből. Hangay Sándor : Művészeti kró-
nika. Munkácsy Sándor : Magyar d rá -
mák, idei drámák. Képek : Akácfa vi-
rágzáskor. Garzó Berthoid: Egy régi 
ház belseje. F e h r : Erő. Baseli Árpád : 
Arckép. Istók János : Petőfi emléktáblája. 
Könvvdiszek: K. Fangh Dezső, Markhot 
A., Szaly Pál. 

Oabona áraink. A tegnapi szen-
tesi piacon a gabonát a következő árak 
mellett vették: a búzát 10 frt. az á rpá t 
7.50-től 8-ig, a tengerit 8.80-tól 9-frt.-ig 

Szerkesztői üzenet. 
„Kenyérgyári44. Abban, hogy a búza-

árakkal a kenyér mai szentesi ára nem 
áll arányban, tökéletesen igaza van. E 
kérdéssel különben majd vasárnapi szá-
munkban behatóbban foglalkozunk 

Kiadótulajdonos 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája. 

: Legjobb: 

cserépkályhát és 
toMtiizhelyet 

I I ű z u r a V i l m o s 
készit, vasútállomással szemben 

Hirdetések olcsón felvétetnek. 



4 olual. SZENTESI LAP 
104. szá*n. 

Eladó ház és porták. 
IV. kerület Kisér-útca 24. szám alatti ház. 
mely áll két egymásba nyiló padolt szoba, 
konyha, speiz, kamra és még egy külön 
bejáratú szoba, kamrából és •hozzávaló 
mellékhelyiségekből; ugyanott több por-
ták vannak eladók. Értekezhetni a lenti 

szám alatt a tulajdonossal. 

Haszonbérbe kiadó 
a méltóságos Sváb Károly 
ur tulajdonát képező szen-
tesi, illetve Nagymágocshoz 
tartozó királysági úgyne-
vezett d i s z n ó h a l m i 

932 hold föld 
{, évi október hó 1-től 5 évre 

Bérelni szándékozóknak fel-
világosítással szolgáli i 

Mandel József főintéző P. Gerendás, 
utolsó posta Csanád Apáca 
vasútállomás Csorvás. 

K E R E S T E T I K 
2 szobás lakás hozzávaló mellék-
helyiségekkel (lehetőleg pincével) f. 
évi szeptember 29-ikére. — Czim a 

kiadóhivatalban megtudható. 

_ F . J R O N M Á R T O N 
S O Ó S J O Z S e i bádogosmester az építtetők figyelmébe 

, . , . / ? á í a i f l l l l j a J ü l ÜOIÖIIUÖLOII M u u u y u o i l l U I I C I J C I 

Vasarhelyj-utca b4-ik ^ |||á||J| B||<M( a szakmájá|)a 
számú háza, melyben munkák készítését igen jutányos árért, 
jómenő italmérési űz- g Épület-munkákra költségvetés- • 
let van. örökáron el- • sel dijtalanúl szívesen szolgál, a 
adó. Bővebbet a fenti Egy jQ- j g SZ(jrfla|ma8 jjjj 
[ZZJ szam alatt, I 1 tanulónak felvétetik Grubmiiller József 

fodrász üzletében Kossuth tér. 

Kérje a most megjelent nagy képes árjegyzéket ingyen és bérmentve, 

R I T K A A L K A L O M L 
Roskopf munkás óra 1*50 frt. Nagy vasúti ó r a . . 2*50 írt. 
Duplafed. nikkel óra 2*45 frt. Ezüst óra 8*50 frt. 
Lapos acél óra . . 215 frt. Uj ébresztő ó r a . . 125 frt. 

Órajavitás jótállással nyolcvan krajcártól feljebb, 
Telefon 134 -02 . Fiók: István-ut 4 1 - 4 3 . Telefon 134—02. 
Csak az amerikai órásnál.. Főtelep: Budapest, VIII. ker. József-kórut 11. 

Longis Watch Parlophon Co. óra és ékszerraktára. 
Kérje a most megjelent nagy képes árjegyzeket ingyen és bérmentve. 

¿ti 
r+r 
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Földeladás! m i 
Libicz-Kozma község határában fekvő Kopári-puszta (mely tiz magyar 

lakta falu szomszédságában van) 

5000 hold prinia s z á n t ó f ö l d 
parcellázás folytán eladó, az ingatlan a vasút állomástól 10 percnyi távolságra esik. 

A vételár 1200 D - ö l e s holdanként 6 0 0 korona, a teljes vételár ftO 
év alatt H ' H i V o tökekamat törlesztéses kölcsönnel, félévi részletekben fizetendő. 

A megvett ingatlan folyó év október hó 1-én lesz a vevő nevére átirva s 
birtokába bocsájtva; mindenki csak a saját tartozásáért szavatol. 

A termett szalma, polyva, törek a vevőket illeti, valamint az ott levő épü-
letek is egyenlő arányba lesz szétosztva. 

Aki a birtokot megnézni hajlandó legkésőbb augusztus hó 14-ig jelentkez-
zen s bővebb telvilágositást kap; valamint kötelező előjegyzés tehető: I i Ó V y 
ém L e n g y e l bankkölcsön közvetítőknél ^ Í Z C l l l C M (uj csendőrlakta-
nya mellett), I f J . F u K C k U N Á l l t a i jelzálogkölcsön közvetítőnél 
S z e n t e s (Tóth József-ú. 46. s z . J . V a J d n B . utóda nyomdájában S z e i l -
• e s , p i a c - t é r (a retorm. bérházában.) 

Nyomatott Vajda Bálint Utóda könyvnyomdájában Szentes. 




