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A számadási év. 
Amiről irni akarunk egyik leg-

fontosabb dolga a városok háztar-
tásának: a számadási esztendő. A 
legfontosabb, de egyúttal a városok 
háztartási ügyeinek rendezése szem-
pontjából egyik legjelentékenyebb 
kérdése is. 

A helyzet ma az, i^ogy a szám-
adási esztendő megegyezik a nap-
tári évvel. 

Ez az állapot teljességgel tart-
hatatlannak nevezhető s ha már 
szóba került az, hogy a városokról 
törvényt fognak alkotni, sőt e tör-
vény előkészítő munkái folyamat-
ban vannak, föltétlenül elő kell 
vennünk azt a kérdést is, hogv a 
számadási esztendő a naptári évtől 
elkülönítessék. 

Ha ezt a kérdést igy állítjuk 
be, a laikus egyszerűen azt fogja 
rá mondani, hogy nincsen másról 
szó, mint az amúgy is bonyolult 
közigazgatási dolgok még bonyolul-
tabbá tételéről — s miután többé-
kevésbbé a gyanúsítás is erőt szo 
kott venni, bizony fölkerül az is, 
hogy a naptári és számadási esz- 1 

tendö elkülönítése voltakcpen nem 
vezetne inasra, mint az eredménye-
sebb manipulációkra. 

H.i azonban belehatolunk a kér-
désbe ügyszeretettel és hozzáértés-
sel, arra a meggyőződésre fogunk 
jutni, hogy ez a rendszer tényleg 
az eredményesebb tevékenységre 
vezethet, hasznosabban felhasznál-
hatóvá teszi a város közjövedel-
meinek fölhasználását, azokat a 
többé-kevésbbé mindenütt előfor-
duló kisebb és nagyobb megráz-
kódtatásokat teljességgel kizárja. 

Al vi ismerős a városok háztar-
tási dolgaival, az nagyon jól tudja 
azt, hogy a legtöbb városnak az a 

körülmény okoz neházségeket, néha 
megrázkódtatásokat is, hogy a köz-
jövedelmek nem folynak be a:>ban 
az arányban, amint a kiadások ese-
dékessé válnak s az év folyamán 
felmerülő összes pénztári bajokat 
az év utolsó két hónapjában — a 
negyedik adónegyed lejárta után — 
lehet csak szanálni. Következménye 
ennek az is, hogy mert a két utolsó 
hónapra nehezedik a dolgok szaná-
lása — nem ritkán a lehetetlenség-
gel határos a pénzügyi egyensúly Ion-
tartása. 

Az államnál — pedig az állam 
nincsen olyan kötött marsrutával 
elbocsátva — szintén nehézségeket 
okoz a számadási és naptári év 
megegyezése s gondolkozás tárgya, 
hogy az elavult rendszeren a kér-
dés beható tanulmányozása állal 
megfelelően változtatás tétessék. 
Ami ebben a kérdésben az allamra 
áll, hatványozott mértékben áll a 
városokra. 

A legtöbb város pénztárának 
jelentékeny megrázkódtatásával kez-
di meg az esztendőt. A municipiális 
kiadásoknak ugyanis körülbelül har-
minc százalékát a személyes járan-
dóságok teszik ki. Minden hónap 
elsején tehát jelentékeny állandó 
kiadással kell számolni és igen sok 
helyen január 1 — egyben házbér 
negyed is, tehát a személyes járan-
dóságok jelentékenyebben terhelik 
a pénztárt. (Talán Szentes az egyet-
len város, ahol a lakásbért nem év-
negyedenként, hanem épen a pénz-
tár könnyebb teherviselése érdeké-
ből, havonként fizetik. Szerk.) Né-
hány kölcsön annuitása is igen csak 
esedékes január 1-én. Visszajnaradt 
utalványozások is vannak. Pótkeze-

lési időszak pedig, mint o» 
nal van, nincsen. 

Mi ennek a következménye? 
Rendesen a kölcsönök törlesztésé-
nek elmaradása és a késedelmi ka-
matokkal való megterhelése a vá-
rosnak. 

De más is szól a rendszervál-
toztatás mellett. 

Az esztendő a tél közepén kez-
dődik. A költségvetések a következő 
esztendő gazdasági kiadásaira, az 
épületek fentartására, a foganatosí-
tandó kisebb középitkezésekre vo-
natkozó részeit (járdák, utak, csa-
tornázás stb.) egy teljes esztendő-
vel elébb állítják össze a szakhiva-
talok, mint azok foganatosíthatók 
lesznek s ha v é l e t l e n ü I bevál-
nak jó, ha nem válnak be. akkor 
póthitelt és hitelátruházásokat kell 
kérni. Pedig sok munkálatot a tél 
elmultával a fölvett költségvetési 
hitel kereteiben meglehetne oldani, 
csakhogy a léi a számadási eszten-
dő végén és elején van. 

De egyébként is a közjövedel-
mek legjelentékenyebb részei (fo-
gyasztási adók, helypénzek, vám-
dijak, községi adók) mind a nap-
tári év utolsó harmadában folynak 
be legjelentékenyebb összegekben, 
sőt a statisztika kimutatása szerint 
az összes városi közjövedelmek fele 
része a naptári év utolsó harmadá-
ban folyik be, tehát szeptembertől 
december végéig s igy a városok 
ez alapon jóformán nyolc hónapon 
keresztül előlegekkel dolgoznak. 

De helyes, korrekt költségve-
tést is bajos, szinte lehetetlen egy 
teljes esztendővel előre szerkesz-
teni. Mert ez igy van ma. Jóllehet 
a költségvetések junius-, juüusbau 
készülnek és az év januárban kez-
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dődik a költségvetésnek legjelenté-
kenyebb részei csak a jövő esz-
tendő juliusától lesznek végrehaj-
tandók. 

Mindezek a mellett szólnak, 
hogy a mai rendszeren változtatni 
kell s a naptári évtől a számadási 
esztendőt el kell különíteni. Termé-
szetes dolog, ha ez az elkülönítés 
megtörténik, az ugy viendő keresz-
tül, hogy igazán megfeleljen a célnak. 

A leghelyesebb a téli hónapo-
kat a számadási esztendőnek lehe-
tőleg a közepébe iktatni — s igy a 
számadási esztendő kezdetét junius, 

50'Uua. hónapokra tenni. Ez 
esetben a költségvetések a tél fo-
lyamán állitandók össze, tehát ugy 
hogy a foganatosítani szándékolt 
kiadások nyomban a költségvetés 
életbe lépte után teljesíthetők, a 
közjövedelmek zöme a számadási 
év első felében folyik be, tehát 
eredményesebben használható föl 
— s a tél elmultán a számadási év 
bevégeztéig az abban maradt, de a 
folyó számadási évet érdeklő dol-
gok még a számadási évben foga-
natosíthatók. 

Esküdtek. 
Soha annyi rettenetes tragédia 

nem tartotta izgalomban az újság-
olvasó közönséget, m i n t a legutóbbi 
pár hónapban. Ha a romantika esz-
közeivel akarnánk dolgozni, teljes 
joggal a vér és korának minősit-
hetnők a legközelebbi multat. Mivel 
azonban már igy kívánja a modern-
ség veristák vagyunk, a romant ikus 
cimzés helyett inkább az „esküdt-
szék" korának mondjuk e kor-
szakot. 

Nagyon is jól tudjuk, micsoda 
hálátlan mesterség az esküdtszéki 
intézmény megkritizálása. Hiszen 
ez is egyike azon nebántsvirágnak, 
melyek felül állnak minden bírála-
ton és amelyek frázisok csillogó 
vértjével és valami balga, indoko-
latlan előítélet pajzsával hárítanak 
el magukról minden kritikát, min-
den támadást. 

És mégsem mellőzhetjük hall-
gatással, hogy az esküdtszéki intéz-
mény meghonosítása óta valóságos 
járványként pusztít országszerte a 
gyilkossági ösztön. A ki a bűnösök 
a szihiológiájával tisztában van, az 

indokolás és magyarázat nélkül is 
belátja az emiitett ok és okozat 
közti összefüggést. A bűnöst nem 
rettenti vissza a fenyegető halál-
büntetés, hiszen egyre gyakrab-
ban akadnak esetek, mikor az es-
küdtek vagy nemmel szavaznak a 
bűnösség kérdésében, vagy pedig 
a meüékkérdésekre adott válaszok-
kal enyhítik a főkérdésben kimon-
dott bűnösséget. 

Pedig a humanizmusnak tul-
hajtása, sőt valami kóros álhuma-
nizmus hajtása az a széltében el-
terjedt hit, hogy az esküdtszéki in-
tézménynek az a hivatása, hogy a 
bűnösöket, az elesetteket az eddi-
ginél fokozottabb védelemben ré-
szesítse a törvény szigorú paragra-
fusaival szemben. Dehogy isi Le-
gelsősorban is a társadalom érde-
kei részesüljenek védelemben, iga-
zán nincs szükségünk arra, hogy 
ujabb és u jabb kedvezményekkel 
támogassuk a közérdekeivel szem-
ben a társadalom kiközösitettjeit , 
a gonosztevőket! 

Hiszen már az is kész komi-
kum, hogy valami kisebb gonosz-
tett elkövetés<*~a vétkesnek a leg-
több esetben sokkal j o b b és bizto-
sabb megélhetést biztosit, mint a 
milyenben eddig része volt, amig 
nem került a iuszticia kezei közé. 
Az ártatlan, a bűntelen sokszor hó-
napokon át tengődik munka és ke-
reset hijján, didergős télszakán haj-
léktalanul, a legnagyobb nyomoru-
ságban, a bűnösnek hajlékot, ellá-
tást biztosit büntette, családját 
gondja alá veszi a patronázs egye-
sület, s ha kiszabadul, külön rabse-
gélyzó egyesület szerez neki foglal-
kozási, és biztos keresetet. 

E komikum maró gúnnyá vá-
lik, ha az esküdiszéki Ítéleteket 
kisérjük figyelemmel. Soha annyi 
felmentő Ítélet fóbejáró bűntette-
kért el nem hangzott, mint a leg-
utóbbi néhány pár hónapban. És 
aligha tévedünk, ha mindaddigra a 
véres gonosztettek nagyarányú el-
szaporodását jelezzük, míg végre is 
radikális rendszerváltozás nem fogja 
végét vetni az esküdlek álhumaniz-
musának. Egy-két halálos ítélet, de 
kegyelem nélkül talán a társada-
lomnak is megadja azt a nyugal-
mat, melyben eddig csupán a gyil-
kos uraknak van részük. 

ELSŐ SZENTESI KENYÉRGYÁR R,-T,_ 
Gazdák figyelmébe! 
H o r | i a c l a « l a « . 

A v idékünkön előreláthatólag | ) e . 
álló t aka rmánvszükség és kukor icahiány 
folytán a k o r p a igen keresel t cikk fog 
lenni. — Lr re tekintettel n a g y o b b meny-
nyiségü korpá t b iz tos í to t tunk gyárunk 
részére. 

Két minőségben ta r tunk korpá t raV 
táron és ped ig : 

kenyérgyár i (Zso ldos) korpát 
és 

S K C j r e i l i ( B a c k - f e l e ) korpát. ^ á O ^ 
A Zso ldos -korpa tel jesen tiszta, lisztes, 

iia& y la perlek n 
e l ső rendű t a k a r m á n y . Ezt. mint kitűnő 
árut »Kenyergyár i -korpa* c imen hozzuk 
fo rga lomba . 

A Zso ldos -korpa ára 1/ . | n r n n o 
m á z s á n k é n t . . . l U K U I U l l d 

A skori;fa^ack-félc) 15 korona 
Az árak heiybeszáll i tva, zsákostul é r te tnek 

Viszonteladóink ugyanazon árban árus í t ják . 
Eladásokat több havi leszál l í tásra is eszközlünk. 

Nagyobb veteleknel megfelelő árengedmény, 
Tisztelettel 

Első Szentesi Kenyérgyár R.-t. 

HÍREK 
— A te lekkönyvi h ivata l . A szen-

tesi j á r á sb í róság vezetőjétől veit értesí-
tésünk szerint a helybeli já rásbí róság 
te lekkönyvi hivatala 1911. évi december 
hó 1. napja tó i kezdődően a felek ré-
szére k ö z n a p o n délelőtt 10 — 12 óráig, 
vasá rnapon és ü n n e p n a p o n pedig 11 
óráig all nyitva. Heti- és o rszágos vá-
sárok nap j ¡in pedig délelőtt 9 órától 12 
óráig. A telekköknvvi iktató k ö z n a p o n 0 
órától 1 óráig, vasá rnapon és ü n n e p n a -
pon 9-től 11 óráig all a felek részére 
nyitva. 

— Fe lo lvasás . A r e fo rmá tus kör 
nov. 26-iki felolvasó estélyén szerepel-
nek : a közpon ton szaval Boncos Irénke, 
felolvas Torda i Lajos áll. főgvmn. tanár : 
»A föld ős ál lapotára vona tkozó bizo-
nyí tékokról és vázlatos fej lődés történe-
téről. Fö ldünkrő l mint égitestről. A vi-
lágegyetem kialakulására vona tkozó el-
méletekről . A Kant-Laplace féle elméletről 
s azon je lenségekről , melyek ezen elmé-
letnek e l l en tmondanak» . — Tay Ágost-
féle legújabb elméletről s végül nap-
rendszerről . A felsőpárti i skolánál felol-
vasnak Kuti Fe renc és Földesi József. 
Szaval * * *. A fe lo lvasásokon mindenkit 
szisen lá tnak. 

— Hurco lkodó h iva ta lok . A városi 
házi és gyámpénz tá r , va lamin t a szám-
vevőség most hurco lkodot t át az u j vá-
rosházába . Most köl tözködöt t hivatalok 
uj helyisége az u j városháza K o s s u l h - t é r i 

szá rnyán a közgyűlési te rem alatt van. 
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megunta a nagy várakozást és eloldal-
gott a merre tágasabb a világ. — Nem 
volt sehol. 

— Milka, Milka! — hangzott a ki-
álltás, de a jó Milka nem bőgött vissza. 
Hol van az már ! 

Elvitte a Délibáb. Ellopta! 
Nyakába akasztotta karikását a fiu, 

miután sikertelenül cserdített vele egy-
néhányat. 

— Mi lesz nagyanyóval, ha elve-
szett a Milka? Ki ad te je t? Ki táplál 
minket? Nagyanyó szegény! A tehén 
volt a vagyona. Most az sincs! 

Nagy búbánat fogta el a kis gu-
lyáscsemete szivét. Nem fog hazamenni, 
gondolta Elmegy a Délibáb után. Az 
vitte el, az tudja, hol van az ő Milka 
tehene. Útnak indult arra, a merre a 
nap sietett. De az gyorsabb lábu volt — ; 
lealkonyodott, pihenni tért. Éjszaka lett 
s a fiu csak mendegélt. Messze, messze 
járt már és jaj , talán vissza se tudna 
találni szülőföldjére, kis falujába, ahol 
várja nagyanyó szorongva őt, meg a 
tehenet. Kiáll majd a kis kapuba és 
megkérdi az a r ra járókat : nem látták-e 
unokáját? Aztán ha jön az éjszaka sirva 
néz ki az ablakon, jön-e már, jön-e 
már. Es varja, csak várja, ki tudja, hogy 
meddig! 

Mosolygó szája pityergőre fordult, 
de csak tovább kereste Délibáb-fejedel-
met. Messze, talán nem is a földön járt. 
Mert ime, itt napsugárból szőtt ut ve-
zette már. A fény tündérei, mesekirá-
lvok fullajtárjai röppentek el mellette. 

— Mit keres itt közöttünk ez a kis 
szürkeség, ez a fekete folt? - - látszot-
tak kérdeni. De az csak ballagott, igaz, 
félénken, röstelkedve. 

Egyszer nagymessze meglátta, amit 
keresett, a Délibáb birodalmát. Tarka 
padogák, mesekastélyok, csodavárak egy-
mást űzve, kergetve libbentek, csillog-
tak. Most már futott és közelebb-köze-
lebb ért. Bogláros, kacagánvos vitézeket 
látott már felcsillani a sikon, meg csu-
daszép mosolygó arcú asszonyokat, zord 
arcú hadfiakat. Bizonyára az elhalt nagy 
ősök büszke tanyája ez. Délibáb-fejede-
lem birodalma. 

Amint belépett a kapun, éles har-
sonák és mélvszavu kürtök zenéje ütötte 
meg falét. Örökös ünnepet ülnek itt — 
gondolta. Elbámult a fényességen és fé-
lénken meghúzódva bandukolt egy me-
net után. Ügyet sem vetettek rá . . . 

Nagy kupolás terem közepén ült 
Délibáb-fejedelem. Ide jött a menet, hó-
dolni urának. A fényes ceremóniák, a 
sohse látott ünnepségek nem akartak 
véget érni. Nagysokára eltűntek a lato-
gatók. A fejedelem egyedül maradt, el-
gondolkozott . . . A kis parasztfiú oda-
sompolygott hozzá, alattomosan meg-
rázta felséges köntöse szárnyát. S hogy 
választ nem kapott, megismételte jelent-
kezését eme szavakkal bővitve: — Hallod-e, u r am? 

— No, mi az, ki vagy te ? — riadt 
föl a király. 

— Én Jancsi volnék, onnan a Bács-
kából. Tehenet őrzök. Nem te vagy-é a 
Délibáb-fejedelem? 

— Az vagyok fiam, mi jóban jársz 9 
— A tehénért jöttem. Merthogy el-

veszett. Tudod utánad jártam, aztán az 
alatt elment. Add vissza, meit nem is az 
enyém, a nagyanyóé. 

— Hát azt hiszed, fiam, hogy tehe-
net lopok én? Adta kölyke! No azért 
meg ne ijedj. Eredj csak szépen haza. 
Otthon az istállóban bekötve áll a te 
Miikád: 

Hazafelé indult hát Jancsi. Nagy-
sokára indult, de végre hazaért. Szó 
nélkül az istallóba rohant. Hát a Milka 
ott állt és rábőgött. Nagy szemével szo-
morúan nézte, reszelős nyelvével végig 
nyalta sima orcáját. Jancsi sirva csó-
kolta az ő kedvenc tehenét, de mintha 
annak nagv, vizes szeméből nem örö-
möt hanem nagy, nagy fájdalmas szo-
morúságot olvasott volna ki. Kicsi szive 
nagyot dobbant. Szaladt a kis kunyhóba. 
Nagyanya az ágyban fekü it, aludt. Nem 
tudta bevárni, mig hazajön unokája, El-
ment hát keresni nagy Meseországba..« 

Mikor kisirta magát Jancsi, apró 
cókmókját batyu képében hátára vette, 
kivezette Miikát az istállóból s neki in-
dult a nagy világnak szerencset próbálni. 

Kiért a sik mezőre s ime újra ott 
játszott a délibáb. Jancsi elnézte. Milyen 
messze járt, milyen sokáig volt ő oda! 
És Milka, a hűséges tehén megvárta. 
Hazament. Nem szökötl el. Rácsapta hát 
hátára a kötelet, beterelte a nagy mező 
közepére és ott hagyta. Megsimogatta 

i még egyszer, utoljára : 
— Hűséges állat vagy Milka. Gon-

doztad, tápláltad nagyanyót. Most ő el-
ment, eredj Milka te is . . . 

Bottyány Frigyes. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát képező 

kurcamederben ez évben termett nád 
lábon állva szakaszonként f. évi decem-
ber hó 5-én és 6-án a helyszínen meg-
tartandó nyilvános szóbeli árverésen 
azonnali készpénz fizetés mellett elfo-
adatni. 

Az árverés 5-én d. e. 9 órakor kez-
dődik a szegvári határtól a Széchenyi 
kertig, d. e. 9 órakor kurca átjárótól a 
teési határig. 

Szentes, 1911 november 25-én. 
Kalpagos 

tanácsnok. 

419—1911. szám. 

Hirdetmény. 
Szentes város részére 1912 január 

1-től 1914 december 31-ig 3 éven át 
szükséges faanyagoknak biztosítására 
1911. évi november hó 29-én délelőtt 10 
órakor a gazdasági tanácsnoki hivatal-
ban nyilvános versenytárgyalás fog tar-
tatni. 

Szentes, 1911 november 2. 
Dr. Mátéffy Ferenc 

polgármester 

Szentes város polgármesterétől 
9999—1911. sz. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes városnál megüresedett egy 

rendőri állás betöltésére pályázatot hir-
detek, s felhivom mindazokat, akik ezen 
állast elnyerni óhajtják, hogy saját ke-
zűleg irt és aláirt egy koronás bélyeggel 
ellátott kérvényeiket, képesitettségüket 
igazoló okiratokkal felszerelve a köz-
ponti igtató hivatalnál f. évi dec. hó 
4-ik napjának d. u. 5 órájáig nyújt-
sák be. 

A rendőri állás javadalma 700 kor. 
törzsfizetés 1*>0 kor. lakbér és ruházat. 

A kinevezett rendőr 3 hónapig próba 
szolgálatra vétetik fel, s csak ha ezen 
idő alatt képességének tanú jelét adta, 
véglegesittetik állásába. 

Szentes, 1911 november hó 18-án. 
Dr. Mátéffy Ferenc 

polgármester. 

5160-1911. ikv. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A szentesi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy Hufnágel Jakab végrehajtatónak 
Demeter Ferenc műszerész és Deme-
ter Ferencné Váci Mária végrehajtást 
szenvedett ellen 150 kor. tőkekövete-
lés és jár. iránti végrehajtási ügyében 
a szentesi kir. járásbíróság területén 
levő, Szentes város határában fekvő, 
a szentesi 4078 sz. tjkvében A f 1. 
sorsz. alatt felvett 7662. a. 4. hrsz. 
ingatlanra 66 korona, a szentesi 9439. 
sz. tjkvben A t 1. sorsz. alatt felvett 
8207. hrsz. ingatlanra 695 korona és 
a szentesi 16198. sz. tjkvben A f 1. 
sorsz. alatt felvett 10615. a. hrsz. in-
gatlannak a Demeter Ferencné Váci 
Mária névén álló felerészére 333 kor. 
50 fid. ezennel megállapított kikiál-
tási árban az árverést elrendelte, és 
hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az 
1911. évi december hó 18-ik napjának 
délelőtti 9 órakor ezen telekkönyvi ha-
tóság helyiségében megtartandó nyil-
vános árverésen a megállapított kiki-
áltási ár 2/3"án eladni nem fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok becsárának 10 ü/0-át 
készpénzben, vagy ovadékképes érték-
papírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t. c. 170) §-a ér-
telmében a bánat pénznek a bíróság-
nál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgál 
tatni. 

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb ígéretet tett, ha töb-
bet igérni senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az 
általa igért ár ugyanannyi százalékáig 
kiegészíteni. 

Szentesen, a kir. járásbíróság, 
mint tkvi hatóságnál 1911. évi ok-
tóber hó 8. Katkics s. k. 

kir. járásbiró. 
A kiadmány hiteléül: 

Bonczos 
ktr. telekkönyvvezetö. 
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BLE1ER SÁMUEL 
H a r i s s-házban lévő (görög templom mellett) 

röfösiizletét 
teljesen 

feloszlatja. 
Összes raktárán lévő — legutolsó divatú, 
csak most érkezett — árut leszállított 

áron kiárusítja. 

Varrógép 
teljesen uj, és használva egy általán nem 
volt, jutányos áron eladó III. ker., Gya-
log-utca 2. sz. a. özv. Bubor Istvánnénál 

Van szerencsém a n. é. közön-
séget értesíteni, hogy réz- és vas-
butor-gyáramat Aradon, József fő-
herceg-ut 11. sz. és Karoiina-utcai 
sarokházba helyeztem át, ahol 

r é z - . v a s b u M o t 
a legegyszerűbbtől a legmodernebb 
kivitelben készítek. 

Raktáron tartok rézágvakat, 
mosdóasztalokat és éjjeli szekré-
nyeket márvány lappal, toilletteket, 
ruhafogasokat és karnisokat és 
mindenféle rézárukat, vasbu toro-
kat, sodrony-ágybetéteket és kocsi-
üléseket, gyermekágyat es gyer-
mekkocsikat, kerti berendezéseket, 
tűzmentes pénzszekrényeket, rugó-
kat és ruganyos árukat és külön-
legességeket. 
Vidéki megrendeleseket pontosan tel jesitek. 

Tisztelettel 

Gorái Károly 
réz- és vasbutor g város. 

Hirdetések olcsón felvételnek. 

Eladó ház. 
Vásárhelvi-utca 17. számú ház, 

mely áll 4 szoba, konyha, kamra, 
pince és más melléképületekből, 
ártézikut bevezetéssel, 360 négy-
szögöl udvartelekkel örökáron el-
adó. — Értekezni lehet a tulajdo-
nossal a fenti szám alatt. 

BÚTOROK 
Hálók, ebédlók, unszolták, sza-
lonok, teljes szailoda, kávéház, 
vendegío és kastelyberendezések, 
vas- és rézbutorok, szőnyegek, 
fuggouyók, csillárok es zongorák 
szállíttatnak bárhova 

i készpénzért vagy rendkívüli I 
• előnyös fizetési feltételekkel • 

Díszes nagy butoralbum 1 korona. 
Teljes berendezesnel utazó min-
tákká! d í j m e n t e s e n b á r h o v a m e g y . I 

Modern Lakberendezesi Vállalat 
Budapest, IV., Gerloczy-utca 7. szám 

központi városház mellett,. 

.egjobb: 

cserépkályhát és 
takaréktiizhelyet 

Jliiziaru Vilsiio* 
készit, vasútállomással szemben 

vil lamos- és vízvezeték-szerelés vállalkozó 
SZENTES, I . k „ Tóth József-utca 57 , szám, 

Elvállal a legjutányosabb árak 
mellett: uj szereléseket, átalakításokat, 
javí tásokat , csengőjavitásokat és be-
rendezéseket, villamos motorok 
szállítását és felszerelését. Vízvezeték 
létesítést és javítást, úgyszintén egész 
társaságok részére vízvezeték hálózat ké-
szítését. 

Költségvetésekkel és tervekkel 
díjtalanul és rendelési kötelezettség nélkül 
szolgálok. 

Szives megkereséseket a fenti 
szám alá, vagy Gunszt Lipót ur 
üztetebe kérek. 

A n. é. közönség szives párt-
fogását kéri tisztelettel 

Simn Andor 
szerelési vállalkozó. 

F Földeladás. 1 
Szolnokmegyéhen a ( s zo lnok -

0 hoz 1 és fél óra járásnyira) ^ 
kóvesút mellett eladó 

431 hold föld 
mentett rét. tiszta fekete, 1 és 
fél méter mélységű príma buja 
termő talaj. A hajóállomáshoz 
fél óra. Községhez tíz perc, ahol 
posta, távírda, orvos és gyógy-

szertár is van. 
A vételárnak egyne-
gyedét kell kifizetni. 

A birtok akár egészben, akár 
5—i0—20 holdas parcellákban 

jegyezhető 

ifj. Fazekas Antalnál 
Szentesen, (l. ker. kurcapar t i -

utca 27 szam alatt.) u\ 
^ - A ^ h 

i 

í Hirdetések olcsón felvétetnek. 

TANTAL-LAMPA 
A legjobb fémszálás izzólámpa. 
Árammegtakaritás kb. 60 %• 
Fehér fénnyel ég, 
Rázkodásoknak ellenáll. 
Égési óráinak *zama meghaladja bármely izzólámpáét. 

Minden helyzetben: fölfelé állóan, ferdén, 
oldalt egyformán, kifogástalanul ég. 

Olcsóbb a többi fémszálas izzólámpánál. 
Nagyobb rendeléseknél árengedmény. 

Magyar S iemens-Schucker t -Müvek 
Budapest. VI., Teréz-kcVrut 36. 

Nyomatott Vajda Bálint Utóda könyvnyomdájában Szentes. 




