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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

(ref. bérház), ide intézeadök a Inpot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Gondolatot! oz ünnep után. 
Az Eszme diadalának fényes 

ünnepe után vagyunk. Következ-

nek újfent a hosszú hétköznapok 

s mi, az élet mozgóbábjai, robo-

tolunk ismét. Valami bántó szür-

keség foglalja el az ember kedély-

világát. A hit fényes világossága 

egy pillanatra áthat minden lelket, 

amig tart az ünnep — s amikor 

pedig elfutnak az ünnep napjai ki-

hamvad az a fény, amely világos-

ságot gyújtott s rideg, fázós kö-

zöny hat a lelkekre. 

l'gy kezdjük, mintha templomi 

prédikációt akarnánk itt a vezető-

helyen elmondani, telve lemondás-

sal és borongással. Mintha elégiát 

akarnánk irni az életről, amelv kö-

telesség, mert megszülettünk és 

amely kötelességekkel terhel, ha 

egyebet nem is tud adni. Pedig 

nem célunk ez az elmélkedés, de 

amikor körültekintünk a m a vi-

szonyain s amikor a vallás fényes, 

diadalmas ünnepe után a hétköz-

nap nyomoruságaira nézünk, ugv 

elragadja az embert az elégikus el-

mélkedés vágva, hogy szinte szaba-

dulni sem tud tőle. 

Nézzük a nagy politikái ? Váj-

jon telhetik-e kedve benne a ma-

gyarnak? Vájjon, mi az, ami még 

megragadhatja az ember lelkét és 

ami képes arra, hogy lekösse? Ta-

lán az, hogy a hatalmi érdek és a 

nemzeti jogos kívánságok összeüt-

közésében az utóbbi szenved ve-

reséget ? Talán az, hogy van a par-

lamentben egy uralkodó part, a 

mely a n e in z e t i m u 11 k a szé-

pen hangzó jelszavát viseli név 

gyanánt, de egyetlen szemernyi 

nemzeti alkotásra eddig még kí-

sérletet sem tett:j Az talán, hogy 

a Deák Ferenc-féle 1867-es kiegye-

zést követő fehérlapos horvát tör-

vény most ugy bosszulja meg ma-

gát, hogy a Szent István koronájá-

nak egyik országában felfüggesz-

tették az alkotmányos életet, erő-

szakot állítottak szembe az elva-

kult horvát túlzók erőszakával 

szemben? 

Sorolhatnók tovább. Füzhet-

nők tovább, de minek? Nem ta-

lálunk semmit, amiben kedvünk tel-

hetnék, de megtaláljuk azt, ami 

fájhat, ami zokon esik és ami visz-

szatetszést szül a leikeinkben ami 

alkalmas arra is, hogy elkesered 

jünk. Az évezredes Magyarország 

fundamentuma van megtámadva és 

mi bénán, mi tehetetlenül vergő-

dünk, csak azért, mert a nemzet 

nevében gyenge, aki helyt álljon, 

mert nem magának a nemzet mil-

lióinak képviselete ül a parlament-

ben, hanem a keveseké, a modern 

haladás századában a kiváltságo-

saké. 

Ünnep után vagyunk, bizony 

nem j ó ezt a fekete, sötét képet 

szemlélni. 

Nos és a társadalom? Vájjon 

talán telhetik benne kedvünk? Rá-

nyomta bélyegét a jelen politikai 

helyzet a társadalomra. Amilyen 

züllöttek a politikai viszonyok épen 

olyan beteg, nagyon beteg a tár-

sadalom. Nincs, ami éltesse, nincs 

ami megteremtse az összekötő fo-

nalakat a politika széjjel marcan-

golja, széjjel tépi s mintha a 

magyar társadalom most akarna 

rétegeire széjjel omlani, amidőn a 

demokratikus előrehaladás minden 

régi ódon válaszfal ledöntését kö-

veteli . . . 

Bizony a megnyugvást, a fényt, 

amit az ünnep világa hintett széj-

jel hiába keressük itt is. Mert nem 

találjuk meg. 

Mehetnénk to\ább. Talán köz-

gazdasági, kereskedelmi és ipari 

életünkben találhatnánk megnyug-

vást ? Hiába, ott sem találjuk meg, 

mert a politika arra is rányomta 

bélyegét. Lekötöttségünk, erőtlen-

ségünk most érezteti magát s tel-

jes visszahatása, nyomása az, ami 

szemünkbe ötlik. 

Komoly gondolatok és komor 

gondok kélnek a lélekben. Váj jon 

tehát csakugyan arra vagyunk kár-

hoztatva, hogy önmagunk tehetet-

lensége és széthúzása emészen föl? 

Ha valamikor volt idő, amely a ma 

napjaihoz hasonlítható, akkor az 

1848 eseményeit hasonlíthatjuk a 

maihoz. Akkor is a nemzeti hala-

dás és a maradiság fegyverei üt-

köztek össze. Akkor is jogról volt 

szó, mint ma. De amig akkor a, 

nagy általánosságban mindenki át 

tudta érezni annak a szükségessé-

gét, hogy a jogok kiterjesztése az 

egyetlen mód, amely ennek a nem-

zetnek jövendőjét megalapítja és 

biztosítja, addig ma azt látjuk, hogy 

a jogok kiterjesztésének eszméje, 

amely az egész nemzetben min-

denütt gyökeret vert, ott nem tud 

hatalmat venni, ahol a nemzet sor-

sát intézik. 

Hiába tagadják, hiába leplezik: 

alkotmányválság idejét éljük. És 

ebből a válságból nincsen más ki-

vezető ut, mint megnyitni a par-

lamentet a nép milliói előtt. Évek 

óta nehéz külpolitikai viszonyok 

nyomása érezhető. Visszahatnak 

ezek a nyomások a mi közviszo-

nyainkra is. Az ütköző pont, amely 

a véderőreformot és a választói jo-

got egymással szembe állitja, a nem-
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zeti érdek. S mert épen ez a jelen 

helyzetnek súlyos igazsága, azért 

dul most az alkotmányválság s 

azért tör ki, amint megnyílnak a 

parlament kapui a harc elemi 

erővel . . . 

Vajon mi lesz ? Erre választ 

adni senki sem tudna. De egy bi-

zonyos. Az, hogy ebből a harcból 

a nemzeti érdekeknek kell diadal-

masan kikerülni. Minden nap, amely 

elmúlik, minden pillanat, amely az 

órán leful, ennek a diadalnak kö-

zeledését jelenti. 

Ünnep után vagyunk . . . fekete, 

sötét képek tárulnak föl szemünk 

előtt, de ezek a fekete, sötét képek 

nem födik el a jövendőt s a mi 

hitünk, a mi meggyőződésünk azt 

hirdeti, hogy lesz még egyszer ün-

nep Magyarországon isi 

A politika 
eseményei. 

Holnap ül össze a képviselő-

ház. Csak most multak el a hús-

véti ünnepnapok és már észre le-

het venni, hogy a politika iránt 

való érdeklődés ébredezik. A poli-

tikusok a húsvéti cikkek irányítása 

alapján is élénkebben foglalkoznak 

az aktuális kérdésekkel és azokkal, 

amelyeket a közelebbi idők aktu-

alitásainak szánnak. A házszabálv-

revizió és a választói reform a leg-

keresettebb témák, amelyekkel kap-

csolatos a képviselőház feloszlatása 

és az uj választások elrendelése az-

zal a tervvel, hogy a két nagy kér-

dés az ú jonnan választandó parla-

ment feladatai közé fog tartozni. 

Mondják azt, hogy Khuen gróf 

miniszterelnök ismét nyilatkozni 

akar, külön a többi kérdésektől 

eltekintve a választói reform meg-

alkotásának módjai felől. Mondják, 

hogy a reform kérdésében egy párt-

közi vegyes bizottság kiküldésére 

gondolnak, amivel a választói re-

form eszméinek tisztázását akarják 

elősegíteni s a kormány bizonyí-

tani akarja, hogy a reform megal-

kotását sürgősnek tartja és komo-

lyan foglalkozik vele. 

A delegációk összehívása szin-

tén az aktualitások közt marad és 

április végén akarnak két-három 

napos delegációt tartani a közös 

költségvetési indemnitás letárgyal-

tatása érdekében. 

- És mi lesz AufTenberggel ? 

— hallatszik ismét meg a kérdés. 

Hát ez is el fog válni a dele-

gácionális ülések alatt és nem kell 

többé találgatni, hogy erősen áll-e 

Auffenberg vagy nem 

A szélsóbaloldalon különben 

gúnyosan mond j ák : 

Ha Auffenberg nem is bukik 

meg, a kormánypárt i delegátusok 

lelkesedéssel fogják megszavazni a 

közösügyi költségek indemnitását. 
* 

Az összes körülményeket egy-

bevetve, mindinkább látszik az, 

hogy az uj választásokat nehéz lesz 

elkerülni. Az obslrukciónak a mos-

tani házszabályok segítségével való 

letörése bebizonyitottan lehetetlen. 

Miután az összes eddigi kísérletek 

kudarccal jártak, csakis a nyílt erő-

szakra lehetne gondolni, ami azon-

ban szintén nem kecsegtet ered-

ménynyel. 

Most nem lelkesednek a nyilt 

erőszakért. Tehát ta másképpen 

nem sikerül a parlamentet munka 

képpessé tenne, amiről néhány nap 

alatt a kormány meggyőződhetik, 

akkor elkövetkezik Khuen gróf par-
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lamenti nyilatkozatának a teljesí-

tése, hogy tudniillik a nemzetre 

apelláljon, az országgyűlés felosz-

latására vonatkozó királyi kézira-

J tot (amit állítólag mindig a zsebé-

ben hord, ha a Házba megy; felol-

vastassa és az uj választások el-

rendelését kihirdettesse. 

Nem mondhatni , hogv az uj 

választások terve valami nagv lel-

kesedést keltene a kormánypárton. 

Nem szívesen nvugosznak bele 

abba, hogy megint belemenjenek a 

küzdelembe. 

A horvátországi helyzetet ösz-

szekapcsolják a magyar politiká-

ban várható eseményekkel. Arra 

számítanak, hogy a királyi biztos-

ság állapota addig fog tartani, amig 

a magyar képviselőház tagjait is 

u j jonnan választják, mert máskü-

lönben csonka parlament volna a 

magyar országgyűlés. 

HÍREK 
Szívós Béla f . Mély részvéttel 

vettük a gyászjelentést S z í v ó s Béla 

Írónak, lapunk egykori dolgozótársának 

elhunytáról. Régen elszakadt Szentesről, 

ahol fiatal éveit leélte, de mindazok, akik 

ösmerték, bizonyara mély részvéttel ve-

szik halálának hírét. Szívós Béla halála 

ujabb gyásszal sújtja a Zsoldos-családot, 

amennyiben neje a nemrég elhunyt Zsol-

dos Ferenc mérnöknek nővére. Halálá-

ról a család a következő gyászjelentést 

adta ki : »Fájdalomtól megtört szívvel 

tudatjuk, hogy a feledhetetlen jó férj, 

nevelő apa, forrón szeretett testvér és 

rokon: S z í v ó s Béla író, a szentesi lő-

gymnasium volt tanára, a »Vasárnapi 

Újság« volt belmunkatársa f ho 6-an, 

életének 08-ik, boldog házasságának 20-

ik évében, rövid szenvedés után jobb-

létre szenderült. Életében szivének jó-

saga, elméjének derült gazdagsága sze-

retetet árasztott, halála örök gyászba 

borította mindazokat, akik ismerték. A 

megboldogult hűlt tetemei a tíethesda-

kórhazban (VI. Heruiina-ut 39) f. hó 8-

án délután H órakor tartandó reformá-

tus halotti szertartás után Hajdúszo-

boszlóra fognak szállíttatni és ott Szí-

vós (iézáné házától í. hó 9-én délután 

4 órakor az ottani református temető-

ben levő családi sírboltban örök nyu-

galomra helyeztetni. Budapest, lí*i2 áp-

rilis hó 6-án. Áldás és béke forrón sze-

retett hamvaira ! Özvegy SZÍVÓS Béláné 

sz. Zsoldos Mária neje. Podhraszdky 

Kálmán nevelt fia. Dr. Návory Sándor 

és neje Szívós Aranka gyermekeikkel, 

özvegy SZÍVÓS (iézáné sógora és sógor-

nője.« 



29. izam. SZENTESI LAP 3. oldal. 

— Istenitisztelet. Pap Lajos ref. 

körielkész f. hó 14-én délelőtt 9 óra-

kor a külsőfábiáni, délután 3 órakor a 

belsőfábiáni iskolánál istenitisztelelel tart. 

— A vásár és az iparosok. A szen-

tesi ipartestület beadvánnyal lordul a vá-

rosi tanácshoz, amelyben azt kéri, hogy 

a kirakodó vásár a belső piacon legyen 

megtartható. A kérelem indoka az, hogy 

a vásártér mai állapotában ilyen rend-

kívüli időjárás közepett egyáltalán al-

kalmatlan arra, hogy ott kirakodó vásár 

tartassék. — Az iparosok ezen kérelme 

tényleg méltánylandó, azonban nagyon 

sok szó fér ahoz, hogy a belsőpiacon a 

mi mégis nagyobb tavas/.i kirakodó vá-

sárunk elfér-e? Bizony ebben a kérdés-

ben nem lehet addig igazságot tenni, a 

mig a vásártér dolga nem lesz véglege-

sen rendezve. 

— Április II. Ma van április 11-

cdike. A törvény szavai szerint ma nem-

zeti ünnep van. Ezt a nemzeti ünnepet 

azonban nem mutatja semmi egyéb, 

csak a hivatalos épületeken kitűzött 

nemzeti trikolór. Tizennégy esztendeje 

igtatták törvénybe ezt a napot, mint az i 

1848-adiki nagy eszmék emlékünnepét, 

de ez a tizennégy esztendő nem tudta 

ünneppé tenni. 1848 emlékezetét már- I 

cius 15-ikén ünnepeli a magyar nemzet. 

Az a nap ünnep, mert ünneppé avatta 

a nemzet lelke — ez a nap pedig hiva-

talos ünnep, amelyen nem ünnepel senki. 

Kér j ük a zon t. előf izetőinket, 

k i knek m á r régebben küld-

jük l apunka t - előfizetési di-

ja ikat m é g n em küldték be$ 

hogy h á t r a l é kos tartozásai-

kat l a punk k i adóh i v a t a l á ba 

bekü lden i sz íveskedjenek — 

mer t el lenesetben kénytele-

nek leszünk a lap tovább i 

kü ldését beszüntetni. 

— A városszabályozás. Cseuz Béla 

városi mérnök tegnapelőtt beterjesztette 

a város szabályozására vonatkozólag el-

készített terveket A szabályozási tervek 

a kiküldött bizottság tárgyalásai után 

kerülnek a közgyűlés elé. A szabályo-

zási tervvel legközelebb teljes részletes-

séggel foglalkozunk. 

— Madarak védelme. A löldmive-

lésügyi miniszter az összes törvényha-

tóságokhoz rendeletet intézett, amelyben 

meghagyja, hogy a madarakat védő és 

a madártojások elpusztítását tiltó ren-

delkezéseket a legnagyobb figyelemmel 

és szigorral hajtsák végre és hassanak 

oda, hogy a tojáslopások, az azokkal 

való üzérkedés, illetve azok szállítása és 

bárminő módon való forgalomban ho-

zatala megakadályoztassak. Ennek az igen 

helyes miniszteri rendelkezésnek az az 

oka, hogy a tiltó rendelkezések dacára 

valóságos irtó háború folyik a hasznos 

szárnyas vadak ellen. Ennek az irlóhá- I 

borúnak már olyan eredményei vannak 

egyes vidékeken, hogy sok szárnyas 

faj teljességgel kipusztult. 

— Megindult a föld árja. A je-

lenkor nemzedéke már jóformán el is 

felejtette azt, hogy mi az a föld árja. A 

régi árvizes időknek ezt a jelenségét jó-

formán csak hire után ismerték. A mos-

tani rendkivüli időjárás azonban megmu-

tatja, hogy mennyire téves volt az a 

fölfogás, hogy a föld árja végkép el-

marad ezután, mert imé most megin-

dult újból. Fakadó vizek vannak a város 

belterületein is. Az alacsonyabb fekvésű 

város részek pincéiben mindenütt fel-

fakadt a viz. Ha igy tart az idő, akkor 

kilátás lehet arra, hogy a drága réti 

földeken buján tenyészik a lenge nad. 

Palánta 1 1 
kapható Sima Lászlónál « f f l aB j 

Tóth József-utca 57. sz. t^irSIfti 

— A bolond április. Utánna irhat-

nók : kifogyhatatlan rovat az Ur szüle-

tése után való 1912 edik év április ha-

vában. Mert minden nap szerez valami 

meglepetést. Húsvét másnapja igazi verő-

fényes tavaszi nap volt. Ugy kezdte kedd 

is, amelyet azután langyos meleg ziva-

tar — igazi nyárias mennydörgéses zá-

por — fejezett be, hogy azután szerdára 

hideg, borongós, csúnya, lucskos nap le-

gyen, amikor minden pillanatban a ha-

vazást lehessen várni. Meteorológiai jel-

zés szerint még a inai napra is ilyen 

idő várható. 

— Husz év után. Páger Gergely 

földink husz évvel ezelőtt eltávozott 

Szentesről s most az ünnepek alatt 

hazajött széjjel nézni, minő változásoK 

történtek husz hosszú év alatt Szente-

sen. Kedden egy kis mulatozást rende-

zett s annak az lett a vége, hogy 160 

koronát kicsípett valaki a zsebéből. Pa-

nasza folytán a rendőrség a nyomozást 

meginditotta. 

— Tüz. Április 8-ra virradóra éjjel 

fél 1 órakor Kuli János Kurcaparti-utca 

33. szám alatti telkén lévő 2 szoba és 

3 kamrából álló nádfedelü épület kigyu-

ladt és leégett Az épület biztosítva volt. 

— Vigyázzunk ha házat vagy föl-

det veszünk, hogy addig ki ne fizessük 

a vételárat, mig az adókat he nem fi-

zette az eladó, mert a hátralékos adó 

vele megy az ingatlannal az uj tulaj-

donos terhére. Jó ezt tudni igy Szent-

Györgynap táján mikor annyi adás-vétel 

lebonyolódik, különösen házakban. 

Szerkesztői üzenet. 
B. I. Szentes. Cikkét vettük Szives 

jóakaratú támogatását köszönjük. Saj-

náljuk azonban, de a beküldölt cikket 

ezultal nem használhatjuk fel, bár azzal 

tökéletesen egyet értünk és érzünk. A 

mostani politikai viszonyok között több 

izben volt erről a kérdésről szó, talán 

még élesebben is; de most amidőn már 

a végleges megoldás, illetve a politikai 

helyzet teljes kialakulása előtt állunk, a 

napi kérdésekkel kell foglalkoznunk, 

messzebb menő, hosszabb fejtegetése-

ket lapunk szük tere nem enged meg. 

Kiadja : 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Kiadó uri lakás 
I. kerület Tóth József-utca 35. számú 
háznál 2 lakás kiadó 1 - 4 szobás villany 
berendezéssel, pince és a hozzátartozó 
helyiségekkel, 1—2 szobás szintén a hozzá 
tartozókkal Szent-György napra kiadó. 
Értekezni lehet Csallány Gábornál, kórház. 

Kiadó bolt és eladó fóld. 
Farkas Mihály utca 2. szám alatti 

sarokholt ápril 24-től kiadó. 
Csúcs Sándor örökösei szelevényi 

55 hold kitűnő szántóföldjük, melyben 
14 hold here, tanyaépülettel eladó. 

Értekezhetni a fenti sz. alatt Varga 
Beniáminnal. 

- Jókarban levő — — 

üvegfalak 
ii í cgf'a 1 aj í é U 

és szoliajiók 
eladók Szathmárv Pál asztalosmesternél. 

Értesítem az igen tisztelt gazdakö-
zönséget, miszerint a lóherélést megkezd-
tem s azt Fábián-Sebestyén 66 sz. alatt 
bármikor eszközlöm. Kívánatra helybe is 
kimegyek. Tisztelettel 

Szijártó Szabó Sándor 
vizsgázott herélő. 

ÖZY. Sarki Molnár Lajosnénak 
Nyíri-utcai háza 200 négyszögöl portá-
val kedvező fizetési feltélelek mellett 

eladó. - Értekezni lehet ugyanott. 

CsBUzHflTmán 
k u n s z e n t m á r t o n i lakos 

kisasszonyhegyi szőlőtelepén 

kadarka, kövidinka, rizling és vepyes-
faju bor, valamint sajátfözésii törKöly-
6S seprű-pálinka rendes napi ar mellett 

mindenkor kapható. -: 

Venni szándékozók értekez-

hetnek a tulajdonossal kun-

szentmártoni lakásán. 

Bene József 
asztalosmerternél két jócsaládból való 
fiu tanulóul felvétetik III ker Andrassv-

utca 5. szám alatt. 
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BAJOMI NAGY LAJOS 
POLGÁRI - ÉS E G Y E N R U H A - S Z A B Ó 

Sarka d i -u tca 1. SZENTES S a r k a d i - u t c a 1. 
( lutheránus temp lom mellett^ 

Készít mérték szerint divatos 

úri-ruhát 
elegáns egyenruhát 

továbbá jobb minőségű 

magyar öltönyöket 
Pontos és előzékeny kiszolgálás! 
Jutányos árak! Jutányos árak! 

Soos Jóasaef Kiss Sándor alsóréti 5 hol 
Vásárhelyi-ntca 64-ik számú háza, mely« , 
ben jómenő ital mérési üzlet van, örök-
áron eladó. — Bővebbet a fenti sz. alatt , 

szólője eladó. 

Hálók, e b é d l ö k , u n s z o l j á k , s z a -
lonok, te l jes szá l loda , kávéház , 
vendég lő és k a s t é l y b e r e n d e z é s e k , 
i a s - és rézbuto rok , szőnyegek , 
f ü g g i uyök, cs i l lárok és zongorák 
s z á l l t ta tnak bárhova ••••••••• 

Cementlap- és 
l»etoiiCftó-j?yártág! 21 

Alóliroítak I. kcr. Bmtlia 
János-utca 5. szám alatt 

Cementipari gyárat 
létesitettek. — Gyártanak 
és raktáron tartanak több 
szinü és mintás cement-
lapot, továbbá különböző 
méretű betoncsőveket. — 
Elvállalnak betonozáso-
kat, terrazó lerakást és 
:-: csiszolást. >: 

Márknál, é> Vrankn. 

Csernus Lukács Imréné 
kistokei 32 hold tanyaföldje a rajta 

levő épületekkel együtt e l a d ó . — 

Értekezni lehet 1. kerület Szemere 

Bertalan-utca 5. szám alatt. 

3082—1912. sz. 

Hirdetmény. 
A város belterületén lévő járdák és 

átereszek fenntartásával és újraépítésé-
vel kapcsolatos ez évben előforduló kő-
műves munkák biztosítása végett folyó 
évi april hó 15-én délelőtt 10 órakor a 
gazdasági lanacsnoki hivatalban nyilvá-
nos svóbeli versenytárgyalás fog tartatni 

hn né I fogva felhivom mindazon ön-
álló zentesi képesitett kőmüves-meste-
rekt-l, kik ezen munkálatokat elnyerni 
óhajtják, hogy a versenytárgyaláson ve-
gyenek rés/t 

Bánatpénz 100 korona, mely kész-
pénzben teendő le a versenytárgyalás 
megkezdése előtt. 

Uészletes feltélelek a gazdasági ta-
nácsnoknál megtudhatók. 

Szentes, 1912. évi ápril hó 2-án. 

D r . Kanász Nagy Lajos 
tnok- polgármester h. 

I készpénzért vagy rendkívüli l 
előnyős fizetési feltételekkel • 

D í s z f s nagy bu to ra lbum 1 korona. 

T e l j e ; b e r e n d e z é s n é l u tazó m i n -
tákkal d í j m e n t e s e n bárhova m e g y . 

Modern Lakberendezési Vállalat 
idapest, IV., Gerlóczy-utca 7. szám 

íköi ponti városház mellett;. 

Leg j obb : 

cserépkályhát és 
fóMtiizhelyef 

J L N X U R I I V U I I I O N 
készít, vasú tá l lomássa l szemben 

Eladó. 
Hankiss örökösöknek alsóréti 21, kis-
tokei 1.) és nagy nyomási 1380 négy-
szögöl szántó és "10 részlet ártéri föld, 
Munkácsi-u. 1 sz. alatti ház szintén 
eladó vagy haszonbérbe kiadó Tudako-
zódni lehet Tóth József utca 11. és 
Kossu'h-utca 6 sz. a. élelmiszer üzletbe 

Schrantznál. 

Hirdetések olcsón felvétetnek. 

Van szerencsém a n. é. közön 

^éget értesíteni, hogy réz- és vas 

butor-gyáramat Aradon , József fó 

herceg-ut 11. sz. és Karolina-utca 

sarokházba he lyeztem át, ahol 

péz-.vasbutopokol 
a legegyszerűbbtő l a iegmodernebl 

kivi telben készitek. 

Rak t á r on tartok rézágyakat 

mosdóasz ta loka t és éj jel i szekré-

nyeket má rv ány l appa l , toilietteket 

ruhafogasokat és karn isokat és 

mindenfé le rézárukat , vasbutoro-

kat, sodrony-ágybetéteket és kocsi-

üléseket, gyermekágya t és gyer-

mekkocs ikat , kerti berendezéseket 

tűzmentes pénzszekrényeket , rugó-

kat és ruganyos á ruka t és külön-

legességekel. 

Vidéki megrendeléseket pontosan teljesítek, 
Tisztelettel 

Borai Károly 
réz- és vasbu tor gyáros. 
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1SS hold szántó és kaszáló-
tó! É l f i 
holdanként 520 koronáért eladó. 

szabadkézből, minden 
elfogadható fizetési 
feltételek mellett, 1200 
négyszögöles, [ 1 

A birtok Pestmegyében a kiskori 
járásban vasútállomástól fölfelé 
és lefelé 15 percnyire, közvetlen 
a fővonal mellett fekszik. A birtok 
első osztályú szántó- és kaszáló-
ból all Jószágtenyésztésre dus 
legelőiné! és gazdag szénatermé-
sénél fogva nagyon alkalmas. 
A birtokon 5 hold fajszőlőkből 
álló b o r t e r m ő s z o l ő van. 

l^xekaN Anitul 

A birtok kifogástalan uri- és cse-
lédlakásokkal, valamint minden-
féle gazdasági épületekkel el van 
látva. — A birtok helyes és sza-
bályos fekvésénél fogva parcel-
lázásra is igen alkalmas, ennél-
fogva — akár egy, akár több 
r é s z l e t b e n is — e l a d ó . 

Értekezni lehet S Z E N T E S E N 
pénzkölcsönközvetitővel I. kerület Kurcaparti 
utca 27. szám alatt. 

Nyomatott Vajda Bálint Utóda könyvnyomdájában Szentes. 




