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A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

(ref. bérház), ide intézendők a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Városi dolgok. Su ,í• 

VII. 

Ez úttal idő után beszélünk, 

de épen azért kellő időben. Para-

doxonnak látszik ez. de igy felel 

meg a valóságnak. A vadászterületi 

haszonbérekből képzett alapról van 

szó, amelynek dolgát a városi kép-

viselőtestület levette a napirendről. 

Ezért mondjuk, hogy idő után, de 

ezért felel meg a valóságnak, hogy 

kellő időben beszélünk. 

Kezdjük azonnal a dolog ér-

demi részén: azon nevezetesen, 

hogy az alap kamat jövedelmeinek 

felhasználása dolgában fölvetett ter-

vezeteket értvén a jószág díjazást 

és a tenvész apa és anya állatok 

vételi ár visszatérítés mellett való 

szétosztását egyaránt helytelennek 

találjuk s épen ebből a szempont-

tól nagyon szerencsés dolognak tart-

juk, hogy a közgyűlés ezt az ügyet 

egyelőre pihenni hagyja. 

Mert ez a dolog, nevezzük ne 

vén, nagyon odiózus dolog, évti-

zedek óta kisérlő ügy végleges el-

intézése s ennek a végleges elinté-

zésnek olyannak kell lennie, ami-

vei mindenki megelégszik, aki c^ak 

érdekelt benne. Mert hirtelenében 

nem lehetne egv olyan másik vá-

rosi ügyet találni, amiben annyi 

ember érdekelve lenne, mint ebben, 

amelyben minden külön vadász-

területet nem alkotó földbirtok tu 

híjdonosa érdekelt. 

Ha a jószág díjazásra fordítja 

a város ennek az alapnak a ka-

mat jövedelmeit, vajon hol 

és miben vannak kielégítve az ér-

dekek ? Bizony sehol és semmiben, 

eltekintve attól, hogy mi a magunk 

részéről minden jutalom, minden 

ösztöndíj alapnak elvi ellenségei 

vagyunk, mert minden ilyen ala- j 

pitvány felhasználásánál a legtágabb 

mértékben érvényesül a nepotiz- | 

mus és annak meggátolására semmi ( 

néven nevezendő garancia nincs. 

A másik felhasználási mód, a 

tenvész .állatok szétosztása vételi ár 

megtérítése mellett, látszatra igen 

életre való és nagyon helyes, de a 

gyakorlatban szinte megvalósítha-

tatlan. Még ha a kamatokból in-

gyen tenvész anya állatok szétosz-

tásáról volna szó, például kisorso-

lás utján, akkor sem szolgálná a 

célt, mert a g y a n ú settenkednék 

a szerencsés mellett, az pedig öl. 

Annyira fejlődött gazdasági vi-

szonyaink nincsenek, hogy például 

— ez pedig igazán a gazdaközönség 

egyetemes érdekeit szolgálná — 

mezőgazdasági kísérletezés céljaira 

fordíttatnék az alap kamat jövedelme, 

tehát ezt teljesen figyelmen kívül 

kell hagynunk. Lehetne arról is be-

szélni — mert ez is ide vág — hogy 

az alap használtassék fel egy fel-

állítandó gazdasági alsóbbfoku is-

kola céljaira, amelynek föntartási 

költségeit fedezné a Bartha-féle 

földalapitvány. 

Hiszen lehetne is — és talán 

ez volna a mindenképen legkielé-

gitőbb megoldás, ha mint mondot-

tuk ez a dolog nem volna egy na-

gyon régi és nagyon odiózus dolog. 

Semmi sem könnyebb, mint azt a 

sok ezer érdekeltet kimozdítani a 

nyugalmából és még odiozusabbá 

tenni az ügyet. De hiszen ez nem 

¡ehet cél sehol és nem is cél. 

Keressük a legegyszerűbb meg-

oldást, azt ami valóban az érdekeltek 

célyait szolgálja, aminek észreve-

hető és érezhető előnyeit akárminő 

kicsiny alakban is mindenki meg 

érzi; f o r d i t t a s s é k a z a l a p 

k a m a t j ö v e d e l m e a k ü l ö n 

v a d á s z t e r ü l e t e t n e m al-

k o t ó f ö l d b i r t o k o k a d ó j a 

u t á n k i r o v a n d ó k ö z s é g i 

p ó t a d ó a p a s z t á s á r a . 

Amikor ezt a dolgot fölvetjük 

itt az újság hasábjain s ezzel gon-

dolattal egy régi vitának, mondjuk, 

régi harcnak, megszüntetését cé-

lozzuk. Ha a kérdésben igazságot 

keresünk: ez a megoldás föltétle-

nül igazságos. A vadászat a föld-

birtok elválaszthatatlan tartozéka. 

A vadászterületek haszonbér-

jövedelme az egyes föklbirtokosok 

részére beszedett jövedelem. Ha 

ebből alap képződött: annak az 

alapnak kamatjövedelme föltétlenül 

akként használandó föl, hogy az 

érdekelt birtokosokra ebből előny és 

pedig pénzbeli előny háramoljék. 

Ez a mód pedig kézzel fogható 

módem biztosítva van, ha az itt 

vázol t célra, a községi pótadó ilye-

tén apasztására fordillatik az alap 

kamat jövedelme. 

Mi ugy hisszük, hogy ez a meg-

oldás föltétlenül megnyugvást kel-

tene. Amint hogy a most befolyó 

jövedelemeknek a mezőőri költségek 

fedezetére való lbrditása közmegnvug-

vást keltett, mert épen az érdekeltek 

javára esik, akként a mi nézetünk 

szerint ez a megoldás az egyetlen 

megoldási mód, amely az összes 

érdekelteknek érdekeit egyenlően 

és egységesen szolgálná s épen 

ezért be is tudná fejezni, pontot 

tudna tenni a vadászterületi ha-

szonbérek régóta huzodó és odió-

zus dolgután. 
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Helyzet kép. 
lukács bemutatkozója, 

Tiz évre szóló program. 

A pártok álláspontja. 

A választói jog. 

Lesznek-e választások ? 

A politikai helyzet változatla-

nul tisztázatlan. Lukács László el-

mondta miniszterelnöki program-

ját , az ellenzéki pártok megállapod-

tak j ö vő magatartásuk tekintetében 

s mindent összegezve megállapít-

hatjuk, hogy 

a miniszterelnök prog-
ramjából annyit tudha-
tunk, mi lesz a legköze-
lebbi tiz esztendőben, mert 
a program az bőséges 
volt, de azt még a mi-
niszterelnök sem tudná 
megmondani, mi lesz a 
legközelebbi 15-20 na-
pon belül. 

Mert a miniszterelnök prog-

ramja ugy hangzott el, mintha leg-

alább is tiz esztendőre akarna be-

rendezkedni a kormányon. Nagyon 

szép és nagyon posszibilis volna 

a kormányprogram rendezett és 

nyugodt politikai visszonyok kö-

zepett, de teljességgel tarthatot-

tan és kivihetetlen a mai viszo-

nyok közt. Mindenek felett föltűnő, 

hogy a miniszterelnök beszédéből 

minden kitűnik, csak az nem, hogy 

voltaképen mit akar. Még azt sem 

lehet kiolvasni belőle, hogy tulaj-

donképen békét keres-e Lukács 

László, avagy háborúba készül. 

Az ellenzéki pártok álláspontja 

ismeretes. 

Justh Gyula pártja a vá-

lasztói jog álláspontján 

van. Kossulhék kimondták, 

hogy a véderőreform dol-

gában a kormány változás 

dacára is maradnak eddigi 

álláspontjukon s a néppárt 

sem kiván változtatni tak-

tikáján. 

Természetesen a homloktérben 

a választói jog kérdése áll. A mi-

niszterelnök természetesen erről a 

kérdésről hosszasan nyilatkozott, de 

nyilatkozatának súlypontja nem az, 

hogy megállapodott tervezete volna 

a választói jog kérdésének megol-

dására, hanem 

vázolt egy tervezetet, a 
mely olyas valami, tit-

kos és általános, meg nem 

titkos és nem általános 

választói jogra vonatko-

zik, amilyenről a pártok-

kal való tanácskozás so-

rán szó volt de nyomban 

hozzá tette, hogy ehez a 

tervezethez nem ragasz-

kodik föltétlenül s ha 

más jobbat ajánl, szíve-

sen elfogadja 

Szóval: Lukács László, akiről 

azt hitték, hogy alkalmas és képes 

lesz megteremteni a parlamenti 

békét, akiről föltételezték, hogy át-

hidalja a választó jog kérdésében 

levő nagy ellentéteket s a véderő 

kérdésében megtalálja a kivezető 

utat, igaz valójában nem alkalmas, 

mert neki sincsen sem a véderő 

reform, sem a választói jog kérdé-

sében sem álláspontja, sem ter-

vezete. 

Mert a vázolt terv: sze-
rencsétlenmert félrend-

szabály, mert az álltalá-
nos választói jogot nem 
hozza, hanem kompro-
mittálja. Az értelmiség s 
a nemzeti egység javára 
szolgáló korlátozások épen 

egyenlőtlen és igazságtalan 

voltuknál fogva gyűlöle-
tes osztály osztálykivált-
ságokat teremtenek meg. 

ELSÓ SZENTESI KEHYEWMB B.-T. 

Gazdák figyelmébe! 
K o r p a 

jóminőségü métermázsánként 18 k — f. 
Zsoldos-féle 18 k 60 f. 

Takarinán j I Iwzt 
70 kilogrammos zsákokban 14 korona. 

Szemes tengeri és 
árpa valamint darák 

mindenkor a legolcsóbb napi áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
JLI*ztek 

kitűnő minőségben, szám szerint. 

i*arl4or|iit 
házikenyérsütéshez, komló-

virággal készitve, kilón-
ként 80 fill. 

Mindezek az áruk, valamint kitűnő, Ízletes 
fehér és félbarna kenyerünk kaphatók 

Oyiri üzletünkben 
piactéri üzletünkben és 

viszonteladóinknál 
kiknek üzlete piros-zöld szinü Korona-
Kenyér feliratú táblával van ellátva. 

Tisztelettel 

Elsfi Szentesi Kenyérgyár R ,-t . 

Ez nem reform nem szer-

ves átalakítás, hanem sze-
rencsétlen foltozás\ kép-
telen kísérlet, fából vas-
karika. 

Ha ehez még hozzá tesz-

szuk azt, hogy még ez a 

szerencsétlen tervezet sem 

kormányprogram, mert a 

miniszter elnök szívesen 

fogad el másikat e helyett, 

akkor megáll ?z ember 

esze azon, vajon komoly 

államférfi hogyan vállal-

kozhatik ilyen viszonyok 

között ilyen állásponttal 

az ország ügyeinek veze-

tésére. 

így ál lván a politikai helyzet 

aktuális kérdés, vajon lesznek-e 

képviselőválasztások. Beavatottak 

azt mond ják , hogy nem. mert a 

delegációk ülésezése után a minisz-

terelnök bemutatkozója feletti vá-

laszul elhangzó nyilatkozatok kie-

gyenlítődést hoznak. Másoldalról 

azonban az a vélemény, hogy 15—20 

nap alatt feltétlenül tisztul a hely-

zet s ha a teknikai obstrukció vál-

tozatlanul folyik tovább, abban, az 

esetben ennek a hónapnak a köze-

pén felosztlatják az országgyűlést. 

HÍREK 
Május. 

a dal, a szerelem, a rózsa és akác-

virágok hónapja itt van. 

Május: a ragyogó, az azuros, a 

derült, a mosolygó szép tavasz gyönyörű 

hónapja. 

Május elseje : a vörös május, a 

szociálisták világra szóló ünnepe, amely-

lyen pihen a munka, a természet meg-

újhodásának kezdetén, mintha a világ 

munkássága a munka jövendő diadalá-

nak ünnepét ülné . . . 

Nincsen a hétköznapok sorában 

egyetlen egy sem, amely az ünnepnek 

olyan erejével és bensőségével hatna az 

emberiségre, mint ez a nap. Miért ? Ho-

gyan lett azzá ? Évezredes emlék, szá-

zadok óta ünnep ez a fekete betűs nap, 

mintha jelképezné a forongó, a haladó, 

a mindig újjászülető világot a természet 

megújhodásának napján. 

Í)e tagadhatatlanul szép nap is. 

Sivár volna a tavasz e nélkül az ünnep 

nap nélkül. Mert a legszebb évszak, a 

remények varázslatos szép évszaka a 

tavasz kinyílása megköveteli ezt az ün-

nepet. Az életküzdelem, a létfentartás 

nehéz harca sivárrá tehet minden más 

ünnepel, de ez az egy nap az egész 

emberiségé, s ez az egyetlen egy nap a 
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maga poétika» tisztaságában meg marad, 

szimbólumaképeu annak a reménység-

nek, amely éltet, amely bátorit és amely-

nek elveszítése után maga az egész élet 

nem más, mint sivár, üres, meddő hiába-

valóság . . . 

Mert remény az élet. A remények 

egy hosszú láncolata — s május első, 

a maga derűjével, mosolygásával a re-

ménység szép ünnepe volt és marad. 

— Közgyűlés. A Szentesi I-ső 
48-as Népkör 1912. évi május hó 
5-én, délután 1 órakor rendkívüli 
közgyűlést tart, amelynek tárgya: a 
kör elnöke és választmányi elnöke 
lemondása folytán megüresedett 
állások betöltése. Erre a rendkívüli 
közgyűlésre az elnökség azzal hivja 
meg a kör tagjait, hogy a közgyű-
lés, amenyiben a tagok kellő szám-
ban meg nem jelennének 1912. évi 
május hó 12-én, délután 1 órakor 
lesz megtartva s ez a második köz-
gyűlés már a megjelent tagok szá-
mára tekintet nélkül fog határozni. 

— Menetrend változás. A folyó 

évi május hó 1-én életbelépteteDdő va-

súti menetrend szerint a szentes —hmvá-

sárhelyi h. é. vasúton közlekedő vona-

tok száma egy vonatpárral szaporittat-

van, ezen uj motortpotló kismozdonyu 

vonat Szentesről délután 1 óra 85 perc-

kor indul és Hódmezővásárhelyre 3 óra 

09 perckor érkezik és viszont Hódmező-

vásárhelyről hajualban 4 óra 45 perckor 

indul és Szentesre reggel ü óra 10 perc-

kor érkezik. A többi vonatok menet-

rendje változatlanul hagyatott. Ezen fe-

lül ezen a vonalon az az ujitás is van, 

hogy az összes vonatok Kórógyszent-

györgy 4. számú őrház (tisztalt major) 

feltételes megállóhelynél, amennyiben 

felszálló, illetve leszálló utasok vannak, 

megállanak. Ezzel kapcsolatban a Kis-

kunfélegyháza—Orosháza között közle-

kedő vonalok száma is szaporiltalván 

egy vonatpárral, ezen uj vonatpár me-

netrendje — a többi ez időszerint már 

forgalomban levő vonalok menetrend-

jének érintetlenül hagyása mellett a kö-

vetkezőképen állapíttatott meg: Szentes-

ről indul délután 1 óra 21 perckor és 

Orosházára érkezik 3 óra 30 perckor, 

viszont orosházáról indul hajnalban 5 

óra 11 perckor és Szentesre érkezik 

reggel 6 óra 75 perckor. Ezen menet-

rend változtatásokkal az érdekeltséghez 

tartozó városok és községek lakossá-

gának régi törekvése nyert megoldást 

amiben, mint ezt már annak idején 

megemlítettük vármegyénk főispánja, dr. 

C i c a t r i c i s Lajosnak van elsőrangú 

érdeme. 

— A járásbíróság költözködik. A 

szentesi kir. járásbíróság vezetője érte-

siti a polgármestert, hogy a járásbíró-

ság junius hó első hetében költözködik 

át a részére épített uj palotába. Ez al-

kalomból arról is értesiti a polgármes-

tert, hogy az átköltözködés alatt sem 

tárgyalások nem tartatnak sem pedig 

szóbeli panaszok és előterjesztések föl 

nem vétetnek, — illetve csupán a leg-

sürgősebb ügyekre fognak korlátoztatni. 

— Megszűnt állatjárvány. A csong-

rádi járás fő szolgabirója értesiti a vá-

rost, hogy Csanyteleken a sertés vész 

megszűnt. 

— Kellemes vásárló. Berezvai Já-

nos Szegvári lakos tegnap előtt kocsi-

val megállott Grossmann Lajos vásár 

téri boltja előtt s a kocsiról leszállván 

bement a boltba, ahol akkor csak a bol-

tos neje volt. Berezvai nem szólt egy 

szót sem, hanem egyszerűen fölvett egy 

zsák korpát s azt kivitte a kocsijára 

azután sebesen elhajtott. A megkárosult 

kereskedő panaszára a rendőrség meg-

indította a nyomozást és megállapította 

a kellemes vásárló nevét, mert az üz-

letben azt sem tudták. Most Berezvainak j 

majd a törvény fizet ezért a vásárlásért. ' 

— Hol a zab ? Erre a kérdésre 

C s e m a János panasza folytán a rend-

őrség fog válaszolni. Mert Cserna János 

Sarkady féle birtokán a padláson levő 

500 mm. zabból elveszett 30 mm. Rend-

őrségünk nyomozza a zab tolvajt és az 

orgazdát. 

— Aminek leszáll az ára. Hihetet-

len ez a hir pedig a valóságnak felel 

meg: a petróleum olcsóbb lesz. Hama-

rosan olcsóbb lesz, mert ennek a hét-

nek a végén a petróleum finomítók kar-

tellje felbomlik és a finomítók a sza-

bad verseny terére lépnek. Ez a szabad 

verseny pedig azt jelenti hogy ez a fon-

tos világítási cikk olcsóbb lesz. 

— Kedélyes búcsúzás. A rendőr-

ségnél panasz lett abból a kedélyes bu-

csuzkodásból, amellyel Nótári Ede meg-

vált Szent György napján lakás adójá-

tól Szépe Lajostól. Ugy esett a dolog, 

hogy Szépe egy takaréktüzhelyt vissza-

tartott, ami a Nótári Ede tulajdona volt 

valami tartozás fejében, mire Nótári Ede, 

Nótári Sándor és Pál társaságában be-

ment Szépe lakására, hogy a tűzhelyt 

visszakövetelje. Előbb szóra, majd vas-

villa nyélre került a sor s ? három Nó-

tári alaposan elverte a házigazdát akinek 

segítségére ment Lévai Rókus szabó, az 

uj bérlő, a Nótári Ede utóda. A három 

Nótári most már az uj lakó ellen for-

; dult s olyan alaposan rávágott a vasvilla 

nyéllel, hogy a karja eltört. Ennnek a 

nem egészen kedélyes bucsuzkodásnak 

természetesen bűnügyi tárgyalás lesz a 

befejezése. 

-- A »Vasárnapi Újság« április 
28-iki száma feltűnést keltő pompás ki-
vitelű képeket közöl az uj kormány 
tagjairól, Korfuból (Alexander Bernát cik-
kével), a velenci CampanilérŐl, Bemard 

! Schaw darabjairól, a Magyar Színház-
ban, a Műcsarnok tavaszi kiállításáról, a 

I Titanic katasztrófájáról stb. Szépirodalmi 
részében Szemere György regénye, Pé-
kár Gyula tanulmánya a troubadourok-
ról, Kosztolányi Dezső, Dufka Ákos, 
Majthényi György versei, Szederkényi 

1 Anna novellája adnak hő és magas szín-

vonalú olvasni valót. Alexander Bernát 
pedig a budapesti színházak újdonságait 
ismerteti. Egyéb közlemények: Farkas 
Zoltán cikke a Műcsarnok tavaszi kiál-
lításáról s a rendes heti rovatok. Iro-
dalom és művészet, sakkjáték, stb. 
A »Vasárnapi Újság« előfizetési ára 
negyedévre őt korona, a »Világkró-
niká«-val együtt hat korona. Megren-
delhető a »Vasárnapi Újság« kiadóhi-
vatalában (Budapest, IV. ker., Egyetem-
utcza 4. szám). Ugyanitt megrendelhető 
a »Képes Néplap«, a legolcsóbb újság 
a magyar nép számára, félévre két ko-
rona 40 fillér. 

— Szép a május, szép, tagadhatat-

lan, de van egy rossz oldala, hogy tud-

niillik magával hozza az adófertályt is. 

Nincsen virág tövis nélkül. 

Hirdetmény 
A képviselőtestület f. évi ápril hó 

22-én tartott ülésében elhatározta, hogy 
azon esetben, ha legalább 30 drb 2 éven 
alóli üszőborju váltatik ki, akkor az 
alsócsordaiáráson szüzgulyát létesít. 

Ennélfogva felhívom mindazokat, 
kiknek 2 éven aluli üszőjük van és ezt 
a létesítendő szüzgulyába akarják kivál-
tani, ebbeli szándékukat a gazdasági ta-
nácsnoknál f. évi május hó 2-ig jelent-
sék be. 

Az üszőgulyába váltott borjuk után 
a szájbér 20 korona. 

A szüzgulya állandóan kint tartatik 
a járáson, tehát éjjelre nem eresztetnek 
haza, hanem a járáson felállított akol-
ban fog hálatni. 

Szentes, 1912 április hó 26-án. 

Kalpagos 
tanácsnok. 

Bútorozott szoba 
IV. ker. Sáfrány Mihály-utca 46-ik szám 
alatt aszfalt ut mentén Nyíri közén le-
jövet Lovas Lajos asztalos mesternél 
azonnal is kiadó. 

BAJOMI NAGY LAJOS 
POLGÁRI- ÉS EGYENRUHA-SZABÓ 

S a r k a d l - u t c a 1. SZENTES S a r k a d l - u t c a 1. 

( l u the ránus t e m p l o m me l l e t t ) 

Készit mérték szerint divatos 

úri-ruhát 
elegáns egyenruhát 

továbbá jobb minőségű 

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

Eladó porták 
IV. kerület Kisér-utca 24'a számú telek-
ből három házhely eladó, ugyan ott 50 
üreszirzon van eladó. — Értekezni le-
het a fenti szám alatt. 
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téli és nyári gyógyhely 
Nagyvárad mellett. 
Európa leggazdagabb forró kénes hó-
forrása. Vrz hőfoka 50° Celzius 

Gyógyjavallat fürdő alakjában 

GSÚZ (reuma) és köszvény ellen 
Női betegségeknél 

idOlt meb és petefészek, gyulla-
dást*, mehlwrut, medencebeli 
sejtszívetlob és izzadmánjoknál, 

Ivógyógymód alakjában 

idült gyomorbintalmaknál, makacs 
székrekedésnél, máj és epehóljfag 
betegségeknél, sárgaság és epe-
köveknél meglepő njfógyhatás. 
Tükör, kád, mór, szénsav- és 
iszapfürdők. 

1908-ban 8600 állandó fürdővendég. 
Állandó fürdőorvos, állandó gyógytár, 
250 kényelmes lakószoba, kitűnő ven-
déglők, jutányos étlap-árak. Állandó 
cigányzene, vasárnaponként katona-
zene, tennispáfya, gondozott sétautak, 
fenyőerdő, 200 holdas park. — Május 
l-jétől Ifi vonat közlekedik naponta. 
Posta, távirda és interurbán telefon. 

Curtaxe és zenedij nincs! 
Prospektust küld az igazgatóság. 

Ivajá n o n 
egy vagy 
tQ l í b da-
rabban is 

1 a d ó . 

o cn*n nr : i r T-
: Leg jobb : 

íf és 
taharéfttiízlielyet 

U a x n r a I í I i i u d n 

keszit, vasútá l lomással szemben 

zoo hold hitünő 
primo föld 
Értekezni lehet K r i s t ó Nagy Józseffel. 

L ó h e r é l é s ! 
Értesítem az igen tisztelt gazdakö-

zönséget, miszerint a lóberélést megkezd-
tem s azt Fábián-Sebestyén 6b sz. alatt 
bármikor eszközlöm. Kívánatra helybe is 
kimegyek. Tisztelettel 

Szíjártó Szabó Sándor 
vizsgázott herélő. 

Eladó. 
Hankiss örökösöknek alsóréti 21, kis-
tőkei lo és nagynyomási 13KO négy-
szögöl szántó és 40 részlet ártéri föld 
Munkácsi-u. 1 sz. alatti ház szintén 
eladó vagy haszonbérbe kiadó Tudako-
zódni lehet Tóth József-utca 11 és 
Kossuth-utca 6 sz. a. élelmiszer üzletbe 

Schrantznál. 

Hirdetések olcsón felvétetnek. 

Van szerencsém a n. é. közön-

séget értesíteni, hogy réz- és vas-

butor-gyáramat Aradon , József fő-

herceg-ut 11. sz. és Karol ina-utcai 

sarokházba helyeztem át, ahol 

réz-, v a s b i M a t 
a legegyszerűbbtől a legmodernebb 

kivitelben készitek. 

Rak tá ron tartok rézágyakat 

mosdóaszta lokat és éj jel i szekré-

nyeket márvány l appa l , loilletteket, 

ruhafogasokat és karn isokat és 

mindenfé le rézárukat , vasbutoro-

kat, sodrony-ágybetéteket és kocsi-

üléseket, gyermekágyat és gyer-

mekkocs ikat , kerti berendezéseket, 

tűzmentes pénzszekrényeket, rugó-

kat és ruganyos árukat és külön-

legességeket. 

Vidéki megrendeléseket pontosan teljesítek, 
Tisztelettel 

Garai Károly 
réz- es vasbutor gyáros. 

Két ügyes fiu 
bádogos-tanoncnak felvétetik Báron 

Már ton bádogos-mesternél. 

m 

Hálák, ebédlök, urJszokik, sza-
lonok, teljes szál loda, -Mvtkfe, 
vendéglő és kastélyberendezések, 
vas- és rézbutorok, szőnyegek, 
függöuyök, csillárok és zongorák 
száll íttatnak bárhova 

I készpénzért vagy rendkívüli I 
! előnyös fizetési feltételekkel 

Díszes nagy butoralburn 1 korona. 

Teljes berendezésnél utazó min-
tákkal díjmentesen bárhova megy. 

Modem Lakberendezési Vállalat 
Budapest, IV., Gerlóczy-utca 7. szám 

(központi városház mellett). 

Ceiiiciillap- és 
l»etoBicM»-j£} ií rltitt ! ! ! 

Alólirottak I. ker. Bartha 
János-utca 5. szám alatt 

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

Niirkiitly cn Vraiiküt 

A 
9 « 

V 4 1SS hold szántó és kaszáló-
<5^ 

szabadkézből, minden 
elfogadható fizetési 
feltételek mellett, 1200 
négyszögöles, 

holdanként 5Z9 korongért eladó. 
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 áll — Jószágtenyésztésre dus 
legelőinél és gazdag szénatermé-
sénél fogva nagyon alkalmas. 
A birtokon 5 hold fajszőlókből 
álló b o r t e r m ő s z o l ő van. B Értekezni lehet S Z E N T E S E N 

feiatilftfi pénzkölcsönközvetitővel I. kerület Kurcaparti i s 439 u t ca 27 s z á m a la t t 

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 . 

Nyomatott Vajda Bálint Utóda könyvnyomdájában Szentes. 




